
Lampert Marianna, a Csengey Dénes Kulturális Központ könyvtárosa kalando-

zó, érdeklődő lélek. Mindig töri a fejét valamin. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó na-

pot, mi újság?
11. oldal

Fotó: Babai István
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Közélet

Útépítés kezdődik a Vácika utcában

Kondipark épült 
a lakótelepen

Játszótérfejlesztés 
két intézményben

A Paksi Bóbita Bölcsőde és a Pak-
si Napsugár Óvoda dunakömlődi 
tagóvodájának udvarára került 
egy-egy új játszóházikó a játszó-
tér-felújítási és -bővítési munká-
latok keretében Paks Város Ön-
kormányzata megrendelésére, a 
Paksi Fejlesztési és Vagyongaz-
dálkodási Zrt. lebonyolításában. 
A házikók értéke egyenként net-
tó 549 ezer forint. A meglévő ba-
baházak elbontását és az újak te-
lepítését a Vásár-Agro K�. vé-
gezte, a két helyszínen összesen 
közel 470 ezer forint értékben. 
Lukácsi-Magyar Melinda, a böl-

csőde vezetője azt mondta, hogy 
a gyerekek nagyon jól ki tudják 
használni a házikót, amely fe-
dett, így napsütésben, szemer-
kélő esőben is játszhatnak ben-
ne. Pach Éva, a dunakömlődi 
tagóvoda vezetője szintén úgy 
nyilatkozott, hogy nagyon örül-
nek az új babaháznak. A játéko-
kat még a tavalyi keretből sze-
rezték be. Klézl Terézia városi fő-
kertésztől  korábban megtudtuk, 
hogy az udvari játékok állapota 
és az intézményvezetők igényei 
alapján döntenek az éves fejlesz-
tésekről.                                   Kohl Gy.

Átadták a Gagarin utcában, a 
Paksi II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola bejárata előtti fü-
ves területen kiépített street 
workout parkot (kondipark). 
A Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium által közzétett Nemze-
ti Szabadidős – Egészség Sport-
park Programban beadott ön-
kormányzati kérelem nyomán 
egy „D” típusú sportpark épült 
központi költségvetési forrás-
ból, az állami beruházás érté-
ke valamivel több mint net-
tó 16 millió forint. A kivitelező 

az R-Optimum K�. volt, a terü-
letrendezést, a parkosítást Paks 
Város Önkormányzata végzi el. 
Az ilyen típusú sportparknak a 
jellemzői: minimum 150 négy-
zetméter alapterületű, mini-
mum tizenöt eszközzel, ame-
lyek tolódzkodásra, húzódzko-
dásra, has- és hátizom-erősítő 
és fekvőtámasz gyakorlatok-
ra, valamint lépcsőzésre, létra-
mászásra, párhuzamos korlá-
ton végezhető gyakorlatokra és 
függeszkedésre alkalmasak.                                 

-gy-

Hamarosan megkezdődnek az 
építési munkák a Vácika utca 
út- és közműépítés projektben. 
A kivitelezési szerződést Sza-
bó Péter, Paks polgármestere és 
Vasaji László, az S-Útvonal Épí-
tőipari Fővállalkozó Zrt. vezér-
igazgatója a napokban írták alá. 
A beruházás tartalmáról Sza-
bó Péter polgármester elmond-
ta, hogy útépítést, közműépí-
tést (vízvezeték-, szennyvíz- és 
csapadékvíz-elvezetőrendszer), 
közvilágítás kiépítését (45 kan-
delábert helyeznek ki), légveze-
ték földkábeles átépítését, vala-
mint a földgázellátás vezeték-
rendszerének kiépítését foglalja 

először dolgozik Pakson, és hogy 
nagy hangsúlyt kívánnak fektetni 
az érintett lakossággal való folya-
matos kommunikációra. A mun-
kálatok ütemezéséről úgy tájé-
koztatott, hogy a munkaterület 
átvételét követően a közműfeltá-
rásokkal és közműkiváltásokkal 
kezdenek, majd az útépítés követ-
kezik, melynek során soványbe-
ton útalapra kerül két réteg asz-
faltburkolat, az út mindkét olda-
lára kiemelt szegélyt építenek. A 
munkálatok befejezésének határ-
ideje szeptember 13. Néhány nap-
pal később fórumon tájékoztatták 
az érintett lakosságot a beruházás 
részleteiről.                                   -kgy-

magában. Kiemelte, hogy egy ki-
lométer hosszú utcáról van szó, és 
arról is tájékoztatott, hogy a beru-

házás értéke nettó 687 millió fo-
rint. Vasaji László vezérigazgató-
tól megtudtuk, hogy cégük most 

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula
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KözéletKözélet

Ezekre a fejlesztésekre fordí-
tották a képviselői kereteket
A nyolc választókörzetben meg-
választott képviselők minden 
esztendőben rendelkeznek egy 
meghatározott összegű saját ke-
rettel, aminek felhasználásá-
ról maguk dönthetnek. A 2019-
es esztendőben is több fejlesztés 
történt a képviselőnkénti brut-
tó 1.650 ezer forintos keretből. 
Mivel ősszel önkormányzati vá-
lasztás volt, az utolsó hónapok-
ban már az újonnan megválasz-
tott képviselők határozták meg, 
mire költik a megmaradt össze-
get. 

Az egyes körzetben a korábbi 
képviselő, Girst Ádám a Gárdonyi 
kilátóban az elkorhadt rönkpadok 
helyett négy új kihelyezésére biz-
tosított forrást a képviselői keret-
ből. A megmaradt közel húszezer 
forintot az új képviselő, Pálmai 
Klára cserjeültetésre fordította, 
aminek nyomán a Munkácsy ut-
cai tagóvoda udvarának növény-
zete gyarapodott. A képviselők a 
keretet teljesen felhasználták. 
A kettes körzetben Ulbert Sán-
dort ősszel újraválasztották, így a 
teljes éves keretről egyedül ren-
delkezett. Huszonhét oszlopos 
gyertyán ültetését a forrásból, a 
fákat a Báthory utcában ültették 
ki, valamint a Táncsics Mihály ut-
cában három virágládát helyez-

tek ki képviselői keretéből, ami-
ből ezekre a célokra összesen kö-
zel 1.300 ezer forintot használt fel.
A hármas körzet megbízott kép-
viselője az őszi választásokig Bor-
dács József volt, jelenleg pedig 
Horváth Zoltán. A Paksi SE telep-
helyén egy teqballasztalra, vala-
mint a Sport utcában egy pad ki-
helyezésére fordított a képviselői 
keretből Bordács József, Horváth 
Zoltán pedig a PSE bejáratához 
helyeztet ki négy kukát, amelyeket 
már megrendelt az önkormány-
zat. A két képviselő ezekkel a be-
ruházásokkal hétezer forint híján 
kimerítette a keretet. 
A négyes körzetben Bagdy Lász-
ló leköszönt képviselő a Híd utcá-
ban négy forgalmi tükör kihelye-
zésére, valamint a Kishegyi útnál 
hat lámpatest cseréjével közvilá-
gítás-korszerűsítésre fordított az 
éves keretből. A körzet képviselő-
jének októberben megválasztott 
Mezősi Árpád a Kishegyi úton 
két pad kihelyezését, és szintén ott 
egy meglévő padhoz térkő burko-
lat elkészítését tűzte célul, mind-
kettő a megrendelés szakaszában 
van. Közel húszezer forint meg-
maradt a keretből.
Az ötös körzetben az előző kép-
viselő, Bana János az Árnyas ut-
cában két helyszínen pad kihe-
lyezésére, az egyik esetében eh-

hez térkő burkolat kialakítására 
biztosított forrást a képviselői ke-
retből. Kudorné Szanyi Katalin, a 
körzetben ősszel megválasztott 
új képviselő a Kurcsatov utcai 
játszótérre hinta és táblajáték be-
szerzését határozta meg, a meg-
valósítás folyamatban van. A két 
képviselő ezekkel a beruházások-
kal a teljes keretet felhasználta. 
A hatos körzetben Barnabás Ist-
ván folytatja a képviselői mun-
kát. A 2019-es keretét teljes egé-
szében a Pollack Mihály utcai 
játszótér fejlesztésére költötte el, 
homokozó és öntöttgumi-bur-
kolattal ellátott kosárlabda-be-
dobó készül, a megvalósítás fo-
lyamatban van.
A hetes körzetben az előző ön-
kormányzati ciklusban Szabó 

Péter volt a képviselő, a munkát 
Leber Ferenc folytatja. A képvi-
selői keretet teljes egészében fel-
használták, a Kandó Kálmán ut-
cában kilenc fa ültetése valósult 
meg, valamint folyamatban van a 
Búzavirág utcában lokális útbur-
kolat-felújítás megvalósítása, il-
letve az egyes körzetben lévő Üs-
tökös utca 7. szám előtti villany-
oszlopra lámpatest felrakására 
biztosítottak forrást.
A nyolcas körzet képviselője az 
előző önkormányzati ciklusban 
Spiesz József volt, és a választók 
többségének akaratából a kö-
vetkező öt évben is ő munkál-
kodhat a terület önkormányza-
ti képviselőjeként. Az 1.650 ezer 
forint képviselői keretéből Du-
nakömlődön, a Béke utca 22. 
szám előtti járdára – az árok vo-
nalában – hat rozsdamentes acél 
kerékpártámasz készült, az óvo-
da előtti buszmegállóba, az or-
vosi rendelő elé és a faluház elé 
hatállásos kerékpártárolókat he-
lyeztek ki, az ügyfélszolgálati 
iroda elé pedig egy padot térkő 
burkolatra. Szintén Dunaköm-
lődön a játszótéren öt fát ültet-
tek, a sportpályán pedig hat vi-
rágos kőrist. Gyapán a játszóté-
ren két régi padot újra cseréltek. 
Az éves képviselői keretből eset-
leg megmaradt összeg a követ-
kező költségvetési évre nem vi-
hető át.                      Kohl Gyöngyi

Fotók: Molnár Gyula/archív
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Közélet

A Város napja programról egyeztettek
Idén is megszervezi a Város napja progra-
mot Paks Város Önkormányzata és a Csen-
gey Dénes Kulturális Központ, a tervek sze-
rint új programelemekkel és bővebb tarta-
lommal. Két napon várják a közönséget, 
május 15-én helyi zenekarok lépnek fel, 16-
án pedig a megszokott programelemek-
kel zajlik majd a Város napja, mindez egy 
helyszínen, a Táncsics parkban, ahol idén is 
két színpadot állítanak – tájékoztatott Csa-
pó Ágnes külkapcsolati referens. A rendez-
vény sajátossága hogy a helyi intézmények, 
civilszervezetek aktív résztvevői a felvonu-
lásnak, színpadi műsornak, valamint be-
mutatókat, foglalkozásokat tartanak, tehát 
a végleges kínálat nagyban függ vállalásaik-
tól. Számukra január 13-án tartották az első 
megbeszélést, amelyen sokan részt vettek, 
emellett telefonon, e-mailben is többen je-
lezték, hogy ismét részesei kívánnak lenni a 
programnak, illetve vannak új jelentkezők – 
mondta Csapó Ágnes, aki arról is tájékoz-
tatott, hogy február 21-ig várják a jelentke-
zéseket, az ehhez szükséges nyomtatvány a 
város honlapján megtalálható. Az első meg-
beszélés célja az általános tájékoztatás volt, 
és azért tartották meg már most, hogy le-

gyen idejük a résztvevőknek átgondolni, 
milyen tartalommal szeretnének megjelen-
ni a rendezvényen, milyen, a pro�ljukhoz il-
leszkedő egyéb bemutatókkal, előadásokkal 
tudnák még színesíteni a programot, ami-
nek március végére kell összeállnia, illet-
ve milyen eszközigényük van. Az már biz-
tos, hogy a Város napja sztárvendége Rúzsa 

Magdi énekesnő lesz. Várhatóan még két al-
kalommal lesz egyeztetés a közreműködők-
kel, a halászléfőző versenyről szóló felhívást, 
a forgalmirend-változással kapcsolatos és 
egyéb információkat folyamatosan közzé-
teszik majd a szervezők a helyi médián ke-
resztül, és programfüzetet is kiadnak.                                                        

Kohl Gy

– Önnek a képviselői munka új terület. Meny-
nyire érzi magát otthonosan a feladatban?
– Nagy megtiszteltetés, hogy a paksiakért dol-
gozhatok az elkövetkező öt évben. Most va-
gyok először önkormányzati képviselő, ami 
egy komplex feladat, de megfelelő tanulási 
készségekkel, szorgalommal, az önkormány-
zati feladatok megismerésével maradéktala-
nul ellátható. Fontosnak tartom, hogy a vá-
ros vezetése zökkenőmentes legyen, amihez 
erős alapokat kell teremteni. Ez azért is fontos, 
mert az atomerőmű-építéssel összefüggésben 

nagy változások fognak bekövetkezni a város 
életében, amire fel kell készíteni a lakosságot, a 
munkavállalókat. Az októberi választások óta 
folyamatosan dolgozunk, az idei év is nagyon 
produktív lesz.
– Mit lát elsődleges képviselői feladatának?
– Mivel kompenzációs listáról jutottam be a 
képviselő-testületbe, nincsen körzetem, ezért 
globálisabb feladatokat szeretnék ellátni. Fon-
tosnak tartom a �atal pályakezdők lehetőségei- 
nek bővítését, a Paks2 építésével együtt járó 
előkészületeket. Utóbbival kapcsolatban ki-
emelném a közbiztonságot, a most is jól mű-
ködő szervezetet fenn kell tartani, illetve to-
vábbfejleszteni. A várost fel kell készíteni 
arra, hogy a várható lakosságszám-növeke-
dést minden szempontból elbírja. 
– A dunakömlődi településrészi, a humánpo-
litikai, valamint a jogi, ügyrendi és pénzügyi 
bizottságokban dolgozik. Milyen célokat fo-
galmazott meg e tekintetben?
– Laktam Dunakömlődön, a szüleim jelenleg 
is ott élnek. Ismerem azokat a feladatokat és 
problémákat, amiket meg kell oldani. Nagyon 
összetartó közösség alakult ki a településen, és 
egyre több a �atal. Fontosnak tartom, hogy 

olyan programokat és rendezvényeket teremt-
sünk az elkövetkező időszakban, ami minél 
több embert megmozgat, és még jobban ösz-
szehozza a lakosságot. A jogi, ügyrendi és 
pénzügyi bizottság tagjaként elsődleges célul 
tűztem ki, hogy a döntések ne csak a jogsza-
bályok szempontjából legyenek de�niálva, ha-
nem morálisan is képviseljék a város érdekeit. 
A humánpolitikai bizottságot illetően arra sze-
retnék koncentrálni, hogy a �atalok több lehe-
tőséget kapjanak az életkezdéshez, hogy Pak-
son maradjanak, itt alapítsanak családot, vál-
lalhassanak munkát.
– Milyennek szeretné látni Paksot az önkor-
mányzati ciklus végéig?
– Szeretném, ha egy jól működő városveze-
tést tudnánk felépíteni. Nagyon sok feladat áll 
előttünk a következő öt évben, bízom benne, 
hogy a lehető legjobban tudjuk képviselni a 
város érdekeit.                                                             

-dsz-

Képviselők: Szabó Ferenc

Fotó: magánarchívum

Szabó Ferenc elérhetőségei: 
telefon: 06/20 233-3389
e-mail: szaboferenc.paks@gmail.com

Fotó: Molnár Gyula

4 n Paksi Hírnök, 2020. január 24.



Bemutatkoznak a településré-
szi önkormányzatok képviselői

KözéletKözélet

1984 óta lakunk a családommal 
Dunakömlődön. A tenni akarás 
a közösségért, a feladatok meg-
valósítása nekünk természetes. 
Minden lehetőséget megraga-
dunk arra, hogy rendezett, igé-
nyes környezet fogadja az itt élő-
ket, és az ide érkező �atal csalá-
dokat. A lakosságtól bizalmat 
kaptam, igyekszem megfelelni 
az elvárásaiknak. Terveim:  a Fa-
luház melletti park rendbetéte-
le, padok, asztalok kihelyezése, 
gyalogos-átkelőhely létesítése az 
óvodánál, a falugyűlésen elhang-
zott kérések teljesítése. Számí-
tunk a lakosság együttműködé-
sére és aktív részvételére a ren-
dezvényeken.

Úgy látom, hogy a külső telepü-
lésrészek – így Dunakömlőd is – 
több évtizedes lemaradással küz-
denek, ami nem csak a pénzügyi 

források esetleges hiányából fa-
kad, sok múlik a közösség össze-
tartásán, a közös programokon, 
a tenni akaráson. Ezen szeret-
nék változtatni új ötletekkel, és 
tevőlegesen együtt gondolkod-
va képviselőtársaimmal. A rész-
önkormányzati munkát velük és 
a város vezetésével egyeztetve kí-
vánom végezni úgy, hogy a ter-
vekből megvalósult projektek 
váljanak. A munkát már meg-
kezdtük – amibe nem könnyű 
beleszoknom, mert nekem kissé 
vontatott és bürokratikus –, azon 
leszünk, hogy minél sikeresebb 
legyen.

Paksi vagyok, három éve élek 
a családommal Biritón, ahol 
azonnal bekapcsolódtunk a kö-
zösségi életbe. A képviseletet il-
letően lelkes, motivált vagyok. 
Szeretném, ha Biritó ismert 
lenne, ezért emelni hagyomá-
nyos rendezvényeink színvo-
nalát, és újakat indítani. Kivá-
ló közösségi házunk van, amit 
azért lehet még fejleszteni, és 
az utak állapotát illetően is van 
még feladat. A bizottságban 
összhangot tapasztalok, párt-
állástól függetlenül mindenki 
fontosnak tartja, hogy nagyobb 
�gyelmet kapjanak a település-
részek. Most pályázhat az ön-
kormányzat településrészek fej-
lesztéséhez forrásra, jelenleg 
ezen dolgozunk.

Olyan fejlesztéseket szeretnék 
végigvinni, amelyek megvalósu-
lására látok reményt. Ezek: a kö-
zösségi ház bővítése, udvara egy 
részének térkövezése, a fűtés kor-
szerűsítése, a szennyvízrendszer 
kiépítése a településen, szükség 
van vezetékes gázra és jobb in-
ternetelérésre, a közvilágítás fe-
lülvizsgálatára, az utak felújításá-
ra, a közösségi háznál lévő busz-
megállónál pad kihelyezésére, 
illetve vannak forgalomtechnikai 
problémák. A nosztalgiatalálko-
zót július 18-án szeretnénk meg-
rendezni még magasabb színvo-
nalon. Akkor érzem jól magam 
képviselőként, ha a lakosság szol-
gálatára lehetek, tehát bátran ke-
ressenek.

Az ötödik önkormányzati ciklus-
ban dolgozom Gyapa képvisele-
tében a külső városrészek telepü-

lésrészi önkormányzata bizott-
ságban. Jól ismerem a feladatot, a 
települést és a megoldandó prob-
lémákat. A tervek között szere-
pel a faluházként szolgáló épület 
megvásárlása és felújítása, terü-
letvásárlás labdarúgópálya kiala-
kításához, gyalogátkelőhelyek lé-
tesítése a buszmegállóknál, tér�-
gyelő kamerák kihelyezése, és a 
kápolna megóvása, valamint ja-
nuár 1-vel megszűnt a mozgó-
bolt, erre is megoldást kell talál-
ni. Azt tartom a legfontosabb-
nak, hogy Gyapa olyan település 
legyen, ahol jól érzik magukat az 
emberek.

Úgy gondolom, hogy a cseresz-
nyésieket megilletik ugyanazok a 
lehetőségek, amik Pakson meg-
vannak. A legfontosabbak, hogy 
nálunk is legyen térerő, vala-
mint megfelelő áramszolgálta-
tás, és egy bármikor használható 
közösségi házunk. Szükség len-
ne kerékpárútra, tér�gyelő ka-
merákra, a meglévő út minősé-
gének megóvása érdekében a te-
herforgalom korlátozására, és 
fejlesztésre szorul az ivóvízháló-
zat. Egyelőre a település fejleszté-
sére szeretnék koncentrálni, így a 
rendezvények tekintetében visz-
szafogottabban gondolkodom. 
Az eddigiek alapján jó az együtt-
működés a bizottságban, ered-
ményes lehet a közös munka.

Kohl Gyöngyi

Szabóné Varkoly Rita
Dunakömlőd

Hernádi Norbert
Dunakömlőd

Benke Gábor
Biritó

Heizler Zoltán
Gyapa

Feil József
Csámpa

Pirgi Zoltán
Cseresznyés
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Közélet

Paksi Kalauz – 
adatellenőrzés

Társasjáték készült 
a városról

Az online marketing mellett a 
várost bemutató, nyomtatott 
turisztikai kiadványokat is fon-
tosnak tartja az önkormány-
zat. Ilyen a korábban megjelen-
tetett Paksi Kalauz című füzet, 
amely magyar, angol, német és 
orosz nyelven tartalmaz infor-
mációkat a városról, tematiku-
san gyűjti össze a turisztikai le-
hetőségeket. Az A5-ös mére-
tű kiadvány 3000 példányban 
készült el, népszerűségét jelzi, 
hogy lassan elfogy. A polgár-
mesteri hivatal turisztikai, vá-
rosmarketing és kommuniká-
ciós csoportja szeretné, hogy 
tartalmilag frissítve, új ada-
tokkal kiegészítve, a turisztikai 
szakmai trendeknek megfelelő-
en tavaszra elkészüljön a füzet 
újranyomása.

A kiadvány három célcsoportra 
fókuszál, amelyek lefedik a vá-
rosba látogatók körét. Egyrészt 
az atomerőmű és a helyi múze-
umok látogatóinak sorában je-
lentős a diákok száma, másrészt 
sokan üzleti utaztatás céljából 
érkeznek a városba, ezen kívül 
pedig említésre méltó az átuta-
zó turisták száma.
A szállásadó és vendéglátó vál-
lalkozók, valamint a fesztiválo-
kat és egyéb szabadidős progra-
mokat szervezők jelzését 2020. 
február 10-ig várják, amennyi-
ben kiegészítést, adatmódosítást 
kérnek, ugyanakkor azok jelent-
kezését is ezekről a területekről, 
akik szeretnék kínálatukat sze-
repeltetni az új kiadásban. Leve-
lezési cím: seres.agota@paks.hu. 

-kgy-

Tavaly több esemény Paks vá-
rossá avatásának negyvenedik 
évfordulójáról szólt. A jubileu-
mi év lezárásaként elkészült egy 
városismereti társasjáték. Szabó 
Péter polgármester elmondta, 
hogy a társasjátékot Mészáros T. 
László gyártotta, az arculati kivi-
telezés előkészítését a turisztikai, 
városmarketing és kommuniká-
ciós csoport végezte, a gra�ka 
Kajtár Krisztina munkája. Ki-
emelte, hogy a társasjáték meg-
alkotásával kettős céljuk van, 
egyrészt, hogy a gyerekek játé-
kos formában ismerhessék meg 
a város elmúlt negyven évének 
történetét, nevezetességeit, ez-
zel erősítsék kötődésüket Paks-
hoz, másrészt turisztikai célt 
szolgál, hiszen a települést mu-
tatja be. – Taktika, kis számo-

lás és izgalom jellemzi a társas-
játékot. Ezt már dr. Hanol János, 
a turisztikai, városmarketing és 
kommunikációs csoport veze-
tője mondta. Arról is tájékoz-
tatott, hogy huszonnégy kártya 
van a táblához, nyolc kártyán 
az egykori Paks nagyközség ta-
nácsi vb. titkár, dr. Tarján Ba-
lázs régi Paksról készített fotói 
láthatók, leírással, egy kártyán 
az 1979-es várossányilvánítási 
díszoklevél, tizenöt kártyán pe-
dig Paks turisztikai nevezetessé-
gei. A sajtótájékoztatón elhang-
zott, hogy a tízéves kortól aján-
lott társasjátékból minden paksi 
oktatási és kulturális intézmény 
kap, a lakosság és a városba láto-
gatók pedig a Tourist Info irodá-
ban vásárolhatják meg.

-gy-
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Mádi Magdolna vehette át a 
Paks Kultúrájáért díjat

KözéletKözélet

„A kultúra megőriz és megújít, személyeket 
átjáró közösséget és maradandó értéket te-
remt.” Wol�art Pannenberg �lozófus sza-
vaival kezdte beszédét Szabó Péter polgár-
mester a magyar kultúra napja alkalmából 
tartott ünnepi esten a Csengey Dénes Kul-
turális Központban. 
Czakó Gábor Kossuth-díjas író gondola-
tát idézve, miszerint „a kultúra a közösség-
ben terem, a giccs a tömegben”, azt mondta, 
hogy a kultúra az emberi személy örök érté-
keiből és méltóságából, az alkotás, vagyis az 
önkifejezés vágyából, és az alkotói tevékeny-
ségből, valamint a befogadó személyes nyi-
tottságából születik. A kultúra tehát valóban 
személyes közösséget teremtő erő, mely sze-
mélytől személyig hat. Így lesz a magyar kul-
túra személyesen csak a miénk, hogy ben-
ne van őseink nyelve, gazdagsága, mindaz, 
ahogy megélték és kifejezték örömeiket, bá-
natukat, látták emberi közösségeiket. 
– A kultúránk az, ahogy magyarként fel-
fogjuk és megéljük emberi létünk minden 
rezzenését. Ez az, amire büszkék lehetünk, 
mert megtartott, különlegessé és számtalan-
szor elismertté tett bennünket a világ előtt 
nyelvünk, művészetünk, zenénk által – húz-
ta alá a polgármester. 
Kiemelte, a város polgármestereként büsz-
ke, hogy városunk mindig is hozzájárult és 
ma is hozzájárul a magyar kultúra magas 
szintű őrzéséhez, gyarapításához. – Öröm-
mel tölt el, hogy kulturális életünk nagyon 
sokszínű, hiszen az oktatás, a tánc, a zene, a 
képzőművészetek, a helyi népi hagyomány-
őrzés gazdag tárháza mind erről tanúskodik 
– hangsúlyozta.
Arról is beszélt, hogy kultúránkat nemcsak 
őrizni, hanem kulturális tevékenységünket 
folyamatosan fejleszteni is kell. – Ezért to-
vábbra is segítjük a kultúraőrzés és -átadás 
bölcsőjének tekinthető oktatási intézménye-
ink megújulását, melynek kézzelfogható je-
leként Magyarország Kormányával karöltve, 
Süli János miniszter úr támogatása mellett, 
már az idén megkezdődhet a Paksi II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola teljes körű fel-
újításának tervezése. Szintén kormányzati 
források bevonásával folytatódik a Csengey 
Dénes Kulturális Központ felújítása, mely-
nek keretében városunk egy kamaramozival 
is gazdagodik. Természetesen továbbra sem 
fogunk megfeledkezni a városunkban mű-

ködő kulturális közösségekről, akik min-
dennapi tevékenységükkel értéket őriznek 
és teremtenek. Akik munkájukkal gazdagít-
ják városunk polgárait, öregbítik Paks hír-
nevét itthon és a nagyvilágban – összegzett 
Szabó Péter.
Megköszönve ezt a munkát azzal zárta be-
szédét: Kívánom, hogy legyünk büszkék 
mindarra, ami magyar, ami csak a miénk. 
És arra is, ami paksi, mert ha talán nem is 
gondolunk rá, de minden helyi értékünk-
kel őrizzük és gazdagítjuk az egyetemes 
magyar kultúrát is. 
Az esten átadták a Paks Kultúrájáért kitün-
tetést, amelyet Mádi Magdolna, a Tűzvirág 
Táncegyüttes művészeti igazgatója vehetett 
át. Ahogy a méltatásban elhangzott, a díja-
zott pályafutása 1980 óta kötődik Pakshoz, 
akkor alakult az első tánccsoport. Mádi 
Magdolna szakmai hozzáértését, pedagó-
giai érzékét dicséri, hogy a kezdeti cso-
portból néhány év alatt egy több korcso-
portban dolgozó, komoly szakmai szín-
vonalat képviselő táncegyüttes lett, amely 
számos sikert és elismerést élt meg hazánk-
ban és külföldön egyaránt. Az MVM Pak-
si Atomerőmű Zrt. Héliosz-díjjal jutalmaz-
ta az együttes színvonalas tevékenységét, 
ezen kívül Pro Urbe díj, Babits Mihály-
díj, Príma díj, Príma közönség díj, vala-
mint „A Tolna megyei művészetért” pla-
kett büszke tulajdonosa a Tűzvirág Tánc-
együttes. A Magyar Állami Operaházban, 

a Magyar Sztárgálán éveken át több pro-
dukcióval mutatkoztak be. Számos euró-
pai és világhírű koreográfus dolgozott Pak-
son. Mádi Magdolna mestereként tisztel-
hette a táncszakma nagy öregjeit, többek 
között dr. Martin Györgyöt, Pesovár Er-
nőt, Tímár Sándort. Szellemi irányítójának 
az európai néphagyományok nagymeste-
rét, a holland Ferdinánd van Altenát tartja. 
Több évtizedet szánt a magyar néphagyo-
mányok megismerésére, Bács-Kiskun me-
gyében folytatott gyűjtőmunkájának ered-
ményeiről előadást tartott a Magyar Tudo-
mányos Akadémián, dolgozata jelent meg 
a Magyar Néprajzi Tanulmányokban. Min-
den ismeretét, tapasztalatát, szakmai rutin-
ját a Tűzvirágra fordította. Az évek során 
számos koreográ�át készített, de hivatásá-
nak tekintette más népek táncainak meg-
ismertetését a hazai és külföldi közönség-
gel és táncszínházi produkciók megterem-
tését. 2010 óta minden évben egész estés, 
korszerű színpadtechnikával megerősített 
táncszínházi produkciót is láthat a közön-
ség. Mádi Magdolna kreatív, az újra mindig 
nyitott, igényes, munkáját a magas szín-
vonal, a magyar néphagyományok és az 
összművészetek iránti elkötelezettség jel-
lemzi.
Az esten Szívárnyék: Pilinszky János két 
hangon című előadását láthatta a közönség 
Szabó Balázs és Vecsei H. Miklós főszerep-
lésével.                                             Kohl Gyöngyi

Fotó: Babai István
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Atomerőmű

Évet értékelt és jövőt tervezett a TEIT

A Paks II. projektről volt szó az ülésen
Az új atomerőművi blokkok létesíté-
se kapcsán alakult Paksi Társadalmi Ta-
nácshoz tartozó 47 település polgármes-
tereinek tartott teljes körű tájékoztatást a 
Paks II. projektről Süli János. Az atom-
erőmű-beruházásért felelős miniszter a 
térségfejlesztési program aktuális felada-
tait is vázolta a  Pakson tartott megbeszé-
lésen.

– Jól halad a projekt, és számos előrelépés 
történt a térségfejlesztésben is – fogalma-
zott Süli János a Paksi Társadalmi Tanács 
hatodik ülésén. A paksi atomerőmű két 
új blokkjának tervezéséért, megépítéséért 
és üzembe helyezéséért felelős miniszter 
kiemelte, hogy a kormány klímavédelmi 
szempontból is felelősen járt el, amikor úgy 

döntött, hogy a megújulók mellett hosszú 
távon épít az atomenergiára. Emlékeztetett 
rá, hogy Európában az atomerőművek ál-
lítják elő a legtöbb tiszta energiát, a két új 
paksi blokk 17 millió tonna szén-dioxid ki-
bocsátását teszi elkerülhetővé.
A miniszter arról is beszélt, hogy már zajlik 
a felvonulási területen az első épületek ki-
vitelezése, és tavasszal tervezik benyújtani 
az engedélykérelmet a hatósághoz további 
több tucat épületre.
Hangsúlyozta, az atomerőmű-építés leg-
komplexebb engedélyezési eljárásában is je-
lentős előrehaladás történt: az orosz fél 2019 
októberére átadta a műszaki dokumentá-
ciót, ennek birtokában jelenleg is zajlik az 
engedélykérelem előkészítése. A mintegy 
300 ezer oldalas dokumentumot a projekt-

társaság 2020. június 30-ig nyújtja be az 
Országos Atomenergia Hivatalhoz.
Három hónappal a létesítési engedélyké-
relem benyújtása és a tervezett jogszabály-
módosítás után kívánják benyújtani a terü-
let-előkészítési feladatokhoz, a „földmun-
kákhoz” kapcsolódó engedélykérelmet. A 
módosításokkal egyetértve így az Országos 
Atomenergia Hivatal a nemzetközi gyakor-
latnak megfelelően, a �nn példához hason-
lóan a két kérelmet párhuzamosan tudja fel-
dolgozni – mondta el a miniszter.
Süli János aláhúzta, hogy a Paks II. projekt 
egyik alappillére az összefogás. – Számí-
tunk a térségre, a Paks környéki települé-
sekre. Szeretnénk a feladatokat megoszta-
ni, és azt, ha a települések mindegyike élni 
tudna a beruházás kínálta lehetőségekkel – 
hangsúlyozta.
Mint mondta, több mint 13 milliárd fo-
rint értékben újítanak fel utakat Paks tér-
ségében, és a pincehelyi Kapos-hidat. Az 
érintett területen fekvő önkormányzatok 
költségvetési keretből jutottak forráshoz, 
amelyből közművek fejlesztése, utak építé-
se, intézmények felújítása, gazdaságfejlesz-
tés valósul meg.
Az Erzsébet Nagy Szállodában tartott 
eseményen Süli János mellett részt vett 
a projekt két államtitkára, Kovács Pál 
és dr. Becskeházi Attila, valamint Csuka 
László, a PIP Nonprofit Kft. ügyvezetője, 
Lenkei István, a Paks II. Zrt. vezérigazga-
tója és Mittler István, a társaság kommu-
nikációs igazgatója.                   Dallos Szilvia

A Társadalmi Ellenőrző, Információs és 
Településfejlesztési Társulás (TEIT) ha-
gyományosan az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt. balatonfüredi rekreációs köz-
pontjában tartott informális ülésével 
indította az évet. A találkozón a paksi 
atomerőmű eredményeiről és a Paks II. 
beruházáshoz kapcsolódó térségfejlesz-
tési programról kaptak tájékoztatást a 
tagtelepülések vezetői. Az is elhangzott, 
hogy a TEIT, a környezet igényei és a 
kor kihívásai által támasztott követelmé-
nyekre reagálva, kész a megújulásra.

Pekárik Géza, az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. vezérigazgatója arról adott tájékozta-
tást a TEIT évindító ülésén, hogy termelé-
si és gazdasági szempontból is sikeres évet 

hagytak maguk mögött. Kitért a munka-
erő-utánpótlás nehézségére és kiemelt pro-
jektjükre, amelynek során egy erősebben 
kontrollált, tervszerűbb folyamatstruktúrát 
kívánnak kialakítani. Az atomerőmű vezér-
igazgatója hangsúlyozta, hogy alapelvük a 
nyíltság, őszinteség, fontosnak tartják, hogy 
a környezetükben élők tájékozottak legye-
nek, és lássák, láthassák, hogyan működik 
az atomerőmű.
Dr. Becskeházi Attila, a paksi atomerőmű 
kapacitásának fenntartásához kapcsoló-
dó infrastruktúra-fejlesztésért, innováció-
ért és lokalizációért felelős államtitkár ar-
ról tájékoztatta a településvezetőket, hogy a 
Paks II. beruházás milyen fejlesztési terüle-
teket érint. Kitért arra is, milyen szempon-
tok alapján tervezik, készítik elő a külön-

böző programpontokat, fejlesztéseket. Csu-
ka László, a PIP K�. ügyvezetője ismertette 
részletesen, mely területek jönnek szóba az 
építkezésre érkező munkások elhelyezésé-
hez, és milyen szállástípusokban gondol-
koznak.
Zárásként dr. Filvig Géza, a TEIT elnöke ér-
tékelte a 2019-es évet, és ismertette a tár-
sulás idei terveit. Azt mondta, megújulás-
ra készül a TEIT. – Igyekszünk megfelelni 
a környezet igényeinek és a kor követelmé-
nyeinek, intenzívebbé szeretnénk tenni a 
kommunikációt – fogalmazott.
A következő ülést, amelyen az idei költség-
vetés is terítékre kerül, februárban tartja az 
immár tizenhat tagtelepülést számláló szer-
vezet – tájékoztatott Koch István, a TEIT tit-
kára.                                                               -dsz-

Fotó: Babai István
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Új lehetőségek a hazai vállal-
kozásoknak a Paks II. projektben

– Egyre több feladatba kapcsolódhatnak 
be a hazai vállalkozók a Paks II. projekt 
keretében. A felvonulási épületek kivi-
telezése és a területfejlesztés is kínál le-
hetőségeket – mondta el Süli János mi-
niszter. A Paks II. Zrt. 2020. június 30-án 
nyújtja be az erőműépítés legkomplexebb 
kérelmét, a létesítési engedély iránti ké-
relmet az Országos Atomenergia Hiva-
talhoz.

Az élet egyre inkább igazolja a két új paksi 
blokk megépítésére vonatkozó, 2009 márci-
usában hozott döntést, hiszen sorra dőlnek 
meg az áramfogyasztási rekordok. Az Euró-
pai Parlament nemrégiben nagy többséggel 
elfogadott állásfoglalása pedig azt támasztja 

alá, hogy atomenergia nélkül nincs klímavé-
delem – összegezte Süli János.
A Paks II. projekt aktualitásairól a miniszter 
elmondta: a létesítésiengedély-kérelmet idén 
június 30-án tervezik benyújtani, azaz a tavaly 
őszi kézhezvételtől nyolc hónap áll a szakem-
berek rendelkezésére, hogy értékeljék az orosz 
fővállalkozó által átadott dokumentumcsoma-
got. – Ennek alapján készül el az előzetes biz-
tonsági jelentés, amelyben igazoljuk a hatóság 
felé is, hogy a szerződésnek, a magyar nukleá-
ris biztonsági követelményeknek és az európai 
uniós előírásoknak megfelelő blokkokat épí-
tünk – tette hozzá.
Süli János emlékeztetett rá, hogy a felvonulá-
si területen már dolgoznak a munkagépek, az 
első épületek (két irodaház és egy étterem-fő-

zőkonyha) kivitelezése zajlik. További több tu-
cat épületre vonatkozóan tavasszal tervezik 
benyújtani az engedélykérelmet a hatósághoz.
– A felvonulási épületek kivitelezésébe alvál-
lalkozóként bekapcsolódni jó ajánlólevél le-
het az erőműépítés során – hangsúlyozta, hoz-
zátéve: a projektben dolgozni vágyó hazai vál-
lalkozóknak nem csak az orosz fővállalkozó és 
a Paks II. Zrt. pályázati felhívásait érdemes �-
gyelni. A már tendert elnyert, akár magyar, 
akár külföldi vállalkozások, valamint a térség-
fejlesztést koordináló PIP Nonpro�t K�. beru-
házásai során is keresik az alvállalkozókat. A 
miniszter azt mondta, ebben az évben látvá-
nyosabb lépések várhatóak a térségfejlesztés 
terén. Közműfejlesztés, út-, illetve lakásépítés, 
intézményfejlesztés terén történnek előrelé-
pések. Ezek elkezdésére, megvalósítására már 
több település kapott pénzt költségvetési for-
rásból – mondta a miniszter. Mindemellett 
nagy hangsúlyt helyeznek a lakosság tájé-
koztatására annak érdekében, hogy minden-
ki, de elsősorban a térségben élők tisztában 
legyenek azzal, hogy időjárástól függetle-
nül üzemelő, biztonságos, olcsó villamos 
energiát termelő, korszerű blokkok épülnek 
Pakson.                                                                (X)

Atomerőmű

Készül a fővállalkozói irodaépület. Fotó: Paks II. Zrt.

 Paksi Hírnök, 2020. január 24. n 9



Egy januári napon – a Himnuszról
Városi olvasmányok

„Isten, áldd meg a magyart / Jó kedvvel, bőséggel, / Nyújts feléje védő kart, / Ha küzd ellen-
séggel; / Bal sors akit régen tép, / Hozz rá víg esztendőt, / Megbünhödte már e nép / A multat 
s jövendőt!” Kölcsey Ferenc Himnusz

1989 óta jeles nap január 22-e. Harminc-
egy éve minden alkalommal ezen a napon 
emlékezünk Kölcsey Ferencre, felidézzük a 
Himnusz keletkezésének, megzenésítésé-
nek történetét az irodalmi, történelmi té-
nyek, tanúságok, az évszámok ismeretében: 
tisztelettel, emelkedetten, alázattal. Elszige-
telődve lélekben, nyelvben – Szent István, 
Berzsenyi Dániel, Széchenyi István, Márai 
Sándor, Németh László, Illyés Gyula szava-
it – a magyarság alakítóinak, őrzőinek gon-
dolatait teszem Kölcsey szavai mellé, értel-
mezem, ízlelgetem a múltat: a magyar nép 
zivataros századait… Kölcsey harminckét 
éves volt, amikor a Himnuszt írta. Csekén, 
1823. január 22-én fejezte be az írást. Ne-
hezen dolgozott. 
A következő napról is ismerünk verset, ja-
nuár 23-áról, a Remete címűt. Kezdő sora-
in a Himnusz hangulata remeg: „Bal sors a 
kit számkivete/ Kedv és öröm közül,/ Cellá-
jában a Remete/ Kulcsolt kezekkel ül.” A re-
formkor kezdetén vagyunk, egy pillanat-

tal a nevezetes hajnal pirkadása előtt. Vala-
ki utolszor saját magán megméri, mit jelent 
magyarnak lenni. 
Illyés Gyula írja Kölcsey Ferencről: „Éle-
tével is megfogalmazott valamit. A világos 
fejű és világos szavú magyar helyzetét. Kora, 
a jobbak szerint oly nehezen vajúdó reform-
kor ismerős nekünk, szinte tapasztalatból is. 
Ő ezt a kort is kétségbeejtőnek érezte; türel-
metlen volt, maró és önmardosó, mert a ve-
szedelmet is látta, teljes egészében. Mindent 
látott a következményekkel együtt, ponto-
san: az arisztokrácia önzését; a középré-
teg műveletlenségét és közönyét; a parasz-
tok életszínvonalát. Tárgyilagosan látni, ez 
már akkor azt jelentette, hogy sötéten. Sor-
sát el tudom képzelni, egy kicsit a mienk. Az 
ő kora mégis felülről nézhet reánk és egy ki-
csit az egész világra; ha másért nem, azért, 
mert egy irodalmi remekművet fogadott el 
nemzeti imául. Tudott �gyelni a szóra, s ha 
nem követte is, megértette, sőt továbbadta, 
hallhatja ma is, akinek füle van. Hálásak le-

hetünk e kornak. Amit a magyarságról tu-
dunk, jórészt ennek köszönhetjük.” Kölcsey 
korában, a 19. században, bizonyára nem 
jelöltek volna ki jeles napot a kultúra ün-
neplésére. Ma szükség van rá – legalább-
is úgy tűnik, ebben a bámulatos minden-
re szükségünk van világban. Ünnepeljük a 
kultúrát, holott – sokszor érzem úgy – nem 
teszünk hozzá a már meglévőhöz, de a szót, 
a kifejezést mindenesetre használjuk. Néha 
úgy gondolom, hogy a kultúra szó ebben 
a szellemi kirakodóvásárban egy porté-
ka a sok közül, hogy visszaélünk a kultú-
ra szóval és jelentésével. A kulturáltságon 
az elme pallérozottságát, a szellemi érté-
kek alkalmazását, viselkedési normák elsa-
játítását, gyakorlását értették hosszú időn 
keresztül. Amit nem lehet készen kapni, 
megvásárolni. Pázmány Péter írja: „A szán-
tóvető ember ahhoz, hogy termése csűrbe ke-
rüljön, a földet feltöri, megtrágyázza, boro-
nálja, azaz megműveli.” Műveli a környeze-
tét. Az arra alkalmas talajt. Nagy aszályok 
után vagyunk, a fogyasztói társadalom fel-
zabálta, emészteni kezdte javainkat… De 
talán még él, megvan bennünk a szántóvető 
életbe vetett hite… Mert nem szabad hagy-
ni, hogy az információ mindenre kiterje-
dő hatása felcserélje a tudást értesültségre, 
a valódi műveltséget és kultúrát üres szóla-
mokra. S mindezekről Mórocz Zsolt gondo-
latai jutnak eszembe: „Minden halálkanyar-
ban megjelentek a kocsirudat utolsó pilla-
natban elrántók. Időnként persze a sírgödör 
aljára, netán még mélyebbre zuhantunk, ám 
nem volt olyan szakadék eddig, amelyből a 
magyarság ki ne kapaszkodott volna. Létünk 
minden tragédiájával együtt sikertörténet, 
mert a történelem logikája szerint már rég 
nem kellene lennünk. És mégis itt vagyunk, 
ami hit, az önmagunkba, a magyarság jö-
vőjébe vetett hit nélkül lehetetlen lett volna.” 
Igen, a hit, a rend, a rendező elv, a fegyelme-
zettség képes megteremteni a nem túlma-
gyarázott önazonosságot. És egyéni, közös-
ségi sorsunk tekintetében mindannyiunk 
felelőssége a cselekvés, a következmények 
vállalása. De ugyanez a felelősség vonatko-
zik a nem-cselekvésre, a hallgatásra is. És 
minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy 
beszéljünk róla, hirdessük szavakkal, csele-
kedetekkel, emberi hangon az értéket, az ér-
tékeset, merjük és akarjuk bátran énekelni a 
Himnuszt.                                               Tell Edit

Fotó: magánarchívum
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Portré

Jó napot, mi újság?

Lampert Marianna
A gerjeni családi gyökerekkel rendelkező be-
szélgetőtársamat régóta ismerem. Ő az, aki 
a tolnai gimnazista évek után a Szombathe-
lyi Berzsenyi Dániel Főiskolán földrajz tanár, 
könyvtáros szakon tanult (micsoda párosítás), 
s kis vargabetűket leírva ma a Csengey Dénes 
Kulturális Központ könyvtárosa. Az osztály-
főnöki segítséggel pályát választó Marianna 
2003-ban érkezett Paksra friss diplomásként, 
és kezdett dolgozni a Városi Művelődési Köz-
pontban, információmenedzserként. Marian-
na nevet, gesztikulál, magyaráz, újraéli a saját 
korábbi élettörténetét – öröm hallgatni. Pálya-
kezdőként többféle kulturális szolgáltatási fel-
adatot lát el az információs irodában, számí-
tógépes tanfolyamot szervez és Gutainé Ju-
likának segít a könyvtárban, helyettesíti őt. 
A húszas évei elején-közepén jár, és rendkí-
vül nagy teherbírással és szorgalommal veti 
bele magát az első munkahely kínálta felada-
tokba, több erdélyi kirándulást is szervez Ser-
dült-Benke Éva segítségével. Öt év után dönt 
úgy, hogy szerencsét próbál más városban, az 
élet más területén. Kalandozó, érdeklődő lélek. 
Mindig töri a fejét valamin. Vezetésével meg-
alakul az Életfa Kulturális Egyesület. Mielőtt a 
fővárosba költözik, 2007-ben egyetlen hónap 
előkészítő munka után csapatával megszervezi 
az első Hagyományőrző Magyarok Napját (ezt 

követően még három alkalommal) a szánkó-
domb mellett – támogatásokból és „szívesség-
bankos” felajánlásokból. A rendhagyó – máig 
emlékezetes – programon felsorakoztak a ma-
gyar ősi mesterségek művelői, néptánc- és ha-
gyományőrző csoportok, a hadtörténeti mú-
zeum történelmi zászlói a szánkódombról kö-
szöntötték a látogatókat, és egy IFA teherautó 
platóján az Ismerős Arcok együttes lépett fel. 
Már akkor messze túllépte tanult hivatása ha-
tárait, előrevetítve a 2014-ben Paksra vissza-
térő, már érett felnőtt könyvtáros szakmához 
fűződő újszerű viszonyát. A hazatérés után 
átveszi a kulturális központ könyvtárának ve-
zetését, folytatva elődje, Gutai Julika munkáját, 
s közben beépíti a saját szakmai törekvéseit a 
mindennapokba. Marianna most szinte szár-
nyal a mesélésben, mint akinek a könyvtár az 
otthona, a legkedvesebb élettere. Irodalomterá-
piát tanul, és megfogalmazza, tervezi a könyv-
tár új tartalmát, ami követi a kor kulturális kö-
vetelményeit. Mely szerint a könyvtár, mint az 
élethez, az éléshez szükséges hely, funkciójá-
ban nem változik, csupán kiegészül: progra-
mokkal, foglalkozásokkal, és egyúttal átren-
deződik a klasszikus közművelődési szerepe, 
nem csupán a csendnek, az olvasásnak jut fő-
szerep, hanem a terápiás beszélgetéseknek, a 
gyermeki játéktérnek, táboroknak, felzárkóz-

tató programoknak. Ahogy Marianna mond-
ja, a könyvtár ma már az érdeklődő olvasó igé-
nyeire épít, és ami fontos, a könyvtáros bel-
ső igényességére, mely korlátot és okos határt 
szab, hogy a minőség maradhasson az elsődle-
ges szempont a könyvtár működésében. Ren-
geteget dolgozik, aprólékosan meséli el a hét-
köznapjait, hiszen a dunakömlődi �ókkönyv-
tárban is ő teljesít szolgálatot. Alkalmanként 
felolvas idős embereknek, házhoz viszi a köny-
veket, amikor megbetegszik egy-egy látogatója, 
de tudomásom van arról is, hogy nyáron, káni-
kulában házhoz vitte a tábori jelentkezési lapot 
egy idős embernek, hogy az unokája jelentkez-
hessen a könyvtári foglalkozásokra. Marianna 
a magyar kultúra napját szakmai találkozó-
nak tartja, amikor az ünnepi műsor után az év 
közben elmaradt beszélgetéseket lehet pótol-
ni, amikor azokkal az emberekkel találkozik, 
akikkel azonos az öröme, a problémája. Ma-
napság legjobban a kortárs irodalom felé for-
dul, író-olvasó találkozókat szervez, csak né-
hány név a kedvencek közül: Háy János, Beck 
Zoltán, Milbacher Róbert. Szóval, Marianna 
�atal kora ellenére a békebeli könyvtárosok szel-
lemiségével, sajátos egyéniségével, frissességével, 
szociális érzékenységével, szorgalmával a paksi 
kulturális élet valódi egyénisége.

Tell Edit

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Az eltűnt városkép nyomában

Paks első patikájáról, a Szentháromság 
Gyógyszertárról már Fényes Elek statisz-
tikus is írt, illetve Egyed Antal 1828-as le-
írásában említi: „Díszeskedik ez a mezővá-
ros postaállással, patikával, több szép fel- és 
alházakkal.” A Fő utca és a Hegyhát utca 
sarki L alakú ház a 18. században eleve pa-
tikának és magánlakásnak épült. Egyes for-
rások szerint 1787-ben Ágyelli István kalo-
csai gyógyszerész alapította, más források 
szerint építői és első tulajdonosai a Mor-
vaországból érkező Bun testvérek voltak, 
a patika vezetője pedig Bun Samu. 1823-
tól Orzovenszki Márton okleveles gyógy-
szerészé lett, 1832-es halála után gyerekei 
a patikát eladták Farkas József gyógysze-
résznek, aki 1833 és 1844 között gazdaság-
talanul és elhanyagolt felszereléssel mű-
ködtette. Tisztifőorvosi felszólítások és el-
járások után bezáratták a helyet, majd 
1844-ben árverés útján Ringenbach János 
paksi kereskedő szerezte meg. Miután fel-
szerelte és kifogástalan állapotba hozta, la-
ikus lévén működtetésére okleveles gyógy-
szerészekkel szerződött. 1863-tól évtize-
dekre Malatinszky Sándor (1835–1901) 
kezébe került. Vezetése alatt a gyógyszer-
tár berendezését, hitelét és szereinek mi-
nőségét teljesen kifogástalannak írták le a 
korabeli vizsgálati jegyzőkönyvek. Aztán 
a Tolnavármegye újság értesített róla, hogy 
1901 májusában a paksi, Szentháromsághoz 
címzett, reáljogú gyógyszertárat Gründl Ti-

vadar (1852–1907) okleveles gyógyszerész, 
soltvadkerti lakos vette át. 1903-ban tűz 
ütött ki a patikában: „…óriási riadalom tá-
madt Paks utczáin, a Malatinszky-féle ház, 
melyben jelenleg Gründl Tivadar gyógyszer-
tára és lakása van, hirtelen lángokban ál-
lott; a tűz csakhamar átcsapott a szomszé-
dos házakra s rövid idő alatt a Hütter-féle és 
a mögöttük levő Szalay-féle ház lángokban 
égett”. (Tolnavármegye, 1903.04.05., 3.o.) 
1906-ban Gründl egy különleges formájú, 
II. Rákóczi Ferenc egyik várából szárma-
zó almáriumot adományozott a vármegyei 
múzeumnak, a bútor oszlopdíszei a szak-
értő szerint a korra vallottak. (Közérdek, 
1906.04.28., 8.o.) Súlyosbodó gyomorba-
ját hiába kezeltette szanatóriumban, 1907-
ben elhunyt: „Paksról számos jóbarátja uta-
zott fel Budapestre, hogy az elhunytat utol-
só útjára kísérje. A megboldogult 55 éves 
volt, Pakson köztiszteletben álló egyén, mi-
ért is halálozása általános részvétet keltett.” 
(Közérdek, 1907.02.02., 5.o.) A Gründl Ti-
vadar által éveken át vezetett gyógyszertá-
ri füzet fennmaradt a gyűjteményemben. 
Benne a bélyegzőkön is nyomon követhe-
tő, hogy 1907-től már felesége, özv. Gründl 
Tivadarné (Heben Franciska) vitte tovább 
a patikát �ával, Károllyal. A századfordu-
lós képeken látszik, hogy az épület bejára-
ta még a Hegyhát utca felől nyílott, a bu-
dapesti kiadású képeslapon a Fő utca felől 
már látható az elkészült díszes gyógyszer-

tári bejárat, melyet két oldalról egy fér� és 
egy női fejforma díszít. Homlokzata eklek-
tikus stílusú, rajta reklámfelirat: Gründl 
Siromel-gyár. „A bécsi 3. nemzetközi gyógy-
szerészeti kiállítás zsűrije Gründl Károly 
paksi gyógyszerészt a Siromel nevű tüdővész 
ellenes gyógyszeréért ezüstéremmel tüntet-
te ki.” (Tolnamegyei Közlöny, 1913.11.02. 
3.o.) A sorozatnak része egy olyan ritka 
képeslap is, amelyen a patika belső szoba-
részletén a Siromel-készítmény gyártásá-
hoz berendezett orvos-gyógyszerészeti la-
boratórium eszközei láthatók. Az épület 
az első világháború idején a Bun családon 
keresztül a Paksvidéki Takarékpénztár Rt. 
tulajdonába került. 1914-ben a gyógyszer-
tári részt tőlük vette meg 94 ezer koroná-
ért Abay Nemes Gyula (1876–1952) ok-
leveles gyógyszerész. A patikát 1928-ban 
belügyminiszteri engedéllyel átköltöztet-
te a Szent István tér 14. szám alatt épült 
új lakóházába, melyet emléktábla is jelöl. 
A paksi közélet aktív tagja volt, egyik kez-
deményezője a Deák-emléktábla elhelye-
zésének. 1931-re eladta a családi patikát, 
és 1936-ra elköltözött Paksról. „Dr. Abay 
távozását méltán sajnálja Paks egész társa-
dalma, de fájdalmasan érint bennünket, a 
Tolnamegyei Újság szerkesztőségét is, mert 
míg Paks társadalmi élete egy agilis, minden 
nemesért és szépért rajongó és szolgálatkész 
vezető emberét vesztette el, addig benne a 
paksi események pontos és lelkiismeretes kró-
nikását kell nélkülöznünk” – búcsúzott tőle 
szép szavakkal a megyei lap. (Tolnamegyei 
Újság, 1936.09.19., 2.o.) A Szentháromság-
hoz címzett gyógyszertárat 1931-ben dr. 
Szily Géza tolnai ügyvéd vásárolta meg 
gyógyszerész leánya, Szily Mariann szá-
mára, aki 1932-től már férjével, dr. Pálvöl-
gyi (Pfei�er) Ferenccel együtt dolgozott 
benne. Az épületet 1939-ben a paksi Han-
gya Szövetkezet vásárolta meg székház-
nak a Paksi Takaréktól, Pálvölgyiék pedig 
a Kossuth Lajos utca sarkán felépítették 
és 1942-ben megnyitották új, korszerűen 
felszerelt patikájukat, ami az államosítás 
után is az ő szakmai irányításukkal műkö-
dött. A Hegyhát utca sarki Otthon Áru-
ház a Népbolt Vállalat kezelésében nép-
szerű bútor- és lakberendezési egység volt 
az 1970-es, 1980-as években, kereskedel-
mi funkciója máig megmaradt. Az épület 
utcafronti elhelyezkedésével a hagyomá-
nyos átutazó- és megállítóforgalom egyik 
történelmi emléke.                                                

dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

Gründl Siromel-gyár (Kiadja Szalai, Budapest, kb. 1910.)
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Kultúrmorzsák
2019 a Paksi Városi Múzeum 
egyik legmozgalmasabb éve 
volt – így értékelt  dr. Várady-
né Péter� Zsuzsanna, az intéz-
mény igazgatója. A látogatók 
száma meghaladta a tízezret, 
ami rekordnak számít. Nem pi-
hennek a múzeum munkatár-
sai, már január második he-
tében megkezdődtek a múze-
umpedagógiai foglalkozások. 
Csillagos ég címmel tartottak 
foglalkozást január 13. és 17. 
között általános iskolásoknak, 
akik a képzeletbeli kozmikus 
kalandozás során megismer-
hették a csillagképeket, a Nap-
rendszert, a Föld kialakulását.  

Pályázati forrás (EFOP) ad le-
hetőséget az intézménynek a Fá-
ból vaskarika elnevezésű foglal-
kozásokra január 29-én. A di-
ákok arról tájékozódhatnak, 
hogy milyen szerepet töltött be 
elődeink életében alapanyag-
ként a fa, kik voltak a pintérek, 
a kádárok, a bognárok, hogyan 
dolgoztak a teknővájók vagy 
az ácsok, és milyen eszközö-
ket használtak. Új ismereteiket 
a gyakorlatban is kipróbálhat-
ják, madárodút készíthetnek. 
Emellett tovább folytatódik a 
Négy évszak az ártéri erdőn el-
nevezésű nagysikerű foglalko-
zássorozat.                                   -se-

A tárlatvezetések mellett több 
mint kétszáz múzeumpeda-
gógiai foglalkozás zajlott ta-
valy a Paksi Képtárban. Az in-
tézmény idei programjai január 
17-én kezdődtek. Képtörténe-
tek címmel tárlatvezetést tartot-
tak: A végzet hatalmas című ki-
állításon Roskó Gábor és Révész 
László munkáit ismerhette meg 
a közönség. Roskó Gábor a ja-
nuár 21-i Kortársalgón szemé-
lyesen mutatta meg alkotásait, 

és tartott foglalkozást gyerekek-
nek. Folytatódik a Pamacsoló, a 
januári téma a télhez kapcsoló-
dott – mondta Stadler Krisztina 
múzeumpedagógus. Újdonság-
gal is készül a képtár: Az Apropó 
Színtársulat a PistiEst Zenekar 
bevonásával a képtár alkotása-
in inspirálódva írt színdarabot. 
Február 28-án 18 órától rövid je-
leneteket mutatnak be, amelyek 
izgalmas történetté állnak össze.                                      

-emma-

Bujkakiállítás a Csengeyben Csillagos ég és Fából vaskarika

2020-ban is többféle foglalkozássorozatot tartanak a képtárban

Kalotaszeg világába tekinthettek 
be mindazok, akik ellátogattak 
Bálint Tibor bujkakészítő tárla-
tára a Csengey Dénes Kulturális 
Központba. A kiállító munká-
in és fotógyűjteményén keresz-
tül ismerheti meg a paksi kö-
zönség az erdélyi tájegység vise-
letét. Az eseményen Gaál János 
múzeumi főtanácsos, a Népraj-
zi Múzeum nyugalmazott fő-
restaurátora megnyitójában be-
mutatta Kalotaszeg jellegzetes-
ségeit, néprajzát. A megnyitón a 
Szucsán Banda és vendégei mű-
ködtek közre. A Kolozsvártól 20 
km-re található Türén élő Bá-
lint Tibor a Vetővirág Népzenei 
Együttes vezetője, Kovács Lajos 
közreműködésével hozta a ka-
lotaszegi népviseletet bemuta-
tó kiállítást Paksra. Kovács La-
jos három évvel ezelőtt találko-

zott először Bálint Tiborral egy 
táncháztalálkozón, ahol rendelt 
is tőle egy öltözetet, a próbára 
pedig ellátogatott a mester mű-
helyébe. Akkor fogalmazódott 
meg az ötlet, hogy Kalotaszeg 
csodáját Pakson is meg kelle-
ne mutatni. Bálint Tibor eredeti 
szakmája szabó, a bujkakészítés 
szenvedélyévé vált. A népvise-
let-készítéssel szeretné elérni, 
hogy a bujka ne merüljön fele-
désbe. – Ezt az öltözetet főleg 
vasárnaponként és ünnepnapo-
kon hordták, és teszik a mai na-
pig, bár mostanra inkább már 
jelmezként funkcionál a bujka. 
Vannak közöttük díszesek és ke-
vésbé díszesek – mondta Bálint 
Tibor. Kiállítása február 9-ig lá-
togatható a kulturális központ 
nyitvatartási idejében.                                            

Sólya E.

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Babai István/illusztráció

 Paksi Hírnök, 2020. január 24. n 13



Magyarország kormánya 150 millió fo-
rint támogatást biztosít a paksi Szentlé-
lek-templom felújítására. A támogatás-
nak köszönhetően lezajlott az épület álla-
potának felmérése, jelenleg közbeszerzési 
eljárás keretében kivitelezőt választ a pak-
si római katolikus egyházközség.

A Szentlélek-templom alapkövét 1988 pün-
kösdjén dr. Cserháti József püspök helyezte 
el, a közösség tagjai pedig háromezer mun-
kanapon át építették a templomot. A meg-
valósítást a pécsi püspökség, német, sváj-
ci és osztrák segélyszervezetek, az Állami 
Egyházügyi Hivatal, a város és az atomerő-
mű, valamint a müncheni érsek, a paksi hí-
vek és más magyar közösségek is segítették, 
ki anyagilag, ki építőanyaggal járult hoz-
zá a megvalósításhoz. 1990-ben Mayer Mi-
hály megyéspüspök szentelte fel a Makovecz 
Imre tervezte templomot, amelynek mára 
szükségessé vált a felújítása. A rekonstruk-
cióra 2017-ben 125 millió forintot biztosí-
tott Magyarország kormánya a Makovecz 
építészeti örökség megóvására elkülönített 
pénzügyi alapból. Az állapotfelmérést köve-

tően, a kiviteli tervek alapján prognosztizált 
költségek miatt arra kérte a minisztériumot 
az egyházmegye, hogy emelje a támogatási 
összeget. A teljes körű felújításra végül 150 
millió forintot kaptak, így végre elkezdőd-
het a rekonstrukció. – Tudjuk, hogy a temp-
lom műszaki állapota nagyon leromlott. Je-
lenleg 150 millió forint áll rendelkezésre, de 
ennek legalább a háromszorosa lenne a fel-
újítás teljes költsége – mondta Kutas Atti-
la, a paksi katolikus egyházközség plébáno-
sa. Első lépésben a tető- és a bevilágítóablak 
felújítását végzik el, valamint megszünte-
tik az évek óta fennálló beázást, és biztosít-
ják a megfelelő szellőztetést. A templomot 
rendszeresen használják, vasárnap és ked-
den szentmisére járnak a hívek, de nagyon 
sok zarándok- és turistacsoport is megfor-
dul a templomban. Jelenleg kivitelezőt ke-
res az egyházközség, találni pedig nem lesz 
egyszerű, hiszen igen speciális munkáról 
van szó. Kutas Attila azonban bízik abban, 
hogy sikeres lesz a közbeszerzés, és tavasz-
szal megindulhat a rekonstrukció, annál is 
inkább, mivel a támogatási összeget még eb-
ben az évben fel kell használni.             -wph-

Mozaik

Felújítás küszöbén a Makovecz-templom

A napokban lezárult a műszaki átadás
Lezajlott a Kalkuttai Szent Teréz 
Óvoda műszaki átadása, a cso-
portszobák után birtokba vehet-
ték a gyerekek és az ott dolgo-
zók a többi helységet is. – Las-
san egy éve, hogy elkezdődött az 
óvoda kialakítása a Kossuth ut-
cai épületünkben. Nagy a válto-
zás, hiszen a régi iskolaépületből 
óvodát alakítottunk ki – mond-
ta Koósz Roland, a Paksi Balogh 
Antal Katolikus Iskola és Gim-
názium igazgatója, aki arról is 
tájékoztatott, hogy a beruházás 
kormányzati forrásból, az óvo-
dafejlesztési programban való-
sult meg. 
– Elkészült mind a négy cso-
portszoba, a hozzájuk tarto-
zó helyiségekkel. A követke-
ző napokban pótoljuk a hiány-
zó dizájnelemeket, a folyosóra 
és a csoportszobákba felke-
rülnek a falmatricák, faliújsá-
gok, és hiányzik még egy-egy 
babakonyhaasztal – mondta el 
Heszné Rauth Ildikó. Az óvo-

da vezetője arról is beszélt, hogy 
több ízben egyeztetve az egy-
házmegye illetékes képviselői-
vel, kialakították az eszközlis-
tát, amely szakmailag megállja 
a helyét, elsősorban azt tartot-
ták szem előtt, hogy a gyerme-
kek fejlődése minden területen 
biztosított legyen. – Az elképze-
léseinket sikerült megvalósítani, 
és bár még vannak beszerzendő 

eszközök, a mindennapi mun-
kához szükséges állomány ren-
delkezésre áll – összegzett Hesz-
né Rauth Ildikó, megköszön-
ve a szülők és az önkormányzat 
munkáját, segítségét, türelmét. 
Az akadálymentes óvodaépü-
letben négy csoportszobát alakí-
tottak ki, mindegyiket mosdóval 
és öltözővel, van tálalókonyha, 
étkezőhelyiség a dolgozóknak, 

nevelői szoba, két dolgozói öl-
töző, orvosi szoba hozzá tartozó 
pihenővel, ami egyben sószoba, 
tornaszoba és szertár, valamint 
mozgássérültmosdó.
– Jelenleg ötven gyermek jár az 
intézménybe, a következő két 
esztendőben egy-egy csoporttal 
szeretnénk bővíteni az óvodát. 
Az intézmény egyedisége, hogy 
a tiszta csoportok mellett egy ve-
gyes életkorút is működtetni fo-
gunk – tájékoztatott Koósz Ro-
land, kifejezve reményét, hogy 
iskolájuk is hasonló fejlődésen 
megy majd át. – Sokat dolgoz-
tunk az elmúlt három évben a 
városvezetéssel és érsek atyá-
val azért, hogy az előttünk álló 
fejlesztés megvalósuljon, meg-
szüntessük a telephelyi szét-
szórtságot, és a Templom té-
ren létrejöjjön egy olyan intéz-
mény, ahol a jelenleg hozzánk 
járó 455 diák elfér és jó körül-
mények között tanulhat. 

Weller P. Hanna

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó:Babai István/archív
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Divatos a szénhidrátszegény di-
éta, még mindig sokan vágnak 
bele, és fogyást remélnek an-
nak ellenére, hogy a szakem-
berek többsége inkább óva int 
tőle. A kiegyensúlyozott, egész-
séges étrend elengedhetetlen ré-
sze a szénhidrát, hiszen az egész 
testünk, az agyunk működése 
függ tőle. Ez a tápanyag „olyan 
szén-, oxigén- és hidrogéntar-
talmú szerves vegyület, amely-
nek raktára az izomszövet és a 
máj, de kisebb mennyiségben az 
extracelluláris (sejten kívüli) fo-
lyadékban is megtalálható” (24.
hu, Szénhidrát híján „megáll” 
az agy, de zsírt is kell enni). Leg-
fontosabb szerepe, hogy energi-
át szolgáltat a szervezetünknek. 
A szénhidrátok kétféle csoport-
ját különböztetjük meg. Ahogy 
a Diéta Sziget közösségi oldalán 
írják, az egyszerű szénhidrátokat 
főleg a gyümölcsökben, zöldsé-
gekben, mézben, cukorrépában, 
cukornádban, tejben, tejtermé-

kekben találjuk meg, az össze-
tett szénhidrátok leggyakoribb 
forrásai pedig a zöldségek, a tel-
jes kiőrlésű lisztből készült ter-
mékek, a hüvelyesek, basmati és 
barna rizs, a magvak, valamint a 
gabonafélék nagy része: bulgur, 
kuszkusz, köles, hajdina, árpa-
gyöngy, quinoa, zabpehely, zab-

korpa. A gyors felszívódású, azaz 
egyszerű szénhidrátok hirtelen 
vércukor- és inzulinszint-emel-
kedést okoznak, ami zsírraktáro-
zási folyamatot indít el – tudható 
meg a hazipatika.com oldalon. A 
lassú, azaz összetett szénhidrá-
tok azonban kiegyensúlyozottan 
emelik a vércukorszintet, ezál-

tal biztosítják a szervezet folya-
matos energiaellátását. A nem 
elegendő szénhidrátfogyasztás 
már rövid távon is megmutat-
ja negatív hatását, hosszú távon 
azonban komoly problémákat 
okozhat, szénhidrátszegény dié-
ta a fáradtság, levertség és fejfá-
jás mellett inzulinrezisztencia és 
pajzsmirigy-alulműködés kiala-
kulásához vezethet, és „romlik 
a koncentrációs képességünk, 
az emlékezési és tanulási folya-
matokban zavar keletkezik, sőt 
akár depressziót is okozhat” (24.
hu, Szénhidrát híján „megáll” az 
agy, de zsírt is kell enni). A szén-
hidrát túlzott fogyasztása pedig 
hízást okozhat, hiszen a szerve-
zet az üzemagyagként fel nem 
használt szénhidrátot zsírrá ala-
kítja, és a szövetekben raktároz-
za. Arról, hogy pontosan meny-
nyi szénhidrátot fogyasszunk, 
érdemes dietetikussal konzul-
tálni.                                        

Weller P. Hanna

Mozaik

Fitt-Élet: A szénhidrátokról
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. Ki lesz a sztárfellépő az idei Város nap-

ján? A megfejtéseket január 31-ig küld-
hetik el a 7030 Paks, Dózsa György 
út 51-53. címre, vagy emailben a 
paksihirnok@gmail.com-ra. 
A név mellé telefonszámot is kérünk. 

Helyes megfejtésével Paks Város 
Önkormányzatának ajándékcso-
magját nyerheti meg.

Fotók: pixabay.com

Fotó: pixabay.com/illusztráció

Fotó: Babai István
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Tárgy/
történet

A T.T.2010.2.14.2.-es leltári számon egy ér-
dekes érmet őriz a városi múzeum, amit 
1951-ben adott ki a kohó- és gépipari mi-
niszter  „Sztálin Vasmű Emlékérem” né-
ven. A Rákosi-korszaknak (1947–1956) 
nevezett pár év az ország 20. századi tör-
ténetének közismerten az egyik legkeser-
vesebb időszaka volt. Az embertelen törek-
vés a hagyományos értékek leépítésére, az 
egypárti kommunista diktatúra kiépítésé-
re elhibázott gazdaságpolitikai döntésekkel 
is járt, melyek egyik legfontosabb eleme a 
szovjet mintára történő erőltetett iparosítás 
volt. Az olyan jól ismert szlogenek, mint a 
„Szél és acél országa leszünk!” jellemezték 
a sokszor alaptalan és átgondolatlan ipari 
és egyéb fejlesztéseket. 
A legfontosabb nagy ipari beruházás és a 
korszak egyik jelképe a dunai, vagy ahogy 
később néhány évig nevezték, a Sztálin 
Vasmű volt. Magyarország akkori legna-
gyobb ipari beruházását korábban még 
Mohácsra tervezték, de a jugoszláv-ma-
gyar „kapcsolatok” miatt végül a biztonsá-
gosabbnak ítélt Dunapentele mellett dön-
töttek. Így került sor az építkezés megkez-
désére, a már kijelölt helyszínről áthelyezve 
a kubikusokat, 1950 májusában. A magyar 
viszonylatban hatalmas építkezésekre az 
ország minden részéből toboroztak mun-
kásokat (így Paksról is), amiről a Tolnai 
Napló 1951. január 28-i számában a „Tol-
na megye �atalsága még jobb munkával bi-
zonyítja be a Párt iránti hűségét, szeretetét” 
című cikkében beszámolt: „…Harcot foly-

tatnak �ataljaink a Dunai Vasmű felépíté-
séért. Megyénkből eddig 500 �atal ment el 
Dunapentelére dolgozni.” Érdekesség, hogy 
akárcsak a környék más építkezéseire, úgy 
a vasműhöz is nagy mennyiségű építőanya-
got biztosított a Paksi Téglagyár. Ugyanak-
kor ezek minősége, szintén a Tolnai Nap-
ló két nappal későbbi száma szerint, nem 
volt mindig „megfelelő”. A „Szüntessék meg 
a selejtes téglák gyártását a Paksi Téglagyár-
ban, adjanak népgazdaságunknak minősé-
gi építőanyagot” című dörgedelmes cikk-
ben arról számoltak be, hogy a paksi tégla 
„a saját súlyát nem bírta el, […] 50 százalé-
ka eltörött és szétmorzsolódott a berakásnál 
és a szállításnál”. 
Maga az építkezés évekig eltartott, 1954-
ben adták át az első nagyolvasztót Rákosi 
Mátyás és Nagy Imre jelenlétében. A köz-
ségből kiépülő szocialista iparváros a „dol-
gozók javaslatára” (mi másra) 1951-ben 

felvette a Sztálinváros nevet, a kohó pedig 
Sztálin Vasmű lett. A politikai helyzet vál-
tozásával 1956 végén újra Dunai Vasmű 
lett, míg magát a várost már csak a Kádár-
korszak elején, a konszolidáció jegyében 
nevezték át Dunaújvárosra. 
Az építkezés kapcsán a minisztertanács 
1951. március 10-én rendelte el határozatá-
ban az emlékérem alapítását, amit először 
Zso�nyecz Mihály kohó- és gépipari mi-
niszter adott át 1951 májusában. Érdekes-
ség, hogy az emlékérme első változatában 
még „Dunai Vasmű” szerepelt, mint ar-
ról a Népszava cikkében is beszámolt ápri-
lis 21-i számában. Később már a vasmű és 
a város átnevezése kapcsán a „Sztálin Vas-
mű Emlékérem 1951” körirat szerepelt az 
érmen az év novemberétől, ilyen a városi 
múzeum példánya is. Az emlékéremnek 
bronz és ezüst fokozata volt, évente két-
szer (május 1-jén és november 7-én) ad-
ták át azoknak, akik munkáját kiemelkedő-
nek ítélték a vasmű építése szempontjából. 
Az ezüst fokozathoz kettő, míg a bronzhoz 
egy év megszakítás nélküli kiváló munka 
volt a feltétel, a norma megfelelő teljesítése 
mellett, igazolatlan műszakmulasztás nél-
kül. Az érem anyaga bronz, átmérője 41,3 
mm, vastagsága 1,7 mm, a szalag mérete 
50×12 mm. Az emlékérmet 1954-ig adták 
át az arra kijelölt dolgozóknak. A körme-
zőben fogaskerék látható, melyen ötágú vö-
rös csillag fekszik. Ritkább változatain csak 
a „Kohászati Miniszter” felirat szerepelt a 
szalagon.                                          Szabó Tibor

Fotók: Szabó Tibor
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Felkészült a tavaszi szezonra a Paksi FC

Évértékelő a labdarúgó-szakosztálytól

A Paksi FC labdarúgócsapata az őszi fordu-
lókat a tizedik helyen zárta, így egyetlen cél, 
az előremenekülés lebeg mindenki szeme 
előtt a Fehérvári úti klubnál az OTP Bank 
Liga 2019/2020-as szezonjának hátralévő 
részében. A felkészülés csendesen telt, mi-
nimális játékosmozgás történt a keretben. 
– Három játékos távozott (Fejes András, 
Remili Mohamed, Simon Ádám – a szerk.), 
és három játékost (Szakály Dénes, Bertus 
Lajos, Szélpál Norbert – a szerk.) hoztunk, 
így létszámban megvagyunk. Kisebb-na-
gyobb sérülések azonban vannak a csapat-
ban, és a Magyar Kupában is állunk. Mind-
két fronton szeretnénk megfelelni, ezért ab-
ban gondolkodunk, hogy még egy játékos 
érkezzen a napokban. Az átigazolási időszak 
február 15-ig tart, addig a nagy csapatoktól 
is jöhet kihasználható lehetőség – tájékozta-
tott Haraszti Zsolt, a Paksi FC ügyvezetője. 
A gárda irányítását ősszel Osztermájer Gá-
bor vette át Szivics Tomiszlavtól, pozícióját a 
télen véglegesítették, így a saját nevelésű tré-
ner immár kinevezett vezetőedzőként dol-
gozik a Fehérvári útiak első csapatánál. Az 
egylet januárban tíz napig Törökországban 
edzőtáborozott, magasabban jegyzett ellen-
felekkel mérkőzött, a mérleg egy győzelem 
és két vereség. – A felnőtt futballban az szá-
mít, hogy nyersz, vagy nem, ez határozza 
majd meg a mi munkánkat is. Az első há-
rom-négy meccs eredménye eldönti, hogy 
jó volt-e a felkészülésünk. Azt gondoljuk, 

hogy szakmailag megvalósítottuk, amit sze-
rettünk volna, a játékosok pontosan megcsi-
nálták, amit kértünk, ezért bizakodóak le-
hetünk – összegzett a vezetőedző. Az OTP 
Bank Liga küzdelmei január 25-én folyta-
tódnak, a Paksi FC a Ferencváros ellen a 
Groupama Arénában kezdi a honi futballta-
vaszt. Februárban további hat bajnoki és az 
NB III.-as Péccsel két Magyar Kupa össze-
csapás következik. – A közvetlen riválisok-
tól az őszi szezonban vereséget szenvedtünk, 
ezek mind hatpontos meccsek voltak. Tőlük 
tavasszal nem szabad kikapni, illetve hozni 

kell rajtuk a pontokat. A Kaposvár, a Zala-
egerszeg, a Diósgyőr és a Debrecen esetében 
a nyolc pont sokkal értékesebb lehet, mint-
ha megvernénk a Ferencvárost vagy a Pus-
kás Akadémiát, mert ellenlábassal szemben 
szerezzük a pontokat, fordítva pedig a rivá-
lisok nem tudnak ellenünk pontokat szerez-
ni. Erre készülünk, és reménykedem abban, 
hogy minden stimmelni fog – tette hozzá a 
szakvezető. A Paksi FC a tavaszi szezonban 
február 1-jén játszik először hazai pályán, ak-
kor a ZTE látogat a Fehérvári úti stadionba.

Faller Gábor

A Paksi FC utánpótlás labdarúgó-szak-
osztályának tavalyi munkáját, eredménye-
it Osztermájer Gábor értékelte. Elmondta, 
hogy az U7-es és U9-es csapataik márciustól 
négy-négy alkalommal, az U11-es, U13–as 
csapataik pedig öt-öt alkalommal vettek részt 
a Bozsik Egyesületi Programban zajló hétvé-
gi fesztiválokon, tornákon. A több verseny-
lehetőség érdekében az U8, U9, U10, U11-es 
csapataik részt vettek Budapesten a Kölyökliga 
küzdelmeiben, ami már egy nívósabb bajnok-
ságnak számít. Az U12 és U13-as csapataikat 
először nevezték az NB I.-es országos bajnok-
ságba. – Összességében magasabb szintre sze-
rettük volna emelni a gyerekszekció versenyez-
tetését, ami több, minőségibb munkát követel. 
A szülőkkel a kapcsolatot sikerült megfelelő 
színvonalon tartani, sok beszélgetésre, helyzet-
elemzésre került sor tavasszal. A mérkőzéseket 
�gyelemmel kísérték, a gyerekeket sok helyre 

elkísérték – összegzett Osztermájer Gábor. Azt 
is elmondta, hogy a Paksi FC nagypályás után-
pótláscsapatai az U14, U15, U16, U17, U19–
es együttesek. Mind az öt csapatuk az NB II.-
es bajnokságban szerepelt, a Dél-Nyugati U15, 
U14-es bajnokságokat megnyerték. Az U14-
es csapatuk az osztályozókat sikerrel megvív-
ta, így elnyerték a jogot az említett két csapat 
számára az NB I.-es bajnokságra. A női U16-
os csapatuk megnyerte a bajnokságot, az U17 
és U19-es csapataik a középmezőnyben végez-
tek. – A lánycsapataink működtetése csak a 
kapcsolatrendszernek köszönhetően megol-
dott, gondolok itt a Tolnával és Kalocsával 
kötött együttműködésekre. A lányok nagyon 
lelkes játékkal teljesítették a követelménye-
ket, sőt négyen válogatott kerettagok lettek – 
emelte ki Osztermájer Gábor. Hozzátette, po-
zitív dolog, hogy mindegyik csapatukban ját-
szanak olyan labdarúgók, akikben megvan a 

pro� játékos lehetősége. – Ezt mutatja, hogy a 
mindössze 16 éves Szendrei Ákos tavaly szer-
ződést kapott a Paksi FC-től. Megpróbálunk 
megfelelni a licenckövetelményeknek, de az 
MLSZ újabb és újabb csapatok indítására kö-
telez minket. Tíz nagypályás csapatnak és há-
rom előkészítő korosztálynak kell helyet szo-
rítanunk napi szinten. Az infrastruktúránk 
ehhez már nem megfelelő, komoly logiszti-
kát igényel a pályák, öltözők használatának 
megszervezése. Az egyesület utánpótlás mi-
nőségének szinten tartása és az előrelépés 
érdekében elengedhetetlen sportkollégium 
létrehozása, a megfelelő edzői végzettségek 
megszerzése, a meglévő pályák karbantartá-
sa, fedett kis műfüves pálya létrehozása, és 
edzőpályák létesítése, vagy esetleg az Atom-
erőmű SE pályáinak nagyobb volumenű 
használata – mondta az utánpótlás-szakág-
vezető.                                               Faller Gábor

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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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)

Három mérkőzés, három győzelem
Jól indította a 2020-as évet az 
Atomerőmű SE NB I/A-s fér-
� kosárlabdacsapata, három baj-
noki mérkőzéséből hármat meg-
nyert. Először Kecskeméten lé-
pett pályára az Atom, és egy 
hullámzó, végig kiélezett ösz-
szecsapáson nyert. A második 
negyedben szerzett tízpontos 
előnyt nem sikerült végig meg-
tartani, a hazaiak másfél perccel 
a mérkőzés vége előtt egy pont-
ra feljöttek, de Kovács Ákos és 
Jackson pontjaira már nem ér-
kezett válasz. KTE-Duna Aszfalt 
– Atomerőmű SE 99-105 (25-23, 
19-31, 22-23, 33-28). 
Lóránt Pétert, a KTE ellen leg-
eredményesebb játékost a Jász-
berény elleni meccs előtt kér-
deztük az új évi rajtról: Nagyon 
szoros meccset játszottunk, min-
denképpen fontos győzelem volt, 
aminek értékét mutatja, hogy 
Kecskeméten eddig csak a Falco 
tudott nyerni. Az Albát hazai pá-
lyán vertük, azon a meccsen a vé-
dekezésünk is összeállt. Örülök, 
hogy két, közvetlenül mögöt-
tünk lévő riválist sikerült meg-
verni, bízom a jó folytatásban.
Volt mit törleszteni az Alba el-
len, az utóbbi meccseken rend-
re a kék-fehérek győztek, de 
most esélyük sem volt a sikerre. 
Evansék végig vezetve, előnyüket 
fokozatosan növelve, óriási ira-
mot diktálva fektették kétvállra 
a fehérváriakat. Nagyon fontos 
volt, hogy a kispadról érkezők is 
kivették a részüket a pontszerzés-

Az ezer sebből vérző, edzővál-
táson átesett, utolsó helyen álló 
Jászberény elleni mérkőzésen 
már az első félidőben fokoza-
tosan elhúzott a paksi csapat, a 
nagyszünetre tizenhárom pon-
tos előnyt szorgoskodtak ösz-
sze Kovács Ákosék. A harmadik 
felvonás elején aztán robban-
tottak a hazaiak, és egy találat-
ra csökkentették a hátrányukat. 
A negyed végére sikerült hat-
pontos előnyre szert tenni, de 
a vérszemet kapott Jászberény 
nem adta meg könnyen magát. 
A harmincötödik percben újra 
tíz pont fölé nőtt a paksi előny, 
amit már nem tudott ledogoz-
ni a jászsági csapat. Jászberé-
nyi KSE – Atomerőmű SE 83-95 
(22-31, 21-25, 26-19, 14-20). 
Nick Faust az első negyedben há-
rom triplát süllyesztett el a hazai 
gyűrűben, és huszonegy pontjá-
val sokat tett a győzelemért. – Tá-
madásban és védekezésben is ösz-
szeszokott a csapat, és mindig a 
győzelem lebeg a szemünk előtt. 
Rendben van a csapatkémia, min-
denki támogatja a másikat. Na-
gyon jól támadunk, jók a befe-
jező embereink, ha mindenki jó 
napot fog ki, megállíthatatlanok 
vagyunk – fogalmazott, hozzáté-
ve, hogy a következő fontos mér-
kőzésekre ugyanúgy fognak ké-
szülni, mint eddig, a lényeg, hogy 
úgy menjenek ki a pályára, hogy 
nyerni tudnak, és minél jobb he-
lyen zárják az alapszakaszt.  

Kovács József

ből. Atomerőmű SE – Alba Fe-
hérvár 109-80 (26-22, 34-15, 19-
18, 30-25). 
Kis Raul eddigi legjobb meccsét 
játszotta az ASE-ban, most a vé-
dekezés mellett a pontszerzésből 
is kivette a részét. Triplái mindig a 
legjobbkor jöttek, ráadásul bevér-
zett bokával vállalta a játékot. Azt 
mondta, hogy a KTE és az Alba 
ellen is a jó védekezésnek köszön-
hették a sok dobott pontot, hiszen 
jó védekezésből könnyebb támad-
ni, könnyebb a gyors indításokat 
befejezni, mint felállt védelem el-
len gyors kosarakat szerezni. Sze-
rinte mind a két győzelemnek ez 
volt a kulcsa. – A kecskeméti ab-
ban különbözött az Alba elle-
nitől, hogy Wittmanék sok ext-
ra kosarat dobtak kézen keresz-
tül, bárhogy, bárhonnan engedték 
el a dobást, az beesett – mondta, 

hozzátéve, hogy minden mecs-
csen igyekszik a legjobbat nyújta-
ni, most szerencsére a pontgyár-
tás is sikerült, de a legfontosabb 
feladata a védekezés. Kiemelte, 
örül, hogy ennyit lehet a pályán, 
jót tett az önbizalmának, Báne is 
bízik benne, ami sokat segít. 
Orlando Coleman az ASE egyik 
nagyon fontos láncszeme pont-
szerzésben, és lepattanószedésben 
is kiemelkedőt nyújt. – Nem 
szoktam visszatekinteni az elő-
ző meccsekre, de az biztos, hogy 
most nagyon jó állapotban va-
gyunk. Jók az edzések, oda�gye-
lünk, hogy �zikailag rendben le-
gyünk, és igyekszünk meccs-
ről meccsre jobbak lenni. Fontos 
mérkőzések következnek, a Kör-
mend, a Debrecen és a ZTE ellen 
is a védekezés lesz a kulcs – ösz-
szegzett.

Fotó: MolnárGyula
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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

Kemény menetelés vár az ASE dzsúdó-
saira az olimpiai kvalifikációért

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

Bölcskén, téglaépítésű, 3 szo-
bás, 100 m2-es családi ház, 
pincével, 40 m2 -es szerszá-
mossal, garázzsal eladó.
Ár: 18 millió Ft
Érd: 70-326-6215

Kétéves, idén májusig tartó kvali�káci-
ós sorozat végén dől el, kik azok a dzsú-
dósok, akik Magyarországot képviselhe-
tik a tokiói olimpián. Az Atomerőmű SE 
versenyzői közül Pupp Réka és Cirjenics 
Miklós van harcban a japán fővárosba 
szóló repülőjegyért. 

Az Atomerőmű SE két dzsúdósa, Pupp 
Réka és Cirjenics Miklós felkészülését irá-
nyító, világ- és Európa-bajnok Braun Ákos 
adott összegzést a Paksi Hírnöknek arról, 
hogy állnak az olimpiai kvali�káció-val. – 
Január másodikán edzőtáborba vonultunk, 
és a hónap utolsó hétvégéjén már tatami-

ra lépnek Rékáék a Tel Aviv Grand Prix-n. 
Február elején magyar bajnokság, rá egy 
hétre grand slam Párizsban, majd 4-5 grand 
prix és grand slam, aztán Európa-bajnok-
ság. Májusban a Masters-viadal zárja a kva-
li�kációs sorozatot, ahol súlycsoporton-
ként a legjobb harminc-harminc versenyző 
lép szőnyegre. Elég kemény lesz a menete-
lés, most úgy áll, hogy Réka és Miki is súly-
csoportjában az utolsó még kijutó helyen 
áll, de ezt meg kell erősíteni. Úgy gondo-
lom, hogy érmeket kell hozniuk, főleg Mi-
kinek, bár az ellenfeleteket nézve neki ne-
hezebb lesz. Amennyiben májusig tudnak 
két-két érmet hozni, akkor biztos lesz a ki-

jutásuk az olimpiára. Most hét-nyolc ver-
sennyel számolunk, de ha előbb bebizto-
sítják a helyüket, lehet kevesebb helyszín-
re menni. Az év eleji versenyek jellemzően 
Európában vagy ahhoz közel lesznek, Ma-
rokkó és Jekatyerinburg nincs olyan mesz-
sze, mint tavaly év végi versenyhelyszín-
ként Kína és Japán. Miki csuklója még nem 
százszázalékig egészséges, remélem, a ver-
senyekre már rendben lesz. Rékának ősz-
szel volt egy bokasérülése, az rendbe jött. 
Nagyjából ugyanazokra a versenyekre 
igyekszem vinni mindkettőjüket, de ez at-
tól is függ, hogyan alakulnak a pontjaik – 
összegzett a tréner.                                     -joko-
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Duguláselhárítás!
Víz-, gáz-, fűtés-

szerelés!

Schalli Zoltán
telefon:

0670/588-6934

Hegesztéstechnikai 
és hegesztőfelszere-
lési szaküzlet nyílt 
Pakson, a Tolnai út 
6/B sz. alatt.

Nyitvatartás: 
8-16 óráig

Telefon: 
0630/283-2683


