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Nyomdásznak lenni számára kiválasztottságot jelent, mondja Gergely Judit, 

aki nyugállományba vonul, de nem pihenni. Tele van energiával, tervekkel, 

célokkal.  Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
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Városi megemlékezés 
a magyar kultúra napján

A  magyar kultúra napján tartott hagyo-
mányos városi estet a megszokott formá-
ban nem lehetett megtartani a koronaví-
rus-járvány miatt, ezért a programot rög-
zítette a TelePaks Médiacentrum a Csengey 
Dénes Kulturális Központban, és január 22-
én este vetítette televíziós csatornáján, il-
letve a Facebook-oldalán (TelePaks–Pak-
si Hírnök), valamint felkerült YouTube-
csatornájára. A kulturális műsor előtt Szabó 
Péter, Paks polgármestere mondott ünnepi 
beszédet.
Feltette a kérdést, hogy mit jelent valójában 
a kultúra. Mint fogalmazott, mindent, ami 
érték, ami kifejezi emberi gazdagságunkat, 
méltóságunkat, életünket, a világhoz, önma-
gunkhoz, a másik emberhez fűződő viszo-
nyunkat. Mindazt, ahogy megéljük és meg-
tapasztaljuk emberi világunkat. Ahogyan 
kifejezzük érzéseinket, vágyainkat, megélt 
örömeinket, veszteségeinket, kon�iktusain-
kat, jövőbe vetett reményünket. Ezért a kul-
túra az ember leggazdagabb kifejezőeszkö-
ze. A nyelv, a zene, a tánc, a dráma, a képző-
művészetek és a kultúra megannyi más arca 
által. 
Beszélt arról, hogy a magyar kultúra at-
tól lesz személyesen a miénk, hogy ben-
ne van őseink nyelve, gazdagsága, veszte-
ségei, kudarcai, életük gyarapodása, mind-
az, ahogy megélték és kifejezték örömeiket, 

bánatukat, ünnepeiket, emberi közösségei-
ket, vagy éppen magányukat. – A  kultú-
ránk az, ahogy mi magyarként felfogjuk és 
megéljük emberi létünk minden rezzenését. 
Így csak mi éljük az életet a világon, egyet-
len más nép vagy nemzet sem. Ez az, ami-
re büszkék lehetünk, mert megtartott, kü-
lönlegessé és számtalanszor elismertté tett 
bennünket a világ előtt nyelvünk, művésze-
tünk, zenénk által – húzta alá a polgármes-
ter, hozzátéve, hogy az értékes kultúra min-
dig erőforrás, feltöltődés, nemesedés, az élet 
megértése, újraértelmezése, a jövő felé veze-
tő utunk eszköze. – S hogy erre az erőforrás-
ra mekkora szükségünk van, arra leginkább 
a vírushelyzet világít rá. Hiszen annyi min-
denről le tudtunk mondani könnyű szívvel 
vagy kisebb áldozatokkal. De a kultúra meg-
élése, feltöltő, lelket emelő élménye semmi-
vel sem pótolható. Láttuk az elmúlt hóna-
pokban, hogy mennyi módon próbáltuk mi 
is, itt Pakson, alternatív módokon megélni, 
átadni a kultúra számos hiányzó arcát, hogy 
élményt, töltekezést, vidámságot, felszaba-
dító élményeket csempésszünk a nehéz hét-
köznapokba – fogalmazott.
Hangsúlyozta, ezért is jó és büszkeséggel el-
töltő, hogy olyan városban élhetünk, ahol 
gazdag a kulturális élet. Hiszen városunk 
mindig is hozzájárult és ma is hozzájárul 
a magyar kultúra magas szintű őrzéséhez, 

gyarapításához. Örömmel tölt el, hogy kul-
turális életünk nagyon sokszínű. Hiszen az 
oktatás, a tánc, a zene, a képzőművészetek, 
a helyi népi hagyományőrzés gazdag tárhá-
za mind erről tanúskodik.
– Mindez jó alapot ad ahhoz, hogy kultú-
ránkat ne csak őrizzük, hanem kulturális 
tevékenységünket folyamatosan fejlesszük. 
Mert minket is motivál az alkotás, a tevé-
kenység és az önmagunkon folyamatosan 
túllépni akarás vágya. Ezért az elkövetke-
zendő néhány évben támogatni fogjuk okta-
tási intézményeink megújulását, a Csengey 
Dénes Kulturális Központ folyamatos fej-
lesztését. Továbbra sem fogunk megfeled-
kezni a városunkban működő kulturális kö-
zösségekről, akik mindennapi tevékenysé-
gükkel értéket őriznek és teremtenek, hogy 
többé tegyék emberségükben gyermekein-
ket, a szülőket, a nagyszülőket. Akik mun-
kájukkal öregbítik Paks hírnevét itthon és a 
nagyvilágban – mondta Szabó Péter, aki Ko-
dály Zoltánt idézve  („Az az igazság, hogy a 
földműves nép közt fennmaradt dalok java 
valamikor az egész magyarság tulajdona 
volt... ez az a közösség, ahol egy érzésben ta-
lálkozhat az egyszerű pásztor a nemzet bár-
mely nagyjával, ahol mind a kettő csak em-
ber, és annyit ér, amennyire ember.”) azzal 
zárta ünnepi gondolatait, hogy ezért le-
gyünk büszkék mindarra, ami magyar, ami 
csak a miénk. És arra is, ami paksi, mert ha 
talán nem is gondolunk rá, de minden he-
lyi értékünkkel az egyetemes magyar kultú-
rát is őrizzük és gazdagítjuk.
Az ünnepi műsorban Feil Gréta, Pákolitz 
István Nem múlik el a szerelem című ver-
sét mondta el. A folytatásban a Paksi Balogh 
Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és 
Gimnázium tanára, Kovácsné Péger Györ-
gyi, valamint Gróf Elmira, Kollár Barka, 
Kosaras Boglárka, Molnár Zsó�a, Nágl Ber-
nadett, Németh Natália, Rauth Csaba, Tóth 
László, Ulbert Csombor és Weisz Veroni-
ka diákok irodalmi műsort adtak A kultúra 
mindenkié címmel. A felkészítő tanár Fodor 
Gabriella. A magyar kortárs könnyűzene ki-
magasló csapatából, a 30Y együttesből Beck 
Zoltán (ének, gitár) és Sárközy Zoltán (zon-
gora) Kettő című szerzői estje következett, 
amelyben kortárs írók és zeneszerzők mű-
vei is helyet kaptak a magyar kultúra napja 
alkalmából.                                   Kohl Gyöngyi

Fotó: Szép Zsóka
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Játszóteret 
is építenek

Sporteszközöket ajándé-
koznak testvérvárosaiknak

Paksról is segíthető az MME munkája
A Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület és a Tourist Info Iroda közöt-
ti együttműködés keretében már Paksról 
is segíthető a Magyar Madártani Egyesü-
let munkája. A Tourist Info Iroda ugyan-
is ezzel csatlakozott ahhoz az adomány-
gyűjtési kampányhoz, amelynek keretében 
több mint 440 helyszínen érhetők el az or-
szágban az egyesület kitűzős perselyei. A 
támogatók ötszáz forint adományért egy 
elegáns, szépen kidolgozott – például ma-

darakat, emlősöket, virágokat ábrázoló, je-
lenleg 150 féle –, élethű jelvényt kapnak 
ajándékba. 
A Magyar Madártani Egyesületet (MME) 
1974-ben hozta létre kétszáz alapítótag, 
a természetvédelmi kiegészítés csak ké-
sőbb, 1990-ben került a szervezet nevé-
be. Az MME Magyarország és Közép-Ke-
let-Európa legnagyobb, nyolcezer tagot 
számláló, politikától független társadal-
mi szervezete. Céljuk a madarak védelmé-

vel hozzájárulni az emberi életminőség és 
a biológiai sokféleség megőrzéséhez Ma-
gyarországon. Ennek érdekében együtt-
működnek a lakossággal, az önkormány-
zatokkal, a gazdálkodókkal és az állami 
természetvédelemmel. Önkénteseikkel ku-
tatásokat, madárvédelmi akciókat hajtanak 
végre, ismeretterjesztő előadásokat, tábo-
rokat rendeznek, kiadványokat jelentetnek 
meg. További információt a www.mme.hu 
honlapon találnak.                                   -kgy-

Paks, Tamási és Gerjen vezetői január köze-
pén Budapesten írták alá azt az együttműkö-
dési megállapodást, melynek keretében ma-
gyar fejlesztésű sportinnovációval, teqball 
asztal ajándékozásával kívánják ápolni kül-
földi testvérvárosaikkal meglévő kapcsolatai-
kat, válaszul a járvány okozta nehézségekre. 
A megállapodást Paks város nevében Szán-
tó Zoltán alpolgármester látta el kézjegyével, 
közölte a Paksi Polgármesteri Hivatal. 
A három aláíró település mindegyike orosz 
testvérvárosának ajánl fel egy-egy ilyen 
sportasztalt. Paks Város Önkormányzata 
Novovoronyezsnek ajándékozza az eszközt, 
az ünnepélyes átadást a pandémiás helyzet 
után tartják meg, az eseményen demonstrá-
torok mutatják majd be az asztal által nyúj-
tott játéklehetőségeket.
A Gattyán György, Borsányi Gábor és Hu-
szár Viktor által alapított, 100 százalékban 

magyar fejlesztésű multifunkcionális inno-
váció – teqball asztal – nyújtotta lehetősé-
gekben különböző sportágakban nemtől és 
tudásszinttől függetlenül, kicsik és nagyok, 
épek és mozgáskorlátozottak egyaránt örö-
müket lelhetik. Az együttműködésnek kö-
szönhetően a jövőben a külföldi testvér-
városok is megismerkedhetnek ezekkel a 
sportágakkal. 
A projekt elindításával a három település ve-
zetése nem leépítésekben és drasztikus meg-
szorításokban keresi a megoldást, hanem 
összefogva, egy értékteremtő választ megfo-
galmazva, előremeneküléssel, az egészséges 
életmód népszerűsítésével, az infrastruktú-
ra fejlesztésével és nemzetközi kapcsolataik 
humanitárius támogatásával kíván reagálni 
az egész világot érintő egészségügyi és világ-
gazdasági nehézségekre.

Kohl Gy.

Fotó: Head of Teqsports International Business Development Pályázatot nyert a Tudással a Jövőért Köz-
hasznú Alapítvány által vezetett konzorci-
um a terület- és településfejlesztési ope-
ratív programban (TOP) társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható tu-
rizmusfejlesztés tárgyában. A konzorci-
umnak Dunaföldvár, Bölcske és Madocsa 
mellett Paks is tagja. A projekt célja tér-
ségi kerékpáros turisztikai termékcsomag 
kialakítása.
Paks önkormányzata a pályázati támoga-
tás rá eső részét, 36 millió 287 ezer forin-
tot a Lussonium turisztikai fejlesztésére 
kívánja fordítani. A cél, hogy minél több 
látogató érkezzen a római kori erődhöz. A 
beruházás kivitelezőjét, a Soltút Útépítő, 
Fenntartó és Kereskedelmi K�.-t közbe-
szerzési eljárásban, két ajánlati körben vá-
lasztották ki, a szerződéseket Szabó Péter 
polgármester és Kiszli László, a k�. ügy-
vezetője aláírták.
Az egyik szerződés a Béke utcában egy 
kerékpáros-pihenő kialakításáról szól, a 
másik a Lussonium területén kialakítan-
dó római játszótér és fűszerkert létreho-
zásáról: egyedi – római kort idéző – ját-
szóelemeket telepítenek, kiegészítve egy 
római fűszerkerttel, öntözőrendszerrel, 
térvilágítással, ivókúttal. A projekt cél-
csoportja elsősorban a kerékpárral idelá-
togató turisták, akik lent megpihenhet-
nek, letehetik a bicikliket, és fölsétálhat-
nak Lussoniumba, ahol a fejlesztésnek 
köszönhetően már több időt tudnak majd 
eltölteni. Már most megkezdődött a mű-
helymunka, az egyedi játszóelemek gyár-
tása, a helyszíni kivitelezés várhatóan ta-
vasszal indul. A befejezés határideje 2021. 
június 30.                                                      -se-
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Erre fordította keretét tavaly 
Szabó Péter polgármester
Segítőszervezeteknek és a járvány elleni 
védekezésre is adott támogatást a tavalyi 
esztendőben polgármesteri keretéből Sza-
bó Péter, valamint rendezvények megva-
lósítását is segítette. A keretösszeg 2020-
ban húszmillió forint volt. 

Tavaly döntött úgy a képviselő-testület, 
hogy tizenkettőről húszmillió forintra emeli 
a városvezető részére éves szinten rendelke-
zésre álló keretösszeget, melyet támogatás-
ra, fejlesztések megvalósítására fordíthat. A 
polgármesteri keret felhasználásáról, meg-
vizsgálva a levélben érkezett igényeket Leber 
Ferenc, Szántó Zoltán alpolgármesterek és 
Szabó Péter polgármester egyeztetnek. – 
Nagyon különleges év volt a paksiak és az 
önkormányzat számára is 2020, a pandémia 
az élet minden területére, így a polgármeste-
ri keret felhasználására is hatással volt. Szin-
te minden tervezett rendezvény elmaradt ta-
valy, ezért programok támogatására alig volt 
szükség, így ebből a keretből is felhasznál-
hattunk a járvány elleni védekezésre és ka-
ritatív tevékenységet végző alapítványok tá-
mogatására – tájékoztatott Szabó Péter. El-
mondta, hogy a Segítők Házát üzemeltető 
Önzetlenül Segítők Paks Nonpro�t Alapít-
vány tevékenységét 1,2 millió forinttal segí-
tették. – A polgármesteri és alpolgármes-
teri keretből két másik alapítványnak is tá-
mogatást juttattunk, nem volt kérdés, hogy 
segítünk a Gyermekemért Alapítványnak, 
illetve a Tégy jót a fogyatékkal élőkért Ala-
pítványnak is. Előbbi szervezet a fogyaték-
kal élő gyermekeknek szervezett Tarkabar-

ka napközis táborának megvalósítására 1,12 
millió forintot, a Tégy jót a fogyatékkal élő-
kért Alapítvány pedig, amely a forrást egy 
paksi kislány, Etessy Anett gyógykezelésére 
kívánta fordítani, 1 millió forint támogatást 
kapott. Paks polgármestere arról is tájékoz-
tatott, hogy a Paksi Gyógyászati Központ 
előtti várakozókonténer felállítását 2,54 mil-
lió, a Paksi Életfa Idősek Otthonában ózon-
generátor felszerelését 400 ezer forinttal se-
gítették a keretből. – Kárpátaljai testvér-
városunk, Visk református templomának 
tornya megsérült egy viharban, ennek hely-
reállítására 1 millió forintot utaltunk a pol-
gármesteri keretből; mindig beállunk a jó, a 
nemes célok mögé – hangsúlyozta a város-
vezető. Az év elején még rendezvények tá-
mogatására is érkezett igény a városházára: 
az óvodai úszást érmek vásárlásával támo-

gatták, valamint a korcsolyafarsang, a 28. 
Streetball Challenge Hungary idei negyedik 
versenye, a Paksi Bezerédj Általános Isko-
la jótékonysági bálja, a Vállalkozók és Mun-
káltatók Országos Szövetsége (VOSZ)  Tol-
na Megyei Szervezetének hagyományos gá-
laestje, a napközi Erzsébet-táborok program 
paksi sorozata és a Nemzetközi Fúvós Na-
pok Fesztivál is polgármesteri segítséggel 
valósulhatott meg. Utóbbi rendezvényen 
harminc zenei élmény várta az érdeklő-
dőket augusztus 24-től 30-ig. A program-
sorozatnak Paks mellett Dunaszentgyörgy, 
Gerjen, Kalocsa, Madocsa és Tolna adtak 
otthont. A fesztivál megrendezését, me-
lyen fellépett többek között Bazsinka Jó-
zsef Liszt-díjas tubaművész, Scheuring 
Kata Junior Príma díjas fuvolaművész, Ana 
Granik zongoraművész, valamint koncer-
tet adott Pitti Katalin Liszt-díjas operaéne-
kes és a szolnoki Légierő Zenekar; 3 millió 
forinttal támogatták a keretből. – A Paksi 
Nyugdíjasklub internethálózatának kiépíté-
sére közel 500 ezer forintot utaltunk, a Paks 
és Környéke Mentéséért Közalapítvány te-
vékenységét pedig mintegy 800 ezer forint-
tal támogattuk, valamint a keretből segítet-
tük az Atom tér fénydekorációjának kiépí-
tését 3,7 millió forinttal – összegzett Szabó 
Péter polgármester, aki felhívta a �gyelmet 
arra, hogy terveik szerint a szakbizottságok 
idén is kiírják pályázataikat, amelyeken ke-
resztül rendezvények, programok megvaló-
sítását segítik. A humánpolitikai és a gaz-
dasági bizottság várhatóan áprilisban várja 
majd a jelentkezéseket.                     Dallos Sz.

Fotók: paks.hu (fent), Babai István/archív (lent)
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Képviselői beszámolók 
a 2020-as esztendőről
Ahogy arról előző lapszámunkban ír-
tunk, Paks Város Önkormányzata képvi-
selő-testületének több körzetes képvise-
lője számolt be a 2020-as esztendőről az 
ünnepeket megelőzően sajtótájékoztatón, 
mindannyian összefoglalót adtak egyéni 
képviselői keretük felhasználásáról. Ak-
kori lapzártánk után Kudorné Szanyi Ka-
talin az ötös, és Barnabás István a hatos 
választókörzet képviselői is sajtótájékoz-
tatót tartottak a témában. 

Kudorné Szanyi Katalin (PDF), az ötös vá-
lasztókörzet önkormányzati képviselője a 
2020-as egyéni képviselői keretének fel-
használásáról tartott sajtótájékoztatóján azt 
mondta, hogy a terület bejárása és lakossági 
igények alapján feltérképezte, melyek azok 
a kisebb ráfordítással megvalósítható beru-

házások, amelyek révén növelhető a lakos-
ság komfortérzete, és súlypontként hatá-
rozta meg a zöldfelületek karbantartását, a 
már kihelyezett utcabútorok karbantartá-
sát, újabbak kihelyezését. – Ennek megfe-
lelően asztalok és padok lesznek kihelyez-
ve az Építők útja 22–24. számú tömb elé ki-
sebb parkfelújítással, a Pollack Mihály utca 
36–38. számú tömb mögötti területen szin-
tén kialakításra kerül egy kis pihenősarok 
padokkal, asztalokkal, illetve az Árnyas utca 
elejére is lesznek kihelyezve padok, itt a la-
kók jelentős létszámban nyugdíjasok – tájé-
koztatott Kudorné Szanyi Katalin. A körzet 
képviselője azt is elmondta, hogy lakossági 
kérésre három forgalmi tükröt helyeztek ki 
tavaly decemberben, biztonságosabbá téve 
ezzel a közlekedőknek a kihajtást az Ár-
nyas utcából az Építők útjára. Mindemellett 
az Árnyas utcában tíz hulladékgyűjtő kon-
ténernél úgynevezett pollereket tesznek ki, 
amelyek még nagyon erős szélben is meg-
akadályozzák, hogy a hulladéktárolók elgu-
ruljanak a helyükről – zárta összefoglalóját.
Barnabás István (PDF), a hatos számú válasz-
tókörzet önkormányzati képviselője  a sajtó-
tájékoztatóján kitért arra, hogy komoly fej-
lődésen ment keresztül a terület az elmúlt 
években a tömbbelső-felújításokkal és a la-
kótelepi központi park felújításának első üte-
mével, majd rátért egyéni képviselői kereté-
nek felhasználására. Mint mondta, lakossá-
gi kérésre padokat tesznek ki a Gesztenyés 
utca árnyékos oldalán az ASE sportcsarnok-
tól az I�úság útig, hulladékgyűjtő szigeteken 
pollerekkel oldják meg, hogy a hulladékgyűj-

tők ne guruljanak el, a Kurcsatov utca 8–9. 
szám előtt pedig kialakítanak egy új hulla-
dékgyűjtő szigetet, jelenleg ugyanis a parko-
lóból foglalnak el területet az edényzetek. A 
Babits Mihály utcában, a tízemeletes házak 
környékén szintén lakossági igény jelentke-
zett padok, kültéri hulladékgyűjtők kihelye-
zésére, aminek igyekszünk eleget tenni – ösz-
szegzett a keretfelhasználásról Barnabás Ist-
ván. A körzet képviselője hozzátette, hogy az 
idei esztendő első negyedévében lesz látha-
tó eredmény. Kiemelte, hogy a továbbiakban 
is ilyen jellegű beruházásokra fordítja az öt-
millió forint képviselői keretét, már érkeztek 
újabb lakossági kérések. A képviselő felhívta 
a �gyelmet, hogy bár a koronavírus-járvány 
miatt nem tud lakossági fórumot tartani, te-
lefonon és emailben el tudják érni a lakosok.

Kohl Gy.
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Közélet

Két állást hirdetett 
a Napsugár óvoda

Gyémántlakodalom Pálvölgyiéknél

Építészeti sorozat 
a Paksi Hírnökben

A Paksi Napsugár Óvoda pá-
lyázatot hirdetett német nem-
zetiségi óvodapedagógus mun-
kakör betöltésére. A közalkal-
mazotti jogviszony időtartama 
határozott idejű, 2021. febru-
ár 15-től 2022. augusztus 31-
ig tartó, teljes munkaidős köz-
alkalmazotti jogviszony. Pá-
lyázati feltétel: főiskola, német 
nemzetiségi óvodapedagógus 
végzettség. A Paksi Napsugár 
Óvodába gyógypedagógust is 
keresnek. A közalkalmazot-
ti jogviszony időtartama szin-
tén határozott idejű 2021. feb-
ruár 8-tól 2022. augusztus 31-ig 
tartó, teljes munkaidős közal-
kalmazotti jogviszony. Pályá-
zati feltétel: főiskola, gyógype-
dagógus végzettség. A munka-
végzés helye mindkét esetben 
a székhelyóvoda (Paks, Vörös-
marty utca 9–11.). A pályázati 

kiírásokkal kapcsolatos további 
információt Molnár Adrienn-
től lehet kérni a 75/830-167-es 
telefonszámon. A pályázatokat 
postai úton a Paksi Napsugár 
Óvoda címére kell elküldeni 
(7030 Paks, Vörösmarty utca 
9–11.). Kérik a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
az óvodapedagógus állás ese-
tében K/4-1/2021., valamint a 
munkakör megnevezését: né-
met nemzetiségi óvodapedagó-
gus; a gyógypedagógus pályázat 
esetében a szám K/5-1/2021., a 
munkakör megnevezése gyógy-
pedagógus. A pályázatok elekt-
ronikus úton is benyújtha-
tók Molnár Adrienn részére a 
napsugar@paks.hu emailcímre. 
A határidő mindkét esetben 
2021. február 5.

-kgy-

Előző lapszámunkban tájékoz-
tatást adtunk Paks településké-
pi arculati kézikönyvének és te-
lepülésképi rendeletének elfoga-
dásáról. 
E két dokumentum jelentősen 
megváltoztatta az eddig meg-
szokott, helyi építési szabályzat-
ban (HÉSZ) rögzített előíráso-
kat. A HÉSZ övezeti besorolásai 
mellett a településképi rendelet 
településképi szempontból elté-
rő karakterű területeket jelölt ki, 
melyekben a településképre vo-
natkozó előírások eltérnek a ko-
rábban megszokottól.
Mindezek mellett megváltoz-
tak a településképi eljárásokra 
vonatkozó szabályok is, ezért 
az építmények külső megjele-
nését, a telkek beépítését befo-
lyásoló építési szándék esetén 
minden esetben célszerű elő-
zetesen tájékozódni. Ebben a 

Polgármesteri Hivatal műsza-
ki hatósági csoportjának mun-
katársai munkaidőben segítsé-
get tudnak nyújtani, a jelenlegi 
veszélyhelyzet miatt elsősorban 
telefonon, de kérésre a szemé-
lyes kapcsolattartás is megold-
ható. 
A megváltozott jogszabályok-
ban való eligazodást szeretnénk 
segíteni a következő lapszá-
munkban induló cikksoroza-
tunkkal, melyben bemutatjuk 
a legfontosabb tudnivalókat, az 
egyes karakterek jellemzőit, az 
építési kötöttségeket és eljárási 
szabályokat.
Addig is lapozgassák, tanulmá-
nyozzák érdeklődéssel és re-
mélhetőleg élvezettel a város 
honlapján megtalálható telepü-
lésképi arculati kézikönyvet és 
településképi rendeletet. 

-ph-

Házasságkötésük hatvanadik év-
fordulóján köszöntötte Pálvölgyi 
Pált és feleségét, Lacza Erzsébe-
tet Szabó Péter, Paks polgármes-
tere és dr. Hanol János, a polgár-
mesteri hivatal kommunikáci-
ós csoportjának vezetője. Szabó 
Péter elmondta: ritka, hogy gyé-
mántlakodalmat köszöntenek, 
de mivel dr. Hanol János hely-
történészként kutatja a város 
múltját, emellett családi kötő-
dése is van, tudomást szerzett a 
Pálvölgyi házaspár gyémántla-
kodalmáról. Érdekesség – fűz-
te hozzá –, hogy Pálvölgyi Pál-
né, született Lacza Erzsébet szü-
lei is megélhették 60. házassági 
évfordulójukat, erről 1979-ben 
újságcikk is megjelent. A pol-
gármester hozzátette: a városve-
zetés feladata, hogy köszöntse a 
gyémántlakodalmasokat, hiszen 
a családbarát önkormányzat a 
gyermekáldás mellett a házasság 
intézményét is fontosnak tartja. 

A gyémántlakodalmasok köszön-
téséből a jövőben hagyományt 
szeretnének teremteni. Pálvölgyi 
Pál az 1960-as május elsejei esti 
bálon ismerte meg a cseresznyé-
si Lacza Erzsébetet, akivel 1961. 
január 21-én kötöttek házasságot 
a paksi Jézus Szíve-templomban. 

Négy gyermekük született, egy 
�ú (Pál) és három lány (Erzsé-
bet, Rozália, Mária). Pali bácsi 
tizennégy évesen kezdett dol-
gozni, eleinte magángazdaság-
ban, később a paksi malomban, 
majd a Dunamenti téesznél lett 
traktorvezető, és onnan ment 

nyugdíjba. Bözsi néni �ata-
lon szintén az állami gazdaság-
ban dolgozott, majd a nagyáru-
ház ruházati osztályán, később 
elvégezte a boltvezetői képzést 
és a Malomhegyi ABC-t vezet-
te, így a paksi ÁFÉSZ-tól ment 
nyugdíjba. A ’90-es évek köze-
pén lettek mindketten nyugdí-
jasok. Korai nyugdíjas éveiket a 
család – négy gyermeküktől ki-
lenc unoka és három déduno-
ka született – segítésének szen-
telték, akár építkezésről, akár 
gyermeknevelésről volt szó. Az 
utóbbi éveket kertészkedéssel 
és állattenyésztéssel töltik. Egyi-
kük már elmúlt nyolcvanéves, 
másikuk tavasszal tölti be ezt a 
kort. A pandémiás időszak las-
san telik számukra, hiányoznak 
nekik a családi összejövetelek és 
beszélgetések, de a gyermeke-
ik és unokáik mindenben támo-
gatják őket.                           

Sólya E.

Fotó: Szép Zsóka
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Atomerőmű

Alig volt hatással a járvány 
az áramfogyasztásra
A  koronavírus okozta áramfogyasztás-
csökkenés mindössze egy százalék kö-
rül alakult 2020-ban, ráadásul az utol-
só negyedévben már növekedést muta-
tott az előző évhez képest. – A  trendek 
tanúsága szerint 2021 ismét rekordokat 
dönt majd, hívta fel a �gyelmet Mittler 
István, a Paks II. Zrt. kommunikációs 
igazgatója.
 
A  hazai villamosenergia-felhasználás csak 
átmenetileg csökkent a koronavírus-járvány 
első hullámának időszakában – elemezte a 
MAVIR Zrt. honlapján közzétett adatokat 
Mittler István, a Paks II. Zrt. kommuniká-
ciós igazgatója. Az éves adatokat tekintve el-
mondható, hogy a pandémia okozta áram-
fogyasztás-csökkenés mindössze 1,15% volt 
2020-ban. Az utolsó negyedévben pedig a 
fogyasztás kismértékben meg is haladta a 
2019-es értéket. Az is jellemző adat, hogy a 
téli csúcsfogyasztás 7095 MW-os értéke csu-
pán 10 MW-tal maradt el a 2019 utolsó hó-
napjában regisztrált történelmi rekordtól.
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2020-ban is a 
paksi atomerőmű volt az áramtermelés leg-
főbb bástyája, hiszen a hazai áramtermelés 
mintegy felét (47,98%), a fogyasztás több mint 
harmadát (35,57%) biztosította. – Ahogy ar-
ról a sajtó is beszámolt, tavaly nyáron a hazai 
naperőművek névleges összkapacitása meg-
haladta az atomerőműét. Ugyanakkor látni 
kell, hogy amíg Paks a hét minden napján, 24 
órában termel, addig a naperőművek terme-
lése időjárás- és napszakfüggő. Beszédes adat, 
hogy a hasonló kapacitás ellenére a naperő-
művek csupán 4,8%-kal járultak hozzá a vil-
lamosenergia-termeléshez. Ez a nukleáris 
alapú termelés egytizede – hívta fel a �gyel-
met Mittler István. 
A  koronavírus-járvány miatt az előző év-
hez képest valamelyest csökkent az áram-
import 2020-ban, ugyanakkor az év tizen-

két hónapjából hatban meghaladta a be-
hozatal részaránya az előző évit. Tavaly is 
fogyasztásunk több mint negyedét kül-
földről fedeztük. – A pandémia alatt is be-
bizonyosodott, hogy veszélyhelyzetben min-
den ország elsőként saját lakosságáról gon-
doskodik, elég csak felidézni az egészségügyi 

maszkok nehézkes beszerzését az első hul-
lám során. A magas import ezért is jelent ki-
szolgáltatottságot és komoly kockázatot – 
hangsúlyozta a kommunikációs igazgató. 
Ahhoz, hogy a villamos energia minél na-
gyobb hányadát az országhatárokon belül 
termelhessük meg, a 2030-as években üzem-
ideje végére érő atomerőmű helyébe lép a két 
új paksi egység. 
Mittler István arra is rámutatott, hogy uniós 
szinten több mint egy éve hazánkban a leg-
alacsonyabb a lakossági áramár. – Magyaror-
szágon, ahol a fogyasztás harmadát biztosítja 
a paksi atomerőmű, 37 forintot �zetünk kilo-
wattóránként. Ezzel szemben az atomenergi-
át elutasító Németországban az ár átszámítva 
118 forint volt decemberben.                        (X)

Fotó: Paks II. Zrt.
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Atomerőmű

Évet értékelt az atomenergia hivatal
2020: járványhelyzetben sem változott a 
nukleáris biztonság szintje, 2021: létesítési 
engedélyezési eljárás a fókuszban címmel 
adott összefoglalást az Országos Atom-
energia Hivatal (OAH) a 2020-ban végzett 
munkáról és tekintett ki az idei esztendő 
feladataira. A hagyományos évindító saj-
tótájékoztatót a pandémiás helyzetre te-
kintettel a hivatal online tartotta meg.

Az atomenergia felhasználása az elmúlt év 
során biztonságosan és védetten zajlott. Az 
Országos Atomenergia Hivatal folyamato-
san felügyelte a nukleáris és a radioaktívhul-
ladék-tároló létesítményeket, valamint az 
atomenergia egyéb alkalmazását (pl. radio-
aktív források használata, röntgengépek). 
Ennek során engedélyezte, ellenőrizte, érté-
kelte a több mint 4000 engedélyes tevékeny-
ségét, és szükség esetén érvényesítési eljárá-
sokat folytatott le. 2020-ban a nukleáris léte-
sítmények (a paksi atomerőmű, a Budapesti 
Kutatóreaktor, az Oktatóreaktor, a kiégett 
kazetták átmeneti tárolója), továbbá a ra-
dioaktívhulladék-tárolók (a Nemzeti Radio-
aktívhulladék-tároló és a Radioaktív Hulla-
dék Feldolgozó és Tároló) biztonságosan, az 
előírt feltételek és korlátok mellett üzemel-
tek, működésük nem jelentett egészségikoc-
kázat-növekedést sem a létesítmények alkal-
mazottaira, sem a lakosságra, olvasható a hi-
vatal évindító – a pandémiás helyzet miatt 
online megtartott – sajtótájékoztatójára ösz-
szeállított anyagban. 
Az összegzésben arról is tájékoztatnak, hogy 
az OAH kiadta a Radioaktív Hulladékokat 

Kezelő K�.-nek (RHK K�.) 2020. novem-
ber 11-én a kiégett kazetták átmeneti táro-
lója (KKÁT) új üzemeltetési engedélyét a 
paksi atomerőmű új típusú üzemanyagá-
nak kezelhetőségéhez. Továbbá 2020-ban 
megkezdődtek a KKÁT bővítése követke-
ző fázisának (III. ütem 3. fázis) építési te-
vékenységei, melyeket – a KKÁT üzemelte-
téséhez hasonlóan – az OAH folyamatosan 
felügyel. Ezen fázis eredményeként további 
4 tárolókamrával – összesen 28 kamrásra – 
bővül a létesítmény, további tárolókapacitást 
biztosítva a paksi atomerőmű kiégett üzem-
anyaga számára. 
Az összefoglalóban az új atomerőművi 
blokkok engedélyezéséről is tájékoztat-
nak. Mint írják, zajlik a létesítésiengedély-
kérelem feldolgozása, számos kisebb en-
gedélyt adtak ki, továbbá megkezdődött 
a létesítésiengedély-kérelem alapját képe-
ző Előzetes Biztonsági Jelentés nemzetkö-
zi felülvizsgálata. A  Paks II. Zrt. 2020. jú-
nius 30-án nyújtotta be az OAH-hoz az új 
atomerőművi blokkok létesítésiengedély-
kérelmét. Ennek elbírálása a hivatal fenn-
állásának legnagyobb volumenű eljárása, 
számos szakterületet érint, valamint maga 
a benyújtott dokumentáció is több tíz-
ezer oldal terjedelmű. A  létesítésiengedély-
kérelemmel párhuzamosan a Paks II. Zrt. 
beküldte a nukleáris biztosítékokra vonat-
kozó előzetes adatszolgáltatást. Az OAH 
megállapította, hogy a dokumentum meg-
felelő tárgyalási alapot biztosít ahhoz, hogy 
a létesítendő erőművi blokkok biztosítéki 
rendszerének kialakítására irányuló egyez-

tetéseket a Nemzetközi Atomenergia Ügy-
nökség, az Európai Bizottság, az OAH és a 
Paks II. Atomerőmű Zrt. képviselői lefoly-
tassák. Az előzetes adatszolgáltatást az OAH 
összeveti az Előzetes Biztonsági Jelentéssel 
is. 2020 szeptemberében az OAH megkap-
ta Paks II. �zikai védelmi tervét. A létesítési 
engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan köz-
meghallgatás lesz, és a hatósági eljárás vár-
hatóan 2021 őszéig tart majd.
A  felvonulási terület építményei kapcsán 
az előző év során tíz, 2021 elején további 
két építési engedélyt adott ki az OAH (pl. 
irodaépület, étterem és konyha, betonkeve-
rő üzem, betonvizsgáló laboratórium, acél-
termékeket készítő műhely). 
Az új blokkokkal kapcsolatban kitérnek 
arra is az összefoglalóban, hogy az OAH 
további, rövid és középtávon várható fel-
adatai a hosszú gyártási idejű berendezé-
sek, a reaktorépülethez kapcsolódó föld-
munkák, az új atomerőművi blokkok épí-
tését és szerelését biztosító épületek és az új 
blokkok egyes építményeinek engedélyezé-
se, majd a tevékenységek ellenőrzése. 
A beszámolóban arról is írnak, hogy a szer-
vezet, amely idén 30 éves, a pandémiás 
helyzetben is maradéktalanul ellátta fel-
adatait, az irodai dolgozók távmunkában, a 
helyszíni ellenőrzési munkát végzők a jár-
ványügyi intézkedések �gyelembevételével 
dolgoztak.
Az Országos Atomenergia Hivatal össze-
foglalója további információkkal a hivatal 
honlapján teljes terjedelmében olvasható.

Kohl Gyöngyi

Biztonságosan üzemel az atomerőmű
2020-ban 16.054,9 GWh (gigawattóra) 
villamos energiát termelt az MVM Pak-
si Atomerőmű Zrt. Ez a mennyiség csu-
pán 1,42%-kal marad el az előző évi, re-
kordnak számító adattól és továbbra is a 
bruttó hazai villamosenergia-termelés kö-
zel felét jelenti. A járvány elleni védekezés 
kapcsán hozott intézkedéseknek és a mun-
kavállalók fegyelmezettségének köszönhe-
tően sikeres volt az atomerőmű életének 
első „pandémiás” főjavítása és a folyama-
tos üzemközbeni karbantartások is.

– A koronavírus megjelenésével gyors és a 
munkánkat jelentősen érintő változások men-
tek végbe a világban, amelyekhez rendkívül 
gyorsan, de a számunkra előírt normáknak 

továbbra is megfelelve kellett alkalmazkod-
nunk. A mi rendkívül konzervatív, a bizton-
ságot mindenek elé helyező rendszereinkben 
komoly kihívást – és nagyon sokak számára 
jelentős áldozatot is – jelentett az atomerőmű 
normál működésének fenntartása: munká-
juk iránt mélyen elkötelezett kollégáink azon-
ban ezúttal is megtették a dolgukat, ahogyan 
teszik azt már több mint 30 éve. Áldozatos 
munkájuknak és kitartásuknak köszönhető-
en a járvány kezdete óta folyamatosan tudjuk 
biztosítani a tőlünk elvárt villamosenergia-
mennyiséget, garantálva ezzel Magyarország 
ellátásbiztonságát – mondta Pekárik Géza, az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója.
A különleges helyzet sem akadályozta meg a 
továbbfejlesztett, a víz-urán viszonyra opti-

malizált üzemanyag-kazetták bevezetésének 
tervezett lépéseit; az újító megoldás lehetővé 
teszi, hogy ugyanazon megtermelt villamos-
energia-mennyiséghez az eddiginél kevesebb 
kazetta felhasználására legyen szükség. Az új 
üzemanyag alkalmazását követően csökken 
a keletkező kiégett-üzemanyagkazetták szá-
ma, javul az erőmű üzemanyag-felhasználá-
si mutatója.
2020-ban is folytatódtak az elmúlt években 
megkezdett, a biztonsági tartalékok továb-
bi növelését célzó, a blokkok rendelkezésre 
állását javító fejlesztések, valamint az atom-
erőmű új, a nemzetközi legjobb gyakorlatot 
adaptáló működési modelljének bevezetése 
is – írták az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. saj-
tóközleményében.                                          -ph-
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Jó napot, mi újság?

Gergely Judit

Portré

Egy út vége, egy másik út kezde-
te – egyebek mellett ezzel az idé-
zettel búcsúztak kollégái Ger-
gely Judittól, az atomerőmű 
nyomdájának vezetőjétől. Negy-
ven év munkaviszony, az erő-
mű nyomdájában eltöltött 32 év 
után nyugdíjba megy, de nem 
pihenni. Tele van energiával, 
tervekkel, célokkal.

Abban, hogy minek nevezzük azt 
a barátságos lakást, amiben fogad-
ja klienseit, némileg bizonytalan, 
egyéb tekintetben igen határozott 
Gergely Judit. Végül abban mara-
dunk, hogy természetgyógyásza-
ti rendelő a legfrappánsabb meg-
nevezése a Barátság úti lakásnak, 
amelynek falát a folytonos tanu-
lást igazoló oklevelek hada borít-
ja. Judit budapesti, egészen ponto-
san Kamara-erdei lány. Ötvösnek 
készült, de a közgazdasági szak-

középiskola elvégzése után végül 
egy nyomdában helyezkedett el, 
s később megszerezte a szüksé-
ges végzettséget is. Életre szóló el-
köteleződés lett belőle még akkor 
is, ha élt a lehetőséggel, és negy-
venévnyi munkaviszony után úgy 
döntött, megadja magának a le-
hetőséget arra, hogy immár új 
hivatásának éljen. Mint elárulja, 
imádja a könyveket, a nyomda-
festék szagát. Nyomdásznak len-
ni számára kiválasztottságot je-
lent, mert minden nap részt vehe-
tett valaminek a megalkotásában. 
Mégpedig olyasvalamiében, ami 
az eljövendő nemzedék számára 
is hozzáférhető. Az atomerőmű 
nyomdájában, amelynek 2012-től 
vezetője volt, igazi sikerélmény-
nek az Atomerőmű újság szép ki-
vitelű magazinná válását tart-
ja. De a legnagyobb érték, ahogy 
szavaiból kiderül, az a kiváló kö-

zösség volt számára, amit alkottak 
munkatársaival. Nyugodt szívvel 
adta át a stafétát utódjának, s fó-
kuszál immár új útra, új hivatá-
sára, amelynek alapjait sok-sok 
tanulással fektette le. 2007-ben 
kezdődött a re�exológiával, a ko-
ronát pedig az eddigiekre 2019 ta-
vaszán tette fel azzal, hogy négy-
éves képzés végén kineziológus 
képesítést szerzett az Európa Aka-
démián. Ezzel azonban még nincs 
vége, hiszen februártól ismét ké-
pezi magát, hogy még teljesebbé 
váljon a repertoár, amely lehetővé 
teszi számára, hogy másokon se-
gítsen. Ezúttal speciális masszázst 
fog tanulni. 
Figyelmét a természetgyógyászat 
felé egy betegség irányította. Az 
első lépés az önismeret volt, s el-
sőként saját családját szabadítot-
ta meg a régen cipelt terhektől, 
árulja el. A dr. Varju Márta ál-

tal kifejlesztett Transzgenerációs 
Epigenetikus Kineziológia segít-
ségével több generáció óta viselt 
terheket oldhatunk fel, fűzi hozzá 
magyarázatul. Judit ezzel és a kül-
földön is elfogadott One Brain ki-
neziológiával dolgozik, amelynek 
öt szintjét sajátította el, s tett belőle 
államilag elismert vizsgát. Tapasz-
talatai szerint sokan küszköd-
nek generációk közötti kommu-
nikációs problémával, s jellemző 
az is, hogy vágyai még csak-csak 
vannak a hozzáfordulóknak, de 
konkrét jól megfogalmazott cél-
jai nem. Tőle azonban útmutatást 
kapnak, segít oldani a gátakat, fel-
kutatni és aktivizálni az erőforrá-
sokat. S ha már a nyomdával kap-
csolatban elárulta a legnagyobb 
sikerélményét, megteszi ezt ter-
mészetgyógyász mivoltában is. 
Emlékezetes eset volt, amikor egy 
kisgyermekkel keresték meg, aki 
rettegett a kutyáktól, de a kinezi-
ológiai oldás után bátran közele-
dett hozzájuk. Az, hogy hozzá ál-
talában akkor mennek az em-
berek, amikor gondjaik vannak, 
cseppet sem terheli. – Nekem ez 
az életem, hihetetlen energiák-
kal tölt fel – mondja. Hogy nem 
a levegőbe beszél, azt az is iga-
zolja, hogy a jövőben már nem-
csak Pakson, hanem Budapesten 
is fogad klienseket, rövidesen pe-
dig elkészül az önálló honlapja is, 
aminek lelki esszencia a mottója.
Judit – bár elhivatottságát tapasz-
talva hihetné az ember az ellen-
kezőjét – korántsem csak a mun-
kának, tanulásnak él. Két felnőtt 
gyermeke van. Lánya Budapes-
ten irodavezetőként dolgozik, �a 
a Paksi Atomerőmű vizuális tech-
nika és manipulátor kezelő cso-
portját erősíti, s Dunaszentgyör-
gyön lakik feleségével és két kicsi 
gyermekükkel. – A család nagy 
örömet okoz, a két unoka egy-egy 
csoda – mondja Judit. De hozzá-
fűzi, hogy ő az a fajta nagymama, 
aki igyekszik nem rátelepedni a 
családjára, akkor megy, ha hívják. 
Párjában, Ferencben igazi társ-
ra talált. Mindketten imádnak ki-
rándulni, utazni, túrázni. Hétvé-
géken maguk mögött hagyják a 
várost, a feladatokat, elvonulnak 
a világ elől és a természetben töl-
tődnek fel.                        Szabó Vanda

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Civil szféra: a Vörösmarty óvoda alapítványa

Civil szféra: a Deák iskola alapítványa
Közel negyed évszázada mű-
ködik a Gyermekeinkért, Jö-
vőnkért Alapítvány, a Paksi 
Deák Ferenc Általános Isko-
la alapítványa. A szervezetet 
szülői kezdeményezésre hoz-
ták létre, azóta töretlenül igye-
keznek megvalósítani azokat 
a célokat, melyeket 1996-ban 
kitűztek az alapítók. Ennek 
megfelelően az elmúlt évek-
ben igyekeztek gyarapítani az 
iskola tárgyi feltételeit, esz-
közrendszerét – tájékoztatott 
Poórné Heizler Györgyi, az 
alapítvány kuratóriumának el-
nöke, kiemelve, hogy emellett 
több iskolai rendezvény vált 
színesebbé, gazdagabbá az ala-
pítvány által. – Évről évre hoz-
zájárultunk ahhoz, hogy tanu-
lóink a téli időszakban rend-
szeresen korcsolyázhassanak, 
idén pedig támogattuk a tel-
jes felső tagozat részvételét az 
eplényi sícentrum gyermekek-
nek meghirdetett programján. 

Minden évben támogatjuk az 
osztályok tanulmányi kirándu-
lásait, a táborozásokat. A diá-
kok versenyeztetését nevezési 
díjakkal, útiköltség-térítéssel 
segítjük. Minden tanév végén 
jutalmazzuk a kiváló tanul-
mányi, kulturális és sportered-
ményeket elérő, valamint a ki-
emelkedő közösségi munkát 

végző diákokat. 2003-tól a bal-
lagási és tanévzáró ünnepélyen 
Deák-díjban részesülhetnek a 
legkiválóbb tanulók, több ka-
tegóriában. 2020-tól új elisme-
résről döntött alapítványunk 
kuratóriuma. A Deák iskolá-
ért elismerést azok a nyugállo-
mányba vonuló pedagógusok 
vehetik át a tanév végén, akik 

legalább húsz éve fejtenek ki 
magas színvonalú munkát a di-
ákok körében. A közel huszon-
öt év alatt közreműködtünk 
három iskolai évkönyv és Ma-
gyar Anita: Majd én megmon-
dom a tutit! című, kisiskolá-
soknak szóló verseskötetének 
megjelentetésében – összeg-
zett Poórné Heizler Györgyi. 
Azt is elmondta, hogy ennek 
a sokrétű munkának az anya-
gi hátterét a személyi jövede-
lemadóból felajánlott egy szá-
zalék, esetenként nagyadózói 
és szülői támogatások, adomá-
nyok, sikeres pályázatok és jó-
tékonysági bál bevétele bizto-
sítja. – Köszönetet mondunk 
eddigi támogatóinknak, egy-
ben kérjük, akiknek lehetősé-
ge van rá, támogassa a jövő-
ben is az alapítványunkat, ez-
zel pedig a Paksi Deák Ferenc 
Általános Iskola diákjait – tet-
te hozzá.

-kgy-

Az Óvodánkért, Gyermekein-
kért Közhasznú Alapítványt 
1997. május 14-én alapítot-
ták az egykori I. számú óvoda 
dolgozói, ma a Paksi Napsugár 
Óvoda székhelyintézményé-
nek (Vörösmarty utca 9–11. 
sz.) alapítványaként működik. 
Szakter Szilvia, az alapítvány 
kuratóriumának elnöke el-
mondta, hogy a szervezet célja 
többek között az óvodás korú 
gyermekek testi és értelmi fej-
lődéséhez az alapellátáson túl 
szükséges tárgyi eszközök biz-
tosítása, emellett kirándulások 
szervezését és az ehhez szük-
séges anyagi és tárgyi feltételek 
megteremtését is zászlajukra 
tűzték. Rendszeresen szervez-
nek bábszínházat, színházat, 
illetve a farsangi programjuk 
részeként táncházat az óvo-
dában a gyermekek nagy örö-
mére, mindemellett a hátrá-
nyos helyzetű gyermekeknek 

színházi bérleteket, valamint 
foglalkoztatófüzeteket vásárol-
nak. Farsangkor délelőtt min-
denki a saját csoportjában ün-
nepel, majd a délutáni pihe-
nő és az uzsonna elfogyasztása 
után a tornateremben gyűl-
nek össze, ahol táncházat tar-
tanak, évek óta a Csurgó zene-

kart hívják. Tehetség műhelye-
ket is szerveznek a tanköteles 
korú gyermekek számára: ze-
neovi, kézműves-barkácsolás, 
valamint drámajáték szere-
pel a palettán. – A különböző 
programok összecsengenek in-
tézményünk pedagógiai prog-
ramjával, amely a Színesen, 

hatékonyan a művészetek esz-
közeivel címet kapta – fogal-
mazott Szakter Szilvia, hoz-
zátéve, hogy a gyermekprog-
ramok által tartalmasabbá 
és színesebbé tudják tenni a 
gyermekek számára az óvo-
dai mindennapokat. Azt is el-
mondta, hogy szakmai köny-
vek megvásárlásával segítik 
óvodapedagógusaik munkáját. 
– Az alapítvány nagyadózói és 
az adó egy százalékából szár-
mazó felajánlásokból jut for-
ráshoz, illetve ezek mellett a 
Márton-napi vásár bevétele is 
a szervezet kasszáját gyarapít-
ja, valamint a szülői munkakö-
zösség aktív munkája révén a 
különböző pályázati lehetősé-
gek kiaknázása is forrást jelent 
– zárta összegzését az Óvo-
dánkért, Gyermekeinkért Köz-
hasznú Alapítvány kuratóriu-
mának elnöke. 

Kohl Gy.

Fotó: magánarchívum

Fotó: magánarchívum
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Mesterségekről első kézből
Schönveitzné Tormássy Andrea kozmetikus
– Az volt az álma, hogy kozme-
tikus legyen?
– Igen, bár nem kozmetikus-
ként kezdtem. Nőiruha-készítő-
ként az egyik paksi varrodában 
dolgoztam, és a munkatársaim 
mindig dicsérték a magam ál-
tal festett szemöldökömet. Kér-
ték, hogy őket is szépítsem meg, 
és többször kérdezték, miért 
nem lettem kozmetikus. Ezzel 
megerősítettek, hogy valósítsam 
meg az álmomat, így leérettsé-
giztem és 2006-ban Szekszár-
don kozmetikus végzettséget 
szereztem. Egy iskolai verse-
nyen elért jó helyezés az önbi-
zalmamat is növelte.
– Mikor nyitotta meg az első 
üzletét?
– 2009-ben eldöntöttük a fér-
jemmel, hogy nyitok egy saját 
üzletet, ami nagy vágyam volt. 
Kezdetben a régi mesteremmel 
egy üzletben dolgoztam váltó-
társként, a két kis�am mellett 
ez nagy segítséget jelentett szak-
mailag és anyagilag egyaránt. 
A gyes ideje alatt elvégeztem 
a műkörmös iskolát is, és úgy 
gondoltam, a két szolgáltatásból 
lesz annyi vendégem, hogy ne a 
konyhapénzből kelljen �zetnem 
a bérleti díjat. Azonban tíz hó-
nap alatt annyira felfutott az üz-
letem, hogy döntenem kellett, 
melyiket folytassam. A kozme-
tika mellett maradtam. 
– Hogyan sikerült kiépíteni a 
vendégkört?
– Eleinte menyasszonyi smin-
keket készítettem, a násznépet 
szépítettem, és ez segített, hogy 
megismerjenek. Az első vendé-
gek általában festetni, gyantáz-
tatni érkeznek, később alakul ki, 
mire specializálódik a kozmeti-
kus. Először a smink érdekelt, 
sok tanfolyamot elvégeztem, 
mindig vonzottak a kihívások. 
– Milyen kezelések, módszerek 
érdeklik jelenleg?
– Az arc�atalítási és innovatív 
kezelések érdekelnek, az egész-

ségüggyel párhuzamosan a 
szépségipar is rohamosan fejlő-
dik, hiszen az egészség és a szép-
ség is nagyon fontos. A két évvel 
ezelőtt megszerzett mestervizs-
gámig drasztikusabb kezeléseket 
nem akartam bevezetni. Szin-
tén kozmetikus barátnőm, aki-
nek adok a véleményére, arra 
ösztönzött, hogy színvonalas és 
minőségi termékekkel dolgoz-
zak. Olyan anyagokat kezdtem 
keresni, amelyek a nanotech-
nológiára épülnek, krémekből 
is felszívódnak, nem kell hoz-
zá a �zikát, a gépeket segítségül 

hívni, és már közvetlenül a ke-
zelés után látványos eredményt 
hoznak. Később egy másik kol-
léganőm megkeresett, hogy je-
lentkezzek tűvel végzett kezelé-
sekhez kapcsolódó tanfolyam-
ra. Előbb azonban magamon 
próbáltam ki ezt a fajta kezelést. 
Azt mondtam, ha én elviselem 
az ezzel járó esetleges  kellemet-
lenséget, akkor megcsinálom a 
tanfolyamot. Így is lett. Ma már 
megkeresnek olyan vendégek is, 
akiknek a krém már nem ele-
gendő, plasztikai műtétet azon-
ban még nem szeretnének, vi-

szont a mikrotűvel végzett 
beavatkozásokat vállalják. Ezek-
nek nem mindegyike fájdalmas, 
és lehet edzeni a bőrt, hogy job-
ban viseljék a kezeléseket. 
– Melyek a legnépszerűbb keze-
lések?
– Az antiage-kezelés a legnép-
szerűbb, illetve a pigmentfoltok, 
az aknék, a rosacea, a problémás 
bőr kezelése. Fér�ak is érkeznek, 
de míg a nők 40 éves koruk felett 
hirtelen elkezdenek öregedni, ad-
dig a fér�ak csak 60 éves korban 
jutnak el az antiage-kezelésig. 
Problémás bőrű tini�úkkal vi-
szont tele a kozmetika…
– Kinek ajánlja a kozmetikus 
szakmát?
– Már általános iskolában tanít-
hatnák a szépségápolást, mert 
annyira sok elferdült önkép van a 
gyerekekben… Fontos, hogy ki-
emeljék azt a szépséget, ami min-
denkiben ott rejtőzik: kendőz-
zék, ami nem tetszik, és emeljék 
ki magukon, ami előnyös. Ennek 
a szakmának egyébként csak az 
tudja a lelki, anyagi buktatóit át-
vészelni, aki tényleg szerelemmel 
csinálja.                       

Sólya Emma

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Megújuló téglagyár
A Szent István téri bazársorról, megszokott helyükről egy évig 
hiányoztak a szobrok. Restaurálták őket. Nepomuki Szent Já-
nos, Szent Vendel, Szent Flórián és a Corpus (Kereszt) XVIII. 
századi barokk, életnagyságú durvamészkő festett szobrok. 
Alkotóik ismeretlenek. Az idők során az esőtől megkoptak, 
szürkévé váltak a por, a piszok lerakódása következtében. Újra 
régi szépségükben gyönyörködhetünk bennük, megköszönve 
a Képzőművészeti Főiskola hallgatóinak és Szabó Péter szob-
rász-restaurátornak gondos munkáját.                                  -I.A-

1990. augusztus 21., 2. évf. 16. szám.

[…] A január 10−március 26-
ig tartó átalakítás a téglagyár 
legújabb kori történelmének 
legnagyobb beruházása volt – 
mondja Ritter József gyárveze-
tő. „Hatmillió forintba került, 
[…] a kemence kiszolgálását 
gépesíthettük. Azelőtt 50-60 
fokos forróságban dolgoztak 
ott a munkások, ez most meg-

szűnt. Három új targoncával 
végzik az anyagmozgatást. Az 
egységrakattól a késztermékig 
emberi kéz nem érinti a tég-
lát. Az átalakítás után az ad-
digi napi 18-20 ezres átlag he-
lyett a 30 ezres átlagot is elér-
hetjük. […]”                             

-Beregnyei-
1990. május 15., II. évf. 9. szám

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

Augusztus 28-án megtörtént 
a volt polgári �úiskola mű-
szaki átadása. A több mint 
20 éve használaton kívül lévő 
épületet 1987-ben kezdték 
meg felújítani. Idén szeptem-
ber 3-án az épület földszint-
jén lévő politechnikai mű-
helyt már igénybe veszik a 
tanulók. Az épület földszint-

jét a Bezerédj Általános Isko-
la kapta meg, az emeletet pe-
dig a Művelődési Központ. A 
megszűnt i�úsági ház funk-
cióiból fog néhányat átvállal-
ni ez a reprezentatív emeleti 
rész. Az épület teljes műszaki 
átadása december 30-ra feje-
ződik be.                                  -i-
1990. szeptember 18., 2. évf. 18. szám

Megtörtént a műszaki átadás

1990. augusztus 7., 2. évf. 15. szám
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Újabb lelet: egy török sírkő

Az ESZI-uszi egy éve

A városi tanács utolsó testületi ülése

Telt házas tanácsülés

Az elmúlt évek leletei egyre ha-
tározottabb bizonyítékai annak, 
hogy Paks középkori és törökko-
ri települési magja a volt polgá-
ri iskola területén és környékén 
volt. A volt polgári iskola átépí-
tése alkalmából igen sok és fon-
tos kőfaragvány került elő a régi 
falakból. Az előkerült kövek fon-
tos építészeti dokumentumok. 
Júliusban egy újabb fontos le-
lettel gyarapodott a gyűjtemény, 
nevezetesen egy török sírkő ke-

rült a felszínre. (A megtalálókat 
a Helytörténeti Bizottság pénz-
jutalomban részesítette.) Egyre 
bizonyosabb: a már említett te-
rületen szükséges lenne kutató 
ásatásokat folytatni. Ezt a mun-
kát akkor kellett volna elkezde-
ni, amikor a Bezerédj iskola pi-
ros épületét alapozták. Akkor 
nem �gyeltünk erre, most nincs 
pénzünk, mondják a szakembe-
rek.                                            -beos-

1990. augusztus 7., 2. évf. 15. szám

Lassan egy éve történt. Elérke-
zett egy nap, 1989. február 13. Ez 
a nap is úgy indult, mint a többi, 
mégis a paksi emberek számá-
ra csaknem történelmi jelentő-
ségűvé vált. Hozott valami újat, 
amire már nagyon régen vár-
tak. […] Egy tanuszoda nyitot-
ta meg kapuit ezen a napon kö-
zönsége, a paksiak előtt. Erre telt 
a „téglajegyekből”, a társadalmi 
munkából, a paksi vállalatok, 

s nem utolsósorban a PAV tá-
mogatásából. Eleinte különbö-
ző mendemondák keringtek a 
városban. („Az uszoda biztos a 
pavosoké lesz, a város lakói nem 
használhatják.”) Az eltelt napok 
és hetek eloszlatták ezeket a hí-
reket, és azóta a város lakói kö-
zül sokan kipróbálták az uszoda 
kéken csillogó vizét. […]

 Az ESZI-uszi dolgozói                                             
1990. február 28., 2. évf. 4. szám

Több alkalommal számoltunk be az új városi címer tervezési stá-
diumairól. A képzőművészeti lektorátus által jóváhagyott két új 
változat közszemlére lett kitéve, több mint egy hónapon keresztül. 
A beérkezett szavazatok alapján az itt látható 2-es változatra vok-
soltak a legtöbben, a véleményt nyilvánítók 80%-a. A címerügy 
talán utolsó mozzanata, amikor a képviselő-testület elé kerül és a 
testület véglegesíti, hogy melyik legyen az új városi címer. 

1991. január 17., 3. évf. 1. szám

Szeptember 21-én 15 órára 
hívták össze az 1985-ben meg-
választott tanácstagokat. Az 
utolsó tanácsülésen a tanácsta-
gokon kívül csak elvétve jelent 
meg egy-egy párt képviselője. 

[…] Ezzel a testület ötéves cik-
lusa lezárult, de egy korszak-
nak is vége lett, melyet egy új 
korszak követ 1990. szeptem-
ber 30-án.                                -B-

1990. október 16., 2. évf. 20. szám

[…] Napirendre került a 
Marx tér Szent István tér-
ré történő visszakeresztelé-
se, melyet a Magyar Demok-
rata Fórum helyi szervezete 
már év eleje óta szorgalmaz 
és aláírásgyűjtéssel alá is tá-
masztott. Továbbá javasla-
tot kellett elfogadni a DNY−i 
városrész három új utcájá-
nak elnevezésére. A javaslat 
„A” és „B” változatban kerül 
a tanácsülés elé. Az „A” javas-
lat virágneveket tartalmazott: 

Orgona, Szegfű és Tulipán. 
A „B” változatban a műsza-
ki tudományok jeles tudó-
sairól lennének elnevezve 
az utcák: Jedlik Ányos, Kan-
dó Kálmán és Puskás Tiva-
dar neve jött szóba. A tanács-
ülés egyhangúlag jóváhagyta 
a Marx tér Szent István térré 
történő visszakeresztelését, 
majd a három új utca eseté-
ben a „B” változatot fogadták 
el. […]                              −beri−

1989. november, 1. évf. 3. szám

Csatornázási munkálatok

A Paksi Városi Tanács az eddig ellátatlan Rákóczi–Pál–Györkönyi 
úttól északra eső területek számára megépítteti a szennyvízgyűjtő 
csatornát. A Dózsa Gy. úti főcsatorna keresztmetszete nem bírja el 
a további terhelést, ezért a Táncsics út végén lévő átemelőig kell a 
csatornát kiépíteni. Ezen a szakaszon az átmérő 400 mm, így a ké-
sőbbi alvégi szennyvízhálózat is ráköthető lesz. [...] A beruházás 
költsége áfával 16 250 000 Ft. [...]

1990. október 1., 2. évf. 19. szám
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„Úgy lettem író, hogy nem 
készültem annak”
Aknai Pétert különleges vi-
szony fűzi Pakshoz és a Duna 
1533-as folyamkilométeréhez. 
A Kisbéka anatómiája című 
kötete után itt a „folytatás”, 
a Ház a fenyők mögött című 
könyve ősszel jelent meg a Pro 
Pannonia Kiadó gondozásá-
ban. A szerzővel a könyv apro-
póján beszélgettünk.

– A Kisbéka anatómiája tekint-
hető előzménykötetnek?
– Részben igen. Vannak a kötet-
ben olyan szövegek, amelyeknek 
a Kisbékában (A Kisbéka anató-
miája – a szerk.) lett volna a he-
lyük; néhány rész már megvolt 
akkor is, mégsem szerkesztettem 
be őket abba a kötetbe. Tudatos 
tervezés eredménye ez: szerettem 
volna ezt a tematikát „átmente-
ni” az új könyvbe. De ez a meg-
fogalmazás sem pontos, hiszen 
az a vidék, ahol a Duna találko-
zik az alföldi pusztával és a tol-
nai lankákkal, örök élményem, 
nem tudok elszakadni tőle, és 
persze nem is akarok. Másfelől, 
megtörik a fény; megjelennek új 
nézőpontok a könyvben: a kö-
zel álló kívülálló is beszáll a tör-
ténetmesélésbe, aki történetesen 
az anyukám. Nem érhette meg 
az új könyv megjelenését, de né-
hány darabot ismert belőle. Mi-
után meghalt, gondoltam egyet: 
mesélek helyette, miért is ne. Be-
szélem a nyelvét, ismerem az ész-
járását, tudom, mi rejtőzik az el-
ejtett félszavak mögött, sejtem a 
ki nem mondott gondolatait is. 
Legkedvesebb örökségem pedig 
az a nyelv, az a sajátos észjárás és 
a fanyar humor, amit tőle örököl-
tem. Nem mellékesen saját nyel-
vünk is van, olyan, amit ezen a 
világon csak hárman beszélünk. 
Illetve most már csak ketten a 
testvéremmel.
– A Ház a fenyők mögött című 
köteted gondolata hogyan me-
rült fel?

épül és hoz létre a valódin túlmu-
tató igazat. Tudod, ahogy a köl-
tő mondja: „az igazat mondd, ne 
csak a valódit”.
– Van-e ismét paksi, térségbeli 
kötődés, mint A Kisbéka anató-
miája esetében?
– Hogyne! Ez a vidék, amit a 
Duna 1533-as folyamkilométere 
jelöl, alapvető élményem. Pécs–
Paks–Géderlak – itt játszódnak 
a történetek. Ez az én Bermuda-
háromszögem. A Duna már ön-
magában egy nagyon erős kö-
tődés. Ott van rögtön a borító, 
Tábori Csaba festőművész mun-
kája: a Duna a löszfallal, a komp, 
a folyamkilométert jelző tábla, 
mindez a túlparti perspektívá-
ból. De a szereplőim is ki-be jár-
nak a történetekben, és a pak-
si karakterek elég erősek (nevet). 
Egy embert azért kiemelek: Oláh 
Zoltán, a paksi költő volt az, aki 
elindított ezen a pályán. A Ház a 
fenyők mögött utolsó szövegének 
befejezőmondata vendégszöveg, 
tőle származik. Így szól: „A pak-
si szilvafákra kéket alszik már az 
ég.” Ismerős? Ha rockzenész len-
nék, azt mondanám, ez a könyv 
az én tribute albumom Paks-
nak, a Dunának, az Alföldnek és 
mindazoknak, akik az én törté-
netemet így vagy úgy alakították.
– A járványhelyzetben más a 
könyvkiadás is?
– A könyvkiadók rendkívül ne-
héz helyzetbe kerültek, hiszen 
sokáig nem voltak nyitva boltok 
sem, a könyves események elma-
radtak, és az online értékesítés 
sem úgy ment. A bizonytalanság 
hónapjaiban pedig nem könyvet 
vesznek az emberek, és ez érthe-
tő is.
– Lesz paksi bemutató?
– Februárra van meghívásom, a 
helyi LaDIK Egyesület vendége 
leszek. Nagyon remélem, hogy 
meg lehet tartani, mert nagyon 
várom a találkozást!

Kohl Gyöngyi

– Maradjunk a címnél. Egy tör-
ténet bújik meg itt is. Nagy-
anyám a túlparton, Géderla-
kon volt néptanító, csaknem az 
egész huszadik századot végigél-
te. Egyszer a ’60-as években le-
velet kapott egykori tanítványá-
tól Kanadából. A levélre semmi 
más nem volt írva csak annyi, 
hogy „Irénke tanító néninek”. A 
címhez meg az: „Ház a fenyők 
mögött”. Nagyanyám intézmény 
volt, aki haláláig a hivatásá-
nak élt. Még életében a falu első 
díszpolgárává avatták. Az né-
hány éve eldőlt, hogy az írás jó-
val nagyobb szerepet kap a min-
dennapjaimban, mint azt meg-
előzően. És ennek nem mond 
ellent az sem, hogy a (szép)írás 
i�úkorom óta jelen van az éle-
temben; kócosan és rendezetle-
nül, de mindig ott volt. Úgy let-
tem író, hogy nem készültem 

annak, elég volt írni a saját gyö-
nyörűségemre. De kiszabadult a 
szellem a palackból, és az írása-
im eljutottak az olvasókhoz. Ez 
jelentette a fordulópontot az írói 
pályámban. Anyukámnak kö-
szönhetem ezt is – aki ugyan-
csak Géderlakon született –, ko-
moly terjesztői tevékenységet 
végzett ez ügyben. Még megér-
hette az első könyv megjelenését 
és a kezdeti sikereket.
– Valós vagy �ktív a történet? 
Merítkeztél saját élményekből, 
mint az első kötetben?
– Megélt történetek ezek, és szá-
momra döbbenetes, hogy a fel-
szín alatt mennyire megmarad-
tak mondatok, szavak, gesztusok. 
De az emlékezet nem minden 
ponton kristályosodik ki, szük-
ség van a hiányzó részletek pót-
lására. Ebben segít a �kció. De 
hát a �kció is a valóság elemeiből 

Fotó: Bubreg Adrienn
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Hagyatékból előkerült paksi számlák kö-
zött akadtam rá Schwarcz Gyula kereske-
dő 1910-es számolócédulájára az alábbi rek-
lámszöveggel: 

A cédula szerint 1862-ben nyílt az üzlet, és a 
századelős képeslapokon a Szent István tér 
sarki Flórián-házon olvasható is Kiss Pál mel-
lett Schwarcz Gyula norinbergi, rövid- és di-
vatáru-kereskedő cégtáblája. Norinbergi áruk-
nak hívták a 20. század elején Nürnbergből 
származó kozmetikai, egészségügyi, háztartá-
si aprócikkeket. Feleségével, Gross Rózával a 
Kossuth L. utca 8. alatt laktak, és aktív társa-
sági életet éltek. 

Nyakkendő-forgalmazóként mint kültag belé-
pett 600 korona betéttel a miskolci székhelyű 
Zsorna Gusztáv és Társai Magyar Nyakkendő-

gyár Bt.-be 1907-ben. Tekintélyét jelzi, hogy a 
Paksi Kereskedelmi Csarnokban az 1910-es és 
1914-es tisztújításon alelnökké választották. 
1918 tavaszán az Üveg- és Porcelánkereskedők 
és Üvegesek Országos Egyesületének választ-
mányi ülésén a szintén paksi, üveges Ausch 
Dáviddal együtt Schwarcz Gyulát is felvették. 
Gyakran hirdetett országos lapokban álláshe-
lyeket, hol könyvelőt, tanoncot, elárusítónőt, 
norinbergi szakmában jártas segédet keresett. 

Felesége mindeközben házvezetőnő iránt 
adott fel hirdetést: 

Felügyelőbizottsági tagja volt a Paksvidéki 
Takarékpénztárnak, majd a Paksi Közgazda-
sági Banknak is egészen haláláig. Schwarcz 
Gyula 1930 táján halhatott meg, rövid ide-
ig még felesége vitte az üzletet, nem minden 
nehézség nélkül. 

Aztán bezárta a boltot, és a helyiséget el-
adta a szomszédos keresztény konkurenci-
ának, vitéz Kiss Kálmánnak, amiben persze 
az antiszemita sajtó az őrségváltás iskola-
példáját láttatta a Kis Pál Utóda üzletházról 
írt 1942-es cikkben. 

Az özvegyen maradt Róza bizonyára vissza-
vonult családja körébe, szabadidejében ké-
zimunkával foglalatoskodott és a helyi tu-
rizmusban látott még némi vállalkozási po-
tenciált. 

Több ismert zsidó kereskedő élt Pakson 
Schwarcz névvel, már nem tudjuk pontosan 
milyen rokonságban: Schwarcz Mór bor-
kereskedő, Schwarcz Salamon fakereskedő, 
Schwarcz Ferenc főmolnár stb. Utóbbi sze-
mély minden bizonnyal Gyula rokona volt, 
mert unokáját azonosítottam egy boldog 
békeidőket idéző 1915-ös fotón Schwarcz 
Ferencné családtagjai között, a hátlapi fel-
irat szerint: 

Többet nem tudunk róluk. Legközelebb fá-
jón már csak a deportálások utáni holtnak 
nyilvánítási határozatokban találkozunk 
egyes nevekkel. 

dr. Hanol János

Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában
Schwarcz Gyula divatáruháza 

„A rendezőbizottság közreműködésével a ta-
nítók özvegyeit és árváit felekezeti különbség 
nélkül segélyező országos Eötvös Alap Egye-
sület javára 1903. évi november 4-én Pak-
son, a nagyvendéglő nagytermében táncczal 
és tombolajátékkal egybekötött hangversenyt 
rendez. A zenét Garay Lajos szekszárdi ze-
nekara szolgáltatja. Jegyek előre válthatók 
Schwarcz Gyula üzletében.” (Tolnamegyei 
Közlöny, 1903.10.22., 5. o.)

„Rövid, szövött és norinbergi áruk, kala-
pok, czipők, játékáruk, gyermekkocsik és 
utazóbőröndök, sírkoszorúk szalagfelirat-
tal, fehérneműek, kelengyék, nap- és eser-
nyők, derékfűzők, legyezők, nyakkendők, 
valódi pécsi kesztyűk, szabókellékek, por-
celán- és üvegáruk, álló- és falilámpák, szé-
kek, majolikák.” 

„Rövid szövött divat, norinbergi üvegáru 
üzletembe keresek ügyes szakmabeli �atal 
segédet, aki könyvelést, magyar-német le-
velezést is végez. Ajánlatok �zetési igény-
nyel: Schwarcz Gyula, Paks.” (Pesti Hírlap, 
1925.08.18., 20. o.) 

„Fischer Sándorné Schwartz Janka, szü-
letett 1870-ben Pakson, volt paksi lakos. 
Róth Miklósné szül. Fischer Lídia volt pak-
si lakos, aki 1903-ban született, Ausch-
witzban 1944. június 8-án meghalt.” 

„Lidi, édesanyja Janka, nagymama 
Schwarcz Ferencné, másik lánya Margit és 
Gyula �ának lánya Sári.”

„Fűzővarrás tanításért nyaralhat Duna-
menti helyen, kitűnő ellátással. Schwarcz 
Gyuláné, Paks.” (Újság, 1933.06.04., 20. o.)

„A zsidó üzleti versennyel késhegyig 
menő harcot vívnak és keményen áll-
ják a sarat. Versenytársaikkal szemben 
sikerül megvenni azt a házat, amely-
ben üzletük van, s 1931-ben nem kis 
kockázat vállalásával megvásárolják a 
mellettük lévő zsidó divatárukereskedő, 
Schwarcz Gyula üzletét is.” (Magyarság, 
1942.10.02., 5. o.) 

„Ismeretlen tettes Pakson betört özvegy 
Schwarcz Gyuláné divatáru üzletébe és on-
nan többszáz pengő értékű divatcikkeket lo-
pott el.” (Friss Újság, 1931.03.22., 10. o.) 

„Jól főző idősebb nőt keresek, ki 1 cse-
léddel 4 tagú háztartásomban minden 
háziteendőt elvégez. Jó bánásmód, aján-
latok �zetési igénnyel: Schwarcz Gyuláné, 
Paks.” (Pesti Hírlap, 1925.09.27., 21. o.)

Fotó: magánarchívum/ Flórián-ház ( jobbra Schwarcz-divatáruház), Wiener Hajman kiadása, kb. 1908.

 Paksi Hírnök, 2021. január 29. n 15



Emlékeznek még, amikor a középiskolában 
a manufaktúrákról tanultunk? Hogy is volt? 
Valamikor a 16. században jöttek létre (fő-
leg Angliában), a termékeket pedig munka-
megosztásban készítették, vagyis egy mun-
kás nem az egész terméket, hanem annak 
csupán egy részét készítette el, aztán a végén 
„rakták össze” a kész anyagot. Pedig az első 
ilyen, munkamegosztáson alapuló műhe-
lyek nem a 16. században, de még csak nem 
is Angliában jöttek létre. Ez a történet több 
mint ezer évvel korábban kezdődött.
Bizonyára sokan hallottak már a terra 
sigillatákról. Ezek az edények anyagukban a 
görög vázákhoz hasonlóak, amiben külön-
böznek tőlük, az a díszítés és az égetés fo-
lyamata volt. Ezt az ókori római luxusedényt 
gyakran a mai herendi porcelánhoz hason-
lítják a régészek, ha a mindennapi életben el-
foglalt pozícióját, árát vagy az edény minő-
ségét akarják érzékeltetni. Manapság hasz-
nált elnevezésük viszont nem az ókorból, 
hanem a 18. századból származik, annyit 
jelent, hogy „pecsételt föld”, vagy nagyon 
szabad fordításban pecsételt agyag. Onnan 
ered, hogy az edényeken lévő díszítéseket ál-
talában egy pecsétszerű eszközzel vitték fel 
az edények falára. Közös jellemzőjük azon-
ban nem a díszítés, hanem az edények felü-
letét borító sötétvörös, fényes, elképesztően 
szép bevonat, amelyet a mai napig nem tud-
tak még egészen pontosan rekonstruálni a 
szakemberek. Ezek után talán nem megle-
pő, hogy ezt az edénytípust már az ókorban 
sem volt képes elkészíteni akármelyik faze-
kas, a titkot őrző mesterek külön erre szako-
sodott műhelyeket hoztak létre, először Itá-
liában, majd Galliában és a Rajna mentén is 
(bár sokan utánozták az eredeti terméket, a 

római kori Budapest térségéből is ismerünk 
ilyen mestert). Egy terra sigillata edény el-
készítése rendkívüli ügyességet és pontossá-
got igényelt, hiszen az edény tökéletes meg-
formálása, a bevonat elkészítése, a sokszor 
állat- és emberalakokat, valamint mitoló-

giai jeleneteket ábrázoló díszítése nem volt 
egyszerű munka. Így sok esetben nem is egy 
munkás (általában képzett rabszolga) készí-
tette el a terméket, hanem külön részfelada-
tokra osztották fel a gyártást. Külön mes-
ter formálta meg az edény peremét, egy má-
sik elkészítette a formatálat az edénytestnek, 
egy újabb az edény talpát alakította ki, míg 
végül valaki a különálló darabokat koron-
golta össze. 
Egy ilyen ókori manufaktúra ezzel a mód-
szerrel napi 1200-1300 darab kerámiát is 
előállíthatott. A műhelyekből évente átla-
gosan 300-500 ezer ilyen edény került ki, a 
birodalmi össztermelés így elérhette akár 
az évi 15 millió darabot is! Szükség is volt 
erre a mennyiségre, hiszen az edénytípus 
nagyon népszerű termék volt a római ház-
tartásokban, annak ellenére, hogy luxuster-
méknek számított. Egy reliefdíszítésű edény 
egy jól kereső legionáriusnak is kb. másfél 
napi zsoldjába került, de még egy olcsóbb 
díszítetlen tálért is félnapi zsoldnak megfe-
lelő összeget kellett ki�zetni.
A dunakömlődi Sánc-hegyen található ró-
mai erőd területéről is számos ilyen edény 
került elő a régészeti feltárások során, bizo-
nyítva, hogy a római életmóddal összefüg-
gő tárgyak használatát szinte a kiképzéssel 
együtt vette át a kezdetben főként bennszü-
löttekből toborzott katonaság. Természete-
sen ezek közül pár restaurált és kiegészített 
darab a Paksi Városi Múzeum kiállításában 
is látható egy erre a célra készített római ét-
kezőasztalon, ahol szépségükkel még min-
dig képesek elvarázsolni a látogatót, és ki-
emelkednek a vitrinben látható egyéb, hét-
köznapi edények közül.

Szabó Antal

Mozaik

Tárgy/
történet

Fotók: Paksi Városi Múzeum
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Ígéretes tehetség a paksi bringás
Hazai és nemzetközi sikerek 
jelzik, hogy a mindössze ti-
zennégy éves Krausz Kristóf az 
egyik legígéretesebb tehetség 
Magyarországon BMX sport-
ágban. A  kerékpáros célja az, 
hogy a legjobbakkal mérhesse 
össze tudását a világban. Édes-
apjával a TelePaks Lelátó című 
magazinjának vendége volt. 

Krausz Kristóf lendületet vesz, 
ugrik, pörög, forog kerékpár-
jával, és mindig talpra, illetve 
kerékre érkezik. A Paksi Beze-
rédj Általános Iskola nyolca-
dik osztályos tanulója hihetet-
len trükkökre képes kisméretű 
kerékpárjával, ő a BMX sport-
ág egyik legígéretesebb tehetsé-
ge Magyarországon. Kezdetben 
a családi ház végében találha-
tó kis buckákon gyakorolt, amit 
édesapja kreált. A szakemberek 
2020-ban egy budapesti tehet-
ségkutatón �gyeltek fel tudásá-
ra, és szinte azonnal szerződést 
kínált neki a győri Elite BMX 
Shop. A klubot a magyar kivá-
lóságok mellett többek között 
osztrák, horvát és cseh verseny-
zők alkotják. – A tehetségkuta-
tón fel�gyelt rám Sarlósi Atti-
la csapatvezető, aki májusban 
felhívta édesapámat és közölte, 
szeretné, ha a klubjába igazol-
nék. A  lehetőségnek megörül-
tünk, természetesen elfogad-
tuk az invitálást, büszke vagyok 
arra, hogy az Elite BMX Shop 
kötelékébe tartozom – mondta 

Krausz Kristóf. A  klub többek 
között felszerelésekkel és ver-
senyzési lehetőségekkel segíti 
a paksi tehetséget, aki szabad-
idejének minden percét kerék-
pározással tölti. A  sok gyakor-
lás már eredményekkel párosul, 
Kristóf a felnőttek mezőnyében 
is letette már névjegyét. – Ta-

valy volt egy verseny Varasdon, 
ott harmadik lettem, később az 
eszéki és zágrábi megmérette-
téseken aranyérmes. Mindhá-
rom horvátországi fellépése-
men a felnőttek között szere-
peltem, és dobogós lettem, ami 
fantasztikus élmény. A  verse-
nyeken a sisak használata kö-

telező, de ajánlott a könyök- 
és térdvédő, kesztyű és a pro-
tektoros nadrág használata is. 
Egy esésnél megvéd, bár sze-
rencsére eddig nekem nem 
volt komoly sérülésem – tette 
hozzá a paksi bringás. A  szü-
lők támogatják gyermeküket, 
az édesapa, Krausz Tibor ko-
rábban motocross sportág-
ban ért el sikereket. Kristóf 
célja az, hogy a legjobbakkal 
mérhesse össze tudását a vi-
lágban, és erre minden esélye 
megvan. – Ha Kristóf jelenle-
gi U16-os korosztályát nézzük 
egy világeseményen, biztos va-
gyok abban, hogy felveszi ve-
lük a versenyt. A cseh bajnok-
kal már összemérte tudását, 
nála jelentősen jobb volt, de 
láttuk már az ausztrál bajnok-
ság dobogósainak produkció-
it is, és nyugodtan állíthatom, 
náluk is erősebb teljesítmény-
re képes a �am – összegzett a 
versenyző édesapja. A korona-
vírus-járvány miatt a hazai és 
a nemzetközi versenyek ren-
dezése többségében a terve-
zés szakaszában van, az orszá-
gos bajnokságot, ha minden 
jól alakul, nyáron bonyolítják. 
A BMX sportág a nyári tokiói 
olimpián bemutatkozik. Kris-
tóf és édesapja a TelePaks Lelá-
tó című magazinjának vendé-
gei voltak, a műsort a telepaks.
net honlapon és a TelePaks 
YouTube-csatornáján is meg-
találhatják.               Faller Gábor

Fotó: magánarchívum
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A  decemberi feszített tempó – 
hét mérkőzés, öt hazai győzelem, 
két idegenbeli vereség – után, 
2021 lazábban indult, január 23-
án csak harmadik mérkőzését 
játszotta az Atomerőmű SE NB 
I/A-s fér� kosárlabdacsapata. Az 
őszi kaotikus állapotok eredmé-
nyeként sok mérkőzésre került 
sor Pakson, ezért az alapszakasz 
hátralévő meccsei közül lényege-
sen többet idegenben kell játszani. 
A januári öt fellépésből mindösz-
sze egyet játszottak a Gesztenyés 
úton, míg a többit Kecskeméten, 
Oroszlányban, lapzártánk után, 
január 27-én Kaposváron rendez-
ték, 30-án pedig Jászberényben 
rendezik. A hosszú kihagyás után 
visszatérő Lóránt Péternek még 
idő kell, hogy visszanyerje formá-
ját, míg az Ian Baker helyére érke-
zett Jaysean Paige csapatba építé-
se most az egyik legfontosabb fel-
adat.
Hosszú pihenőt kapott a pak-
si csapat, 2021-ben először janu-
ár 9-én, Kecskeméten léptek pá-
lyára. Nehezítette az ASE hely-
zetét, hogy Lóránt Péter mellett 
a bokasérülést szenvedett Ke-
vin Capers sem tudott pályá-
ra lépni. Jobban kezdtek a hazai- 
ak az első negyedben, és több-
ször is elhúztak, de Kovács Ákos 
és Eilingsfeld pontjainak köszön-
hetően paksi előnnyel ért véget 
az első tíz perc. A második felvo-
nás elején ellépett a Kecskemét, és 
biztosan őrizte előnyét a huszadik 
perc végéig. A harmadik etapban 
nem koronázta sok siker a felzár-
kózási kísérleteket, Jackson triplá-
ja után egyszer sikerült két pont-
ra felzárkózni, de ismét gyorsan 
ellépett a hazai társaság. Az utol-
só negyedben sem sokat válto-
zott a játék képe, indiszponáltan, 
sok hibával játszott az ASE, a hajrá 

csak az eredmény kozmetikázásá-
ra volt elég. Duna Aszfalt-DTKH 
Kecskemét – Atomerőmű SE 75-
72 (21-23, 18-10, 18-16, 18-23).
A  következő összecsapásra a 
Gesztenyés úton, a Körmend 
csapata ellen került sor, végre tel-
jes kerettel tudott kiállni az ASE. 
Visszatért Lóránt Péter, aki utol-
jára de-cember harmadikán, a 
Szeged ellen megnyert mérkőzé-
sen játszott. Az ASE állva hagy-
ta a vendégeket, Shepard zsákolt, 
Valerio Bodon triplát dobott, 
Jackson „betakarta” Ferenczet, 
a harmadik perc elején 9-0-nál 
időt kért a Körmend. Jackson 
közelije után tíz pont fölé nőtt az 
előny, de a vendégek rendezték 
soraikat a negyed végére. A má-
sodik felvonás elején a vasi társa-
ság felzárkózott 18-17-re, ekkor 
a tanácstalanság volt a jellemző 
az ASE játékára, a hárompontos 
kísérletek rendre lejöttek a vas-
ról, és a lepattanószedésben is a 
vendégek voltak jobbak, 33-33-
nál vonultak öltözőbe a csapa-
tok. A harmadik negyedben, hol 
az Atom, hol a vendégek vezet-
tek, de az utolsó percekben Jack-
son négy, valamint Capers és Ko-
vács közeli találataival ellépett a 
paksi csapat, hét pont előnyt sze-
reztek a harmincadik perc vé-
gére. Komoly izgalmakat hozott 
az utolsó negyed, másfél perccel 
a vége előtt kipontozódott Jack-
son, a vendégek pedig egy trip-
lával 71-74-re átvették a vezetést. 
Huszonöt másodperccel a vége 
előtt egypontos paksi vezetés-
nél a Körmend hozta fel a labdát, 
Capers azonban szerelt, és bezsá-
kolta a győztes találatot. Atom-
erőmű SE – EGIS Körmend 77-
74 (17-11, 16-22, 23-16, 21-25). 
Oroszlányban a hazaiak 12-7-re 
elléptek az ötödik percre, de egy 

7-0-s rohammal átvette a vezetést 
a piros-kék társaság. Az előnyt 
azonban nem tudták megtarta-
ni, két értékesített büntetővel a 
hazaiak nyerték az első negyedet. 
A második felvonás elején Jack-
son újabb távoli találata után át-
vette a vezetést az Atom, de a he-
tedik percben négy ponttal el-
lépett a bányász, jött is a paksi 
időkérés. Kis Raul triplája után 
újra az ASE-nál volt az előny, 
majd egy palánk alatti kavaro-
dásban szájon vágták Valerio 
Bodont, akinek a padra kellett 
ülnie. Capers büntetői után pak-
si előnynél vonultak az öltöző-
be a csapatok. Még három perc 
sem telt el a harmadik negyedből 
amikor Jackson két triplájával, 

valamint Shepard, Eilingsfeld és 
Capers ketteseivel 45-54-re el-
lépett az ASE, a huszonötödik 
percben már tizenhárom pont-
tal vezettek. Összekapta ma-
gát az Oroszlány, és bő egy perc 
alatt három triplával visszajött a 
meccsbe. Küzdöttek a hazaiak, és 
nyolc pontra faragták hátrányu-
kat a harmincadik perc végére. Az 
utolsó negyed első perceiben tar-
totta megnyugtató előnyét a pi-
ros-kék társaság, de néhány rossz 
passz, eladott labda után ez há-
rom pontra csökkent. Két perc-
cel a vége előtt már a hazaiak sze-
reztek előnyt, és meg is tartották. 
OSE Lions – Atomerőmű SE 87-
84 (23-20, 18-22, 26-33, 20-9).                                   

Kovács József

Jaysean Paige 188 cm magas, amerikai-Puerto Ricó-i kettős ál-
lampolgár, 1994. július 30-án született a New York állambeli 
Jamestownban. A Southern Idahó-i egyetemen, később a Moberly 
Area Community College-ban, végül 2014 májusától a West-Virgi-
nia csapatában játszott. 2016-ban jött át Európába, a német első osz-
tályban szereplő Oettinger Rockets Gotha igazolta le. Pár hónappal 
később Észak-Macedónia fővárosába, Skopjéba tette át székhelyét, 
az ABA ligás Karpos Sokoliban folytatta pályafutását. A Balkánról 
Angliába, a Newcastle Eagles csapatához vezetett az útja, majd az 
NBA G-League-ben, tavaly ősztől pedig Puerto Ricóban folytatta. 

Sport

Nem indult jól az új esztendő

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

Fotó: Molnár Gyula
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Győzelemmel kezdte az évet a Paksi FC
A Szentlőrincet, a Pécsi MFC-t, a Budaörsöt 
és a Szeged-Csanád Grosics Akadémia FC-t 
legyőzte, a Nyíregyháza Spartacus FC-től vi-
szont vereséget szenvedett a Paksi FC OTP 
Bank Ligában szereplő labdarúgócsapata a 
téli felkészülési mérkőzéseken. Az NB II.-
es riválisok elleni 17-5-ös rúgott-kapott gól-
arány imponáló, a Budaörs elleni 8:0-s siker 
alkalmával Ádám Martin hat találatot ért el. 
– Az első edzőmeccsen, Szentlőrincen is si-
került gólt szereznem, később egy újabb ta-
lálkozón féltucatot. A rövid szünetet köve-
tő visszatéréskor éreztem, hogy jó erőben 
vagyok, a találatok is szép sorban érkeztek, 
ezért önbizalom tekintetében is jól állok, vá-
rom a futballtavaszt – összegzett a Paksi FC 
játékosa a felkészülés utolsó napjaiban. A csa-
tár nyáron, Kaposvárról érkezett a Fehérvári 
úti egylethez, a beilleszkedése remekül sike-
rült, a bajnokság első felében elért hat talála-
ta önmagáért beszél. Az OTP Bank Ligában 
a paksi játékos tovább szaporítaná góljai szá-
mát, amire minden esély megvan, mivel to-
vábbra is támadófutballt tervez a riválisok el-
len Bognár György vezetőedző. – Elégedett 

vagyok az elmúlt hetek munkájával, a srá-
cok hozzáállása megfelelő volt. A Telkiben 
található edzőközpont minden igényt kielé-
gít, nem kell a felkészülés miatt mindenáron 
külföldre utazni. A tervezett mérkőzéseinket 
lejátszottuk, próbáltuk erősíteni azt az elkép-
zelést, amivel eddig is futballoztunk. Problé-
mát jelentett viszont az, hogy vannak sérült-
jeink, de összességében rendben vagyunk, 
kezdődhet a bajnokság – értékelte a január 4. 
és 22. közötti időszakot a tréner. Arról is tá-
jékoztatott, hogy a téli átigazolási időszak – 
amely február 14-ig tart – eddig nem a Pak-
si FC-től volt hangos, mindössze egyetlen kö-
zépső védő érkezését tervezi a klub. – A többi 
poszton megvagyunk, jó játékosaink vannak, 
tudjuk játszani azt, amit elképzeltünk, nem 
kell mindig extra igazolásokban gondolkod-
ni, meg kell becsülnünk, amink van – fogal-
mazott a vezetőedző. A felkészülést követő-
en – az elmúlt hétvégén – már bajnoki mér-
kőzést játszott az OTP Bank Ligában a Paksi 
FC labdarúgócsapata, az ellenfél a Fehérvá-
ri úti stadionban a DVTK volt. Az összecsa-
pást jól kezdték a zöld-fehérek, a mezőnyfö-

lényt a harminckettedik percben Papp Kris-
tóf váltotta gólra, majd a félidő hajrájában 
Grozav öngóljával 2:0-ra módosult az ered-
mény. A szünet után már bátrabban futbal-
lozott a Diósgyőr, de a PFC-nek is voltak le-
hetőségei. A hetvenedik percben Ivanovski 
révén büntetőből betalált a vendég, de a mér-
kőzésen újabb találat már nem született, így 
a lefújáskor a hazaiak örülhettek. A végered-
mény Paksi FC – DVTK 2:1. A zöld-fehé-
rek 17 fordulót követően 24 ponttal a tabella 
4. helyén állnak. – Nem mondanám jó szín-
vonalú mérkőzésnek a mai találkozót, talán 
most futballoztunk a leggyengébben érkezé-
sem óta. Persze nagyszerű, hogy nyertünk, de 
a minőség hiánya bosszant. A jövőben sok-
kal jobban kell megjátszanunk a labdákat – 
fogalmazott a mérkőzés után Bognár György. 
A PFC a következő fordulóban Zalaegersze-
gen vendégszerepel. Az összecsapást janu-
ár 31-én 14.10-kor rendezik. Az M4 Sport 
Plusz Televízió élőben közvetíti a találkozót, 
amit a TelePaks csatornáján másnap 17.30-
tól felvételről láthatnak.

Faller Gábor

Nyitvatartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Hirdetési tarifák a Paksi Hírnökben

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

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

  
További információ: +36 70/458-9809 

E-mail: paksitv@paks.hu, paksihirnok@gmail.com

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

    
  

Temetésfe lvé tel  
bemuta tó  terem  

7030 Paks  
Dózsa  Gy.u.  2/A  

Pirgi  Csil la  
képvise lő  

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

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

Mi volt a Balogh Antal katolikus iskola 
magyar kultúra napi műsorának címe? 
A  megfejtéseket február 5-ig várjuk a 
7030 Paks, Dózsa György út 51–53. 
címre, vagy emailben a paksihirnok@
gmail.com-ra. A  név mellé telefonszá-
mot is kérünk. 

Fotó: Babai István/archív


