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Közélet

Képviselő-testületi döntések 
az októberi ülésen
Rendkívüli energiatakarékos-
sági intézkedési tervet fogadott 
el Paks Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete ok-
tóberi ülésén. Tárgyaltak még 
többek között az általános is-
kolai körzethatárokról, házi-
orvosi körzet ellátásáról és sze-
mélyi kérdésekről is.

Az energiaválsággal összefüggő 
rendkívüli energiatakarékossági 
intézkedésekről tárgyalt elsőként 
a grémium. Szabó Péter, Paks pol-
gármestere adott összegzést az in-
tézkedési tervben foglaltakról. Az 
intézkedések érintik a közvilágí-
tást, az adventi időszakot, kultu-
rális intézmények nyitvatartását, 
intézményegységek fűtési sze-
zon végéig tartó átmeneti bezárá-
sát, illetve egy helyre költöztetését. 
(A részletes tájékoztató a telepaks.
net oldalon a testületi ülésről szó-
ló beszámolóban olvasható – a 
szerk.) Szabó Péter kiemelte, hogy 
ezeknek a takarékossági intézke-
déseknek az a célja, hogy a vál-
ságos időszakban a város műkö-

dőképes maradjon, és a kötelező 
feladatait megfelelő szinten tudja 
ellátni. – Az energiaválság hatása-
it enyhítő intézkedéscsomag ko-
moly szakmai és politikai egyez-
tetés, konszenzus eredménye. Az 
újranyitások feltételeit, lehetősé-
geit az önkormányzat �gyelem-
mel kíséri, és kellő időben felül-
vizsgálja – húzta alá.
Mezősi Árpád (PDF) hozzászó-
lásában kiemelte, hogy képvise-
lőcsoportjuk csak akkor támo-
gatja az intézkedési tervet, ha 
az tartalmazza, hogy az önkor-
mányzati munkahelyek megőr-
zését garantálják, első körben 
legalább a fűtési szezon végéig. A 
hozzászólások során végül Szán-
tó Zoltán alpolgármester azt a ja-
vaslatot tette, hogy kerüljön be 
az előterjesztésbe: az átmeneti 
intézkedések hatálya alatt az ön-
kormányzat nem tervez szemé-
lyi intézkedéseket. Ezt követően 
a képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta az előterjesztést.
Szeptember 20-án három témá-
ban tartott lakossági fórumot 

az önkormányzat, nevezetesen 
a Kalocsa–Paks térségében épí-
tendő új Duna-híd megvalósítá-
sához szükséges pótkisajátítás, a 
Paks városát érintő utak megva-
lósításához szükséges pótkisajá-
títás, és a Megawatt-Kelet Nap-
erőmű K�. kérelme okán. Ilyen 
esetben a képviselő-testületnek 
szükséges döntenie a Partnerségi 
egyeztetés dokumentációjának 
elfogadásáról, valamint a Part-
nerségi véleményekről és a he-
lyi partnerségi szakasz lezárásá-
ról. A megjelölt határidőig a helyi 
partnerségi eljárásba nem jelent-
kezett be Partner egyik témában 
sem – tájékoztatott az ülésen a 
polgármester, az ezeket tárgyaló 
három napirendi pontnál.
A képviselő-testület döntött ar-
ról, hogy újabb öt évre fela-
datellátási szerződést köt az ön-
kormányzat dr. Szőcs Teodóra 
vállalkozó háziorvossal a 9. szá-
mú háziorvosi körzet ellátásá-
ra. A mostani döntés azért volt 
napirenden, mert az erre vonat-
kozó szerződés 2022. október 

31-vel lejár. Az újabb megbízás 
2027. október 31-ig szól.
Véleményezte és elfogadta a 
Szekszárdi Tankerületi Köz-
pont által kijelölt általános is-
kolai felvételi körzetekről és a 
pedagógiai szakszolgálatot ellá-
tó intézmény működési körze-
téről szóló előterjesztést a tes-
tület. Két kiegészítésről döntöt-
tek, az egyik, hogy az Ezüstfa 
utcával bővül a Paksi II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola kör-
zete, a másik, hogy a Paksi Be-
zerédj Általános Iskola beis-
kolázási körzete a Panoráma 
közzel bővül.
Személyi kérdésekről is határo-
zott a grémium. Az egyik döntés 
értelmében Perlik Tamást, a Pak-
si Fejlesztési és Vagyongazdálko-
dási Zrt. vezérigazgatóját visz-
szahívják tisztségéből, megbízási 
jogviszonyát közös megegyezés-
sel megszüntetik, és Seemann 
Erikát, a társaság gazdasági igaz-
gatóját nevezik ki megbízott ve-
zérigazgatónak 2022. október 
13-tól egy évre. A másik döntés 
a kettős ügyvezetésű Mezőföl-
di Regionális Víziközmű K�.-t 
érinti. Kovács István műsza-
ki területekért felelős ügyvezető 
2022. augusztus 31. napjával le-
mondott tisztségéről. Paks Város 
Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete a Mezőföldvíz K�. több-
ségi tulajdonosa. A testület most 
arra adott felhatalmazást Sza-
bó Péternek, hogy György Atti-
la ügyvezetővé választását támo-
gassa a taggyűlés döntéshozata-
la során.
A képviselő-testületi ülésen ösz-
szesen tizennyolc témát tárgyal-
tak, mindegyik előterjesztése el-
érhető a paks.hu honlapon az 
önkormányzat/testületi anyagok 
fül alatt. A tanácskozást a Te- 
lePaks kistérségi televízió élő-
ben közvetítette, a felvétel felke-
rült a telepaks.net oldalra. 

Kohl Gyöngyi
Fotó: Szép Zsóka
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Októberben az energiaválság miatt átme-
neti takarékossági intézkedéseket foga-
dott el a képviselő-testület. Ennek hátteré-
ről tájékoztattak Szabó Péter polgármester 
és Szántó Zoltán alpolgármester a TelePaks 
televízió Közélet közelről című magazinjá-
ban. 

17,8 milliárd forint főösszeggel fogadta el 
februárban Paks idei költségvetési rendeletét 
a képviselő-testület, ennek nagy részét, több 
mint 12,2 milliárd forintot működési célú ki-
adásokra fordítja a város. Ennek mintegy 70 
százalékát önként vállalt feladatokra, 30 szá-
zalékát pedig kötelező feladatokra használ-
ja fel. Szabó Péter polgármester elmondta, 
hogy önként vállalt feladat a Paksi Életfa Idő-
sek Otthona, a Paksi Városi Múzeum, vala-
mint a Paksi Gyógyászati Központ járóbeteg-
ellátásának működtetése, a civil szervezetek 
támogatása, a szociális segélyek biztosítása, a 
rendezvények, a turisztika és városmarketing 
�nanszírozása, a nemzetközi kapcsolatok ki-
adásai, az önkormányzati kitüntetésekkel és a 
kiváló sportolók jutalmazásával kapcsolatos 
ráfordítások, az ürgemezei strand, a jégpálya 
üzemeltetése, valamint a városi tulajdonú cé-
gek, azaz a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdál-
kodási Zrt., a Paksi Közlekedési K�., a Paksi 
Közművelődési Np. K�. és a TelePaks Média-
centrum Np. K�. támogatása, továbbá az in-
tézmények, bérlakások, játszóterek felújítása, 
a karácsonyi díszítés, a beruházástervezések, 
a Prelátus kúria, az üdülők és a közösségi há-
zak fenntartása. Ebbe a körbe tartoznak a 
Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat és 
a Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
állami támogatáson felüli támogatása, a pol-
gármesteri és alpolgármesteri, valamint az 
egyéni önkormányzati képviselői és a rész-
önkormányzati keretek, a szakbizottságok tá-
mogatási kerete, a gazdasági bizottság felhal-
mozási céltartaléka, a pályázati tartalék, vala-
mint a beruházások, felújítások is. 
A kötelezően ellátandó feladatokról Szán-
tó Zoltán alpolgármester tájékoztatott. El-
mondta, hogy ilyen terület a köztisztaság, a 
parkfenntartás, a belvízmentesítés, a helyi 
utak fenntartása, a települési vízellátás, az ál-
lategészségügyi kiadások, a temetőfenntar-
tás, a közvilágítás, a nem csatornázott telepü-
lésrészek szennyvízelszállítása, a gyermekét-
keztetés, a polgármesteri hivatal kiadásai, a 

képviselő-testület és a szakbizottságok díja-
zása, valamint az államnak �zetendő szolida-
ritási hozzájárulás, és ide tartozik a kötelező 
feladatot ellátó intézmények állami támoga-
táson túli �nanszírozása. Az államtól érke-
ző feladatellátási támogatás összege 1,8 mil-
liárd forint.
– A költségvetésben fennmaradó 5,5 milli-
árd forint célzott támogatás, tehát meghatá-
rozott feladatokra érkezik és használható fel. 
Ebből �nanszírozza az önkormányzat idén 
többek között a Csengey központ felújítá-
sának tervezését, a főutca újabb ütemű re-
konstrukciójának tervezését és az Építők úti 
járdafelújítást – fejtette ki Szántó Zoltán. 
Az önként és a kötelezően vállalt feladato-
kat a helyi adókból (iparűzési adó, építmény-
adó, telekadó, magánszemélyek kommunális 
adója) és az állami normatívákból �nanszí-
rozza az önkormányzat. Emellett egyéb mű-
ködési célú támogatások is érkeznek, példá-
ul a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-
től és a Társadalmi Ellenőrző, Információs és 
Településfejlesztési Társulástól. A működé-
si bevétel idén összesen 11,5 milliárd forint. 
Felhalmozási bevételek is érkeznek a város-
ba, mint például európai uniós és kormány-
zati támogatások, amiket konkrét célokra 
kap. Így készült el többek között a korábbi 
években a Kápolna utcai bölcsőde felújítá-
sa, a Szentháromság tér rekonstrukciója és 
a Kömlődi utca korszerűsítése. Ez az összeg 
nyújt fedezetet az önkormányzat saját forrás-

ból megvalósuló beruházásaira, felújításaira 
mint például új lakóterületek közművesítése.
– A megszokott szinten terveztük a város 2022-
es költségvetését, ám időközben jött az orosz–
ukrán háború, ezzel energiaválság és in�áció, 
ami mind hatással van a költségvetésünkre. Je-
len állás szerint mindezek miatt több mint 2,5 
milliárd forinttal többe kerülne a kötelező és 
az önként vállalt feladatok megszokott színvo-
nalú ellátásának biztosítása. Ezért döntöttünk 
átmeneti takarékossági intézkedésekről az ok-
tóberi képviselő-testületi ülésen, de tovább kell 
gondolkodnunk a probléma megoldásán – fo-
galmazott Szabó Péter. Szántó Zoltán alpolgár-
mester hozzátette, hogy csak a kiadások csök-
kentésével, a költségvetés átstrukturálásával és 
a bevételek növelésével tudják a 2023. évi ki-
adások fedezetét biztosítani. – A lakosság által 
�zetett kommunális adón nem kívánunk vál-
toztatni, az iparűzési adó és a telekadó mérté-
ke a törvényi maximumon van, a mentessé-
gek megszüntetésével lehetne nagyobb bevé-
telt elérni, illetve az építményadónál van még 
mozgástere az önkormányzatnak, de ezt ille-
tően nem szeretnénk elhamarkodott döntést 
hozni – összegzett Szabó Péter polgármester, 
aki arról is tájékoztatott, hogy a város kor-
mányzati segítségre is számíthat, az egyezte-
tések megkezdődtek. 
A Közélet közelről című magazin október 26-i 
adása visszanézhető a telepaks.net oldalon és a 
TelePaks YouTube-csatornán. 

Kohl Gyöngyi

Közélet

Energiaválság és infláció – 
takarékossági intézkedések

Fotó: TelePaks
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Közélet

Megemlékeztek 1956 hőseiről
Városi megemlékezést tartott 
az önkormányzat október 23-
án délután a városháza előtti té-
ren. Ünnepi beszédet mondott 
Szabó Péter. Paks polgármeste-
re emlékezett 1956 hőseire ezt 
követően a Csengey Dénes Kul-
turális Központban tartott ün-
nepi esten is, ahol átadták a Pro 
Urbe emlékérmeket és a Tehet-
séges Paksi Fiatalokért Alapít-
vány díjait.

Az 1956-os emlékműnél tar-
tott beszédében Szabó Péter pol-
gármester azt mondta: ma em-
lékezünk a „bátor, szent �úkra”, 
a paksi hősökre, Kolonics János, 
Czuczor Antal, Tuba János bá-
tor, önfeláldozó tetteire. – És em-
lékezünk 1956 minden mártírjá-
ra, neves és névtelen hősére, akik 
vérükkel mindörökre dicsősége-
sen vésték nevüket nemzetünk 
történelemkönyvébe. Szabadság-
vágyukkal, alázatukkal, félelem 
nélküli bátorságukkal új világot 
nyitottak nem önmaguk, hanem 
a későbbi generációk számára. 
Mert mi, mai életünkhöz, a szá-
munkra oly természetes szabad-
ságot és függetlenséget 1956. ok-
tóber 23-án kaptuk ajándékba. A 
pesti srácok és a vidéki hősök vére 
maggá vált, a mi jelenkori szabad 
és gyarapodó életünkhöz. Ezért 
a mai modern Magyarország és 
a magyar nemzet számára egyet-
len méltó erkölcsi igazodási pont 
létezik, ez pedig 1956 forradalmá-
nak tiszta eszménye. A szabadság, 
az idegen hatalmaktól való füg-
getlenség és az ember méltóságá-
nak megvédése – húzta alá Sza-
bó Péter.
Kiemelte, emlékeztetnünk kell 
magunkat, hogy a ma bátorsága a 
jövő boldogsága, a ma gyávasága a 
jövő pusztulása lehet. – És mind-
ez különösen fontos napjainkban, 
mikor veszélyes, zavaros és kiszá-
míthatatlan napokat élünk. Ami-
kor semmire nincs nagyobb szük-
ség, mint tiszta fejre, bátor szívre, 
hazaszeretetre és a béke iránti fel-
tétlen elköteleződésre. Igen, a ma 
hibáit gyermekeink és unokáink 

is élni és hordozni fogják – hang-
súlyozta. 
Arról is beszélt, hogy a forradal-
márok még egy fontos ajándékot 
biztosan örökül hagytak nekünk. 
Ez pedig a szív bátorsága és örök 
�atalsága. – Igen, aki képes le-
győzni félelmeit, aki szétosztja ön-
magát és lemond akár életéről egy 
nagyobb jóért, annak szíve mind-
örökre �atal marad. És ez a lelkü-
let átragad azokra is, akik tisztán 
és őszinte nyitottsággal tekintenek 
a forradalom hőseire – húzta alá. 
A megemlékezésen közreműköd-
tek a Paksi Vak Bottyán Gimná-
zium tanulói, Bereményi Géza: 
Corvin-köziek című versét Jantner 
Enikő és Otterbein Petra mond-
ták el. Az ünnepség koszorúzással 
zárult az emlékműnél.
A megemlékezés a Csengey Dé-
nes Kulturális Központban foly-
tatódott. Szabó Péter, Paks pol-
gármestere beszédében kiemel-
te, hogy ’56 hősei, mártírjai tiszta 
szeretetből kapaszkodtak össze, 
hogy legyőzzék a bűnben fogant 
hatalmat. Egymás, a szabadság és 
a haza szeretete fűtötte őket. 1956. 
október 23-án a magyar nép egy 
nagy fényesség lángját gyújtotta 
fel, mely büszkeséget, szabadsá-
got festett a magyarok arcára, de 
bevilágította a világot is, megmu-

tatva, hogy hittel, összefogással a 
szív bátorságával mindenre képes 
az ember. – És ez a fény ma sem 
hunyt ki, hiszen a 66 éve megtör-
tént események hozták 1989-ben 
azt a szabadságot és demokráci-
át, melyben ma élhetünk. Ezért 
1956 lelkisége, szelleme ma is 
fény és tükör nemzetünknek. Tü-
kör, melybe időről időre bele kell 
néznünk, hogy lássuk a rosszat, a 
hibákat, és megszabadulhassunk 
a bűnöktől, melyek megsebzik 
közösségünk lelkét – húzta alá. – 
1956 ragyogása ma is tiszta fényt 
gyújt a szemnek, melynél meglát-
hatjuk azt a világos, egyértelmű 
értékrendet, amelyben egy volt a 
cél és az akarat. És amely elvtele-
nül nem pusztán a hatalom meg-
szerzésére szövetkezett, önma-
ga hamis szándékát az emberek 
szolgálatának köntösébe bújtat-
va. Mert egy népet, országot, kö-
zösséget csak egyenes úton, tiszta 
értékrendben lehet vezetni, úgy, 
ahogy azt számunkra ’56 hősei 
mindörökre kijelölték – hangsú-
lyozta a polgármester, hozzátéve, 
hogy mi, ma élő magyarok, ha va-
lamikor, akkor most igazán érté-
kelhetjük a forradalmárok tiszta, 
világos értékrendjét, mely a legsö-
tétebb órákban is világított és utat 
mutatott. – Ma újra nagy szüksé-

günk van rájuk. Hiszen néhány 
év alatt minden összezavarodott 
körülöttünk. Úgy tűnik, mintha 
a fejlett európai jólét sokak szívét 
és értelmét összekuszálta volna. 
Hiszen eltűnőben a nyugati világ 
identitásképe, kulturális gyöke-
rei, évezredes ember- és világké-
pe. S vele együtt óhatatlanul fel-
váltja a rendet a káosz, a bizton-
ságot a félelem, a békét a háború. 
És ennek megannyi következmé-
nye már velünk él, vagy belátha-
tó időn belül velünk lesz. Sajnos 
újra megjelenik hétköznapjaink-
ban a hiánygazdaság, az in�áció, a 
szükséges és elkerülhetetlen kor-
látozások ideje. Az az idő, mely-
ben megértjük, hogy semmi sem 
lesz már úgy, ahogy eddig volt – 
hangsúlyozta. 
Zárógondolataiban azt mond-
ta, hogy országunk felett so-
sem szűnik meg ragyogni 1956 
fénye. – A forradalom lelkülete 
bátorítsa és vezesse nemzetün-
ket! Őrizzük együtt a szabadsá-
got, a törékeny békét, a vérrel 
szerzett demokráciát! Hiszen 66 
évvel az 1956-os forradalom és 
szabadságharc után mi egy sza-
bad világban élhetünk. Ahol so-
sem felejthetjük a forradalom 
lelkületét, a benne értünk is har-
coló ezrek áldozatát.                       Ü 

Fotók: Babai István
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Ü És azt sem, hogy minden jó, 
amit ma megélhetünk, koránt-
sem természetes. Nemzetünk, 
városunk, családunk jólétét, biz-
tonságát, szabadságát, fejlődését, 
gyermekeink, unokáink jövőjét 
naponta őriznünk kell. Kívánom, 
hogy tegyük mindezt ’56 hősei-
nek szabad, önzetlen, a jövőért 
tenni akaró, tiszta és mindig �a-
tal lelkével – mondta Szabó Péter.  
Az esten átadták a Pro Urbe em-
lékérmeket. 2022-ben Pupp Réka, 
az Atomerőmű Sportegyesület 
sportolója és dr. Bodnár Imre, a 
Paksi Gyógyászati Központ fő-
igazgatója vehettek át Pro Urbe 
kitüntetést, amit Süli János or-
szággyűlési képviselő és Szabó Pé-
ter polgármester adtak át.
Pupp Réka  a Bezerédj általános 
iskolában ismerte meg a dzsú-
dó sportágat. Bár (szinte min-
dig) ő volt a legkisebb a csoport-
jában, hamar megmutatkozott 
tehetsége, de még inkább kitűnt 
szorgalmával, fegyelmezettségé-
vel, vasakaratával, maximalizmu-
sával. Az iskola mellett minden 
szabadidejét a sportnak szen-
telte, és sorra jöttek is a szebb-
nél szebb eredmények. Minden 
korosztályban megnyerte a ma-
gyar bajnokságot, majd 16 éve-
sen berobbant a nemzetközi él-
mezőnybe is, amikor i�úságiként 
saját korosztályában és eggyel 
feljebb, a juniorok között is Euró-
pa-bajnoki bronzérmet szer-
zett. Utánpótlás éveit egy euró-
pai i�úsági olimpiai és egy junior 
Európa-bajnoki aranyéremmel 
megkoronázva lépett a felnőttek 

közé, ahol egy súlycsoportváltást 
követően Eb-bronzéremmel gaz-
dagította pazar éremkollekcióját. 
Sikeresen kvali�kálta magát a to-
kiói olimpiára, ahol az első kör-
ben mindjárt az előző olimpia 
aranyérmesét legyőzve – végül 
csak hajszállal lemaradva a do-
bogóról – az előkelő ötödik he-
lyet szerezte meg. Jelenleg a súly-
csoportjában jegyzett 230 ver-
senyző között július óta ő vezeti 
a világranglistát. Az élsport mel-
lett a Pécsi Tudományegyetemen 
tanul. 

Dr. Bodnár Imre 2004. janu-
ár 1-jétől Paks Város Rendelő-
intézetének kardiológiai szak-
rendelését vezeti, 2010. február 
1-jétől Paks Város Rendelőinté-
zetének igazgatója, 2013. október 
1-jétől pedig a Paksi Gyógyásza-
ti Központ főigazgatójaként vég-
zi munkáját városunkért. A szak-
mai és a vezetői munka ellátása 

mellett mindent megtett azért, 
hogy a Paksi Gyógyászati Köz-
pontot olyan rendelővé tegye, 
ahol rendszeres a prevenciós te-
vékenység, a tervszerű kardioló-
giai gondozás, magas a betegellá-
tás színvonala. Bővítették a gyó- 
gyászati központot, beindították 
a gyógyfürdő részleget, felújítá-
sokat végeztek a városi rendelőin-
tézetekben. Fejlesztési tevékeny-
sége során előrelépések történ-
tek az elmúlt években például az 
ultrahangos, az endoszkópos és 
a röntgendiagnosztika, valamint 

a laboratóriumi vizsgálatok te-
rületén. A pandémia alatti tevé-
kenysége elismeréseként Tolna 
Megye Védelméért emlékérem 
kitüntetésben részesült, elismer-
ve ezzel a munkatársak helytállá-
sát is. Célja, hogy a rábízott forrá-
sok és munkatársai segítségével, 
az infrastruktúra, az eszközpark 
és a humánerőforrás fejlesztésé-
vel egy olyan jól működő intéz-
ményt vezessen, mely képes rea-
gálni a mindenkori kihívásokra, 
valamint, hogy Paks és környé-
ke egészségügyi ellátását a lehe-
tőségekhez képest a legmagasabb 
szintre emelje.
Az ünnepi esten megtartották a 
Tehetséges Paksi Fiatalokért Ala-
pítvány díjkiosztóját is. A koro-
navírus-járvány miatt az elmúlt 
két évben nem írt ki pályáza-
tot az alapítvány kuratóriuma, 
idén azonban ismét lehetőség 
volt erre. A korábbi évekhez ké-
pest jóval több pályázat érkezett, 
és több kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó diákot is díjazhatott a ku-

ratórium. A díjakat Dávid József, 
az alapítvány kuratóriumának el-
nöke, dr. Kovács Antal, az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. kommu-
nikációs igazgatója és Szabó Pé-
ter polgármester adták át.
2022-ben általános iskolai ta-
nulmányok kategóriában Iva-
nics Mária, Nős Dalma és  
Tandi Klára kaptak díjat, iroda-
lom kategóriában Bauman Beat-
rix Bianka,  Heilig Dóra és  Pé-
csi Nóra, sport kategóriában Ju-
hász István Dávid, Kertész Gréta, 
Pavlik Botond Olivér, Kelemen 
István Ferenc, valamint a Pak-
si Deák Ferenc Általános Iskola 
�oorballcsapata: Pulai Brigitta, 
Mészáros Viktória, Horváth Fló-
ra, Ulbert Nóra, Herger Jázmin, 
Hingl Réka, Hanol Luca, Bán 
Kristóf, Hanol Patrik, Pál Ben-
ce, Ulbert Zoltán, Németh Ger-
gő, Flaisz Robin, Pintér Márk, 
Hanol Péter. Zene kategóriában 
Volf Nóra, képzőművészeti ka-
tegóriában Kiss Virág Gabriella, 
közép- és felsőfokú tanulmányok 
kategóriában pedig Hanol Már-
ta, Párkány Bálint,  Fritz Dor-
ka, Lóki Dániel János, Kis-Szabó 
Gábor Tóbiás, Pusztai Abigél és 
Gregor Dorka vehettek át elis-
merést. Eredményes tehetség-
gondozó munkájáért díjazták 
Barkovics Lajost, az Energetikai 
Technikum és Kollégium taná-
rát.  A két alapító, az MVM Pak-
si Atomerőmű Zrt., valamint Paks 
Város Önkormányzata köszöne-
tet mondott a tehetséges paksi �-
atalokért, valamint a kiemelkedő 
tehetséggondozó munkát végző 
felnőttekért végzett fáradhatat-
lan munkájáért Gutai Istvánnak, 
aki 2012-től 2021-ig a Tehetséges 
Paksi Fiatalokért Alapítvány ku-
ratóriumi titkára volt. 
Ezek után a Paksi Vak Bottyán 
Gimnázium tanulói adtak ün-
nepi műsort,  Kit nemessé emelt 
a föld porából/Sok ritka szenve-
dés – In memoriam dr. Tarisznyás 
Györgyi címmel. Felkészítők Her-
mánné Tóthegyi Judit, Prantner-
Zatykó Tünde, Szeriné Hipszki 
Györgyi. Az est zárásaként Leber 
Ferenc, Paks alpolgármestere 
mondott pohárköszöntőt a kultu-
rális központ aulájában. 

Kohl Gyöngyi
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Közélet

Szabadtéri edzőparkokat alakítottak át

Megkezdődött a Templom tér felújítása

Átalakítottak két szabadtéri 
edzőparkot Pakson. A Kresz-
parkban és az Ürgemezőn lévő 
kültéri kondiparkokban meg-
újultak a sporteszközök, és im-
már nagyobb területen lehet 
tréningezni.

A szabadtéri �tneszparkok lét-
rehozásáért és karbantartásáért 
felelős DC Dunakom Zrt. a kö-
zelmúltban két szabadtéri edző-
parkban végzett karbantartási, 
átépítési munkákat. A �tnesz-
parkok létrehozása óta meg-
változott európai uniós szabá-
lyozás szerint már nagyobb tá-
volságra kell lenniük egymástól 
ezeknek a �tneszeszközöknek, 
ezért kellett átalakítani a Kresz-

parkban és az Ürgemezőn lévő 
parkokat. – Mivel az eszkö-
zök egymástól való távolságán 
túl az is szabályozott, hogy mi-

lyen messze helyezkedjenek el 
a járdától, erre is �gyelemmel 
kellett lennünk az átalakítás-
nál – tájékoztatott Domonkos 

Tamás, a DC Dunakom Zrt. ve-
zérigazgatója, aki azt is elmond-
ta, hogy új aljzat is került a kül-
téri �tneszparkokba. – Ezeknél a 
�tteszközöknél enyhébb az esé-
si térre vonatkozó előírás, ezért 
nem gumiburkolat, hanem mű-
gyantával kevert kavicsburkolat 
mellett döntöttünk. Ráadásul ez 
a megoldás költséghatékony is 
– tájékoztatott. Kiemelte, hogy 
ha a lakosság rendeltetésszerűen 
használja ezeket az eszközöket, 
akkor hosszú távon üzemké-
pesek maradhatnak. A munkát 
a dunakömlődi kültéri �tnesz-
parkban folytatják, a II. Rákó-
czi iskola előtti már az új szab-
ványok szerint készült.                

-gyé-

Teljesen megújul a tér a Jézus Szíve temp-
lomnál. A munkálatokat a feljáró átépí-
tésével megkezdték a Paksi Balogh An-
tal Katolikus Óvoda Általános Iskola és 
Gimnázium területén zajló felújításhoz 
kapcsolva. A fejlesztés később önkor-
mányzati forrásból folytatódik.

Lekordonozott, szalaggal körbekerített, 
földes terület jelzi, hogy a Jézus Szíve ka-
tolikus templom előtt megkezdődött a fel-
járó felújítása. A burkolatot felszedték, 
zajlik a közművek átépítése. A beruhá-
zás a Paksi Balogh Antal Katolikus Óvo-
da, Általános Iskola és Gimnázium terü-
letén megvalósuló, több mint hárommilli-
árd forint értékű felújításhoz kapcsolódik.
– Ezen építkezés keretében újul meg az is-
kola teljes közműhálózata, és ennek kö-
szönhető, hogy most a Templom tér ilyen 
feldúlt állapotban van. A teljes közműcsere 
megtörténik, és ennek a befejezéseként kap 
új burkolatot a Templom tér egy része – tá-
jékoztatott Skucziné Mány Katalin, a Paksi 
Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium igazgatója.
– A helyiek régi vágya vált valóra ezzel a 
beruházással, mivel a tér már balesetve-
szélyessé vált a töredezett burkolat miatt. 
A munka idejére szeretnénk kérni egy kis 
türelmet a helyeiktől. Lesznek kisebb kel-
lemetlenségek a munkagépek, a keletkező 
sár és gödrök miatt. A munkálatok október 

végére befejeződhetnek – mondta Ulbert 
Sándor, a körzet önkormányzati képvise-
lője.
– Szoros az együttműködés a Pécsi Egyház-
megye és Paks Város Önkormányzata kö-
zött. Ez a beruházás ékes bizonyítéka a ki-
váló kapcsolatnak – fogalmazott Szabó Pé-
ter polgármester. A városvezető kifejtette: 
az iskola és a feljáró felújításához több en-
gedélyt kellett biztosítania az önkormány-

zatnak. A két fél több ízben egyeztetett 
annak érdekében, hogy az oktatási intéz-
mény új épületei illeszkedjenek a városkép-
be. – Már készülnek a tervek a Templom 
utca, és a templom előtti és melletti lépcső-
sor, valamint a tér teljes rekonstrukciójára 
is. Igazi közösségi tér jön majd itt létre új 
burkolattal és zöldterülettel. Ezzeket már 
önkormányzati forrásból valósítjuk meg – 
közölte Szabó Péter.                 Gyimóthy Éva

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Molnár Gyula
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Közélet

Schilling Roger atyára emlé-
keztek Dunakömlődön
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Schilling Roger ciszterci atya 
születésének évfordulója alkal-
mából tartott megemlékezést a 
Paksi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat és a dunakömlődi 
Szent Imre Plébánia. Az emlék-
mise előtt gyertyát gyújtottak 
az atya sírjánál a dunakömlődi 
temetőben, a mise után pedig 
elhelyezték az emlékezés virá-
gait az atya tiszteletére állított 
emlékműnél.
Az atya Schilling János néven 
született Dunakömlődön 1901. 
október 21-én (egyes forrá-
sok szerint valójában október 
19-én, csak két nappal később 

anyakönyvezték). Iskoláit Du-
nakömlődön és Pakson végezte, 
középiskolába a pécsi ciszterci-
ekhez járt (Nagy Lajos Gimná-
zium). 1918. augusztus 14-én 
öltöztették be Zircen a novíci-
usi ruhába, ekkor kapta a Ro-
ger szerzetesi nevet. 1925. jú-
nius 24-én tett örökfogadalmat, 
július 5-én szentelték pappá. 
Addigra egyetemi és hittudo-
mányi tanulmányait is befejez-
te, és latin–német szakos taná-
ri oklevelet is szerzett. Először 
Egerben, majd Budán tanított. 
Közben tudományos tevékeny-
séget is folytatott, elsősorban a 

magyarországi német betele-
pítések történetével, kiemelten 
szülőfaluja történetével foglal-
kozott. Az egyházi iskolák álla-
mosítása után az Ulászló utcai 
Szentlélek kápolna lelkésze lett. 
1951-ben papi működési lehe-
tőségeit is megvonták. Utolsó 
éveiben csillagászattal és lélek-
tannal foglalkozott. 1962. már-
cius 26-án hunyt el. Március 30-
án holttestét felravatalozták a 
Farkasréti temetőben, beszen-
telték, és Dunakömlődre szállí-
tották, ahol 31-én nagy tömeg 
kísérte utolsó földi útjára. (For-
rás: zentrum.hu)
Korábban Schilling Roger szü-
lőházának falán volt emlék-
tábla, aztán 2010-ben állítot-
tak emlékművet a tiszteletére 
a dunakömlődi templomkert-
ben. Az emlékmű állításának 
gondolata az egyházközség-
ben merült fel, megvalósítását 
a településrészi önkormány-
zat és a Paksi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat is támo-
gatta. Az emlékmű Szabó Ottó 
és Vass György munkája. Más 
módon is őrzik az atya emlékét: 
megalakulásakor, 1991-ben az 
ő nevét vette fel a Pro Urbe, Pro 
Cultura Minoritatum Hunga-
riae és Arany Rozmaring díjak-
kal kitüntetett paksi fúvószene-
kar.

Kohl Gy.

Az energiaválság kapcsán meg-
hozott takarékossági intézkedések 
részeként a biritói, a csámpai és a 
gyapai közösségi ház zárva tart a 
fűtési szezon végéig, tehát a kül-
ső településrészeken – kivétel Du-
nakömlődön – ez idő alatt nem 
lesz ügyfélszolgálat. Az ügyfelek 
az ügyeiket telefonon vagy sze-
mélyesen a paksi polgármeste-
ri hivatalban tudják intézni. Du-
nakömlődön a �ókkönyvtár épü-
letében, kedden és pénteken 9-től 
12 óráig érhető el a településrészi 
ügyfélszolgálat. 

-kgy-

Október 24-től változott a ját-
szóterek nyitvatartása Paks köz-
igazgatási területén. Reggel 7 
órakor nyitják ki a játszótere-
ket és délután 17 órakor zárják 
be. Pakson és a településrésze-
ken összesen harmincöt játszó-
tér van, amelyek üzemeltetője a 
DC Dunakom Zrt. Arra kérik a 
lakosságot, hogy ha a játszóte-
reken valamilyen rendellenes-
séget tapasztalnak, akkor a cég 
honlapján megadott elérhetősé-
geken jelezzék, és megteszik a 
szükséges lépéseket. A téli rend 
március 15-ig érvényes.

-gyé-

Fotó: Szép Zsóka
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Atomenergia nélkül nincs  
ellátásbiztonság Európában, 
Paks II. pedig hazánk hosszú 
távú energiabiztonságának zá-
loga – mondta Szijjártó Péter. 
A külgazdasági és külügymi-
niszter több nemzetközi fóru-
mon hangsúlyozta a nukleá- 
ris kapacitás jelentőségét.

– Az energiaválság rávilágított 
arra, hogy azok az országok 
érezhetik magukat biztonság-
ban, amelyek maguk gondos-
kodnak az áramellátásukról, ez 
szuverenitási kérdés – hangsú-
lyozta az elmúlt napokban több 
nemzetközi fórumon is Szijjár-
tó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter, hozzátéve, hogy 
az ellátásbiztonság szempont-
jából az új atomerőmű megépí-
tése elengedhetetlen. – Atom-
energia nélkül nem létezik ener-
giaellátás, és nincs meg�zethető 
energia sem Európában – mond-
ta a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség Bécsben tartott kon-
ferenciáján. Kitért arra is, hogy 
a zöldpolitikai célok eléréséhez 
is szükség van az atomerőmű-
vekre, Paks II.-re. Az új atom-
erőmű segítségével évente 17 
millió tonna szén-dioxid ki-
bocsátását lehet elkerülni ha-
zánkban. A külgazdasági és kül-
ügyminiszter felhívta a �gyel-
met arra is, hogy Magyarország 
több mint negyvenéves rendkí-
vül pozitív tapasztalattal rendel-
kezik az atomenergia használa-
ta terén.

– A magyar–orosz energeti-
kai együttműködés nélkülözhe-
tetlen ahhoz, hogy Magyar-
országon az embereknek és a 
vállalatoknak ne kelljen szem-
besülniük a korlátozásokkal az 
energiafelhasználások tekinte-
tében – mondta ezt már Moszk-
vában, az Energy Week rendez-
vényén Szijjártó Péter. Kiemel-
te, a jelenlegi energiaválság 
a napnál is világosabbá te-

szi mindenki számára, hogy 
nukleáris energia nélkül nem 
lesz ellátásbiztonság Euró- 
pában. – A két új atomerőmű-
blokk megépítése Magyaror-
szág hosszú távú energiabiz-
tonságának záloga – hangsú-
lyozta.
Elkezdődött már az úgyneve-
zett hosszú gyártási idejű be-
rendezések, azaz a reaktor-
tartályok és olvadékcsapdák 

gyártása is Oroszországban. 
Az előbbi 36, utóbbi 16 hóna-
pot vesz igénybe. A műveletet 
helyszíni audit előzte meg, ahol 
a Paks II. szakemberei meg-
győződhettek arról, hogy min-
den adott a gyártáshoz, amelyet 
szintén nyomon követnek majd 
a magyar mérnökök. Az olva-
dékcsapda elemeinek össztö-
mege 732,7 tonna, a reaktortar-
tályok tömege pedig egyenként 
330 tonna.
Közben a beruházási területen is 
zajlik a munka: folyamatban van 
a felvonulási épületek létesíté-
se, az új blokkok helyszínén pe-
dig a talajelőkészítő munkálatok 
eredményeként már közel egy-
millió köbméter földet kiemel-
tek. Az így elért ötméteres mély-
ségről végzik el a talajszilárdítást 
és a résfal építését.                      (X)

Atomerőmű

Paks II. a hosszú távú ellátás-
biztonság záloga

Fotó: Paks II. Zrt.
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Atomerőmű

Céggyűrű kitüntetés a kiváló munkáért

Éves közgyűlést tartott a GMF
A koronavírus-járványt követően, ismét 
személyes részvétellel szervezze meg a 
Nukleáris Létesítmények körüli Euró-
pai Önkormányzatok Csoportja (GMF) 
éves közgyűlését és szemináriumát. Ma-
gyarországot Dohóczki Csaba, a GMF al-
elnöke, a TEIT részéről Romhányi Ká-
roly, Gerjen polgármestere, Koch István 
titkár, az ITET részéről Lieszkovszki Gá-
bor, Rád polgármestere és Makkos Lász-
ló, Vácduka polgármestere képviselték, 
olvasható a TEIT honlapján.

A vendégeket Gerben Dijksterhuis, Borsele 
város polgármestere, a GMF alelnöke kö-
szöntötte, majd Pia Almström elnök asz-
szony megnyitotta a szervezet közgyűlését. 
Kiemelte, hogy bár az elmúlt két évben nem 
nyílt lehetőség a közgyűlés személyes meg-
rendezésére, ugyanakkor a GMF vezetősége 

és a tagok digitális egyeztetéseken folyama-
tosan tartották a kapcsolatot.
A GMF elmúlt évi tevékenységéről Meritxell 
Martell főtitkár számolt be, ismertette azo-
kat a nemzetközi rendezvényeket, amelye-
ken a GMF a lakossági álláspontot képvi-
selte.
A GMF vezetőségének megválasztása so-
rán a közgyűlés újra bizalmat szavazott a je-
lenlegi vezetőségnek, így Pia Almström el-
nök (Svédország), Dohóczki Csaba alelnök 
(Magyarország), Gerben Dijksterhuis alel-
nök (Hollandia), Phillip Matthew alelnök 
(Nagy-Britannia) és Meritxell Martell főtit-
kár (Spanyolország) újabb egy évig vezetik a 
szervezetet.
A közgyűlést követően a vendéglátó Borsele 
település polgármestere beszélt az atom-
energetika és az önkormányzatok kapcsola-
tának hollandiai gyakorlatáról.

A nukleáris létesítmények és az önkor-
mányzatok közötti folyamatos kommuni-
káció az alapja az érintett felek jó együtt-
működésének, aminek egyik speciális te-
rülete a balesetelhárítás. Ennek hollandiai 
gyakorlatáról Edith van Reijden, a tér-
ség biztonsági igazgatója, a témát érintő 
lakossági kommunikációról pedig Mar-
co Brugmans, a holland sugárvédelmi és 
nukleáris biztonsági hatóság elnökhelyet-
tese beszélt.
A résztvevők közösen vitatták meg a tag-
országok különböző gyakorlatait, majd 
megtekintették az árvízvédelmi gátrend-
szert.
A szakmai program második napján Hol-
landia nemzeti radioaktív hulladéktáro-
lójában, a COVRA-ban tettek látogatást a 
GMF tagok.

-kgy-

Húszan vehettek át céggyű-
rűt az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt. ünnepi estjén. Az elis-
meréseket Pekárik Géza, a cég 
vezérigazgatója adta át. Azt 
mondta, komoly értékrendet 
képvisel a vállalat, a céggyűrű 
jelöltek listája pedig ezt hiva-
tott tovább örökíteni.

Több mint három évtizede ala-
pította az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. legrangosabb elis-
merését, a Céggyűrű kitünte-
tést. A hagyományokhoz hűen 
idén is húsz munkavállaló ve-
hette át az elismerést.
A Csengey Dénes Kulturá-
lis Központban tartott esten 
Pekárik Géza vezérigazgató kö-
szöntötte a díjazottakat és csa-
ládtagjaikat. Azt mondta, hogy 

mindig sikerül húsz olyan kol-
légát példaként állítani a kol-
lektíva elé, akik kellő szaktu-
dással, tapasztalattal és erkölcsi 
érzékkel rendelkeznek.

Céggyűrű kitüntetésben ré-
szesültek 2022-ben: Benkéné 
Ambach Erzsébet, Bodor Fe-
renc, Csapó András, Fazekas 
Attila, Hajnády György Zoltán, 

Kern Attila, Kovácsné Kiss Ka-
talin, Kurucz András, Licker-
Szabó Ágota, Mecker István, 
Siklósi Mátyás, Sóthy And-
rás, Steiner Endre, Szántóné 
dr. Mónus Edit, Szőke István, 
Tarnóy László, Varga Ferenc, 
Véha Edit, Vígh Károly, Zemkó 
Istvánné.
Az elismerésnek az adja a kü-
lönlegességét, hogy mögöt-
te a kollégák javaslatai állnak, 
az ő aláírásaik teszik becseseb-
bé. Idén hetvennyolc jelölt kö-
zül választotta ki a kuratórium 
a díjazottakat. Pekárik Géza ve-
zérigazgató kiemelte, hogy ko-
moly értékrendet képvisel a 
vállalat, a céggyűrűjelöltek lis-
tája pedig ezt hivatott tovább 
örökíteni.

Lovász Krisztián

Fotó: Szép Zsóka
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Portré

Jó napot, mi újság?

Kovács Lajos
Kovács Lajos életét meghatározza a népze-
ne. A Vetővirág Népzenei Együttes vezetője 
a Tolnai úton töltötte gyermekkorát. Édes-
apját, aki postás volt, gyakran elkísérte, egy 
ilyen alkalommal találkozott az Akác ut-
cában Lőrincz bácsival, aki citerát, hárfát 
is készített magának. Jó néhány alkalom-
mal megkérte, hogy zenéljen neki, mert na-
gyon megszerette a citera hangját. Bár meg-
érintette a zene, a későbbiekben nem foglal-
kozott vele. Vasszerkezeti lakatosnak tanult 
Budapesten, a paksi atomerőműben dolgo-
zott 36 éven át különféle pozíciókban, na-
gyon szerette a munkáját. Harminckét éves 
volt, amikor újra kapcsolatba került a cite-
rával. Akkor Dunaújvárosban éltek, és kis-
iskolás Robi �át kísérte el a zeneiskolába, 
ahol a paksi Gutai Istvántól tanult citeráz-
ni. Aztán elvitte a kis�át egy népzenei tábor-
ba is, ahol a következő évben maga is ott-
maradt, mert látta, micsoda zenei élet folyik 
ott. Csak az első napon érezte magát fur-
csán felnőttként a gyerekek között, öröm-
mel tanulta velük együtt a citerázást. Isme-
reteit autodidakta módon fejlesztette tovább 

majd, amikor elérte azt a szintet, hogy meg-
akadt az egyéni tanulásban, kért segítséget 
a paksi zeneiskola tanárától, Lehőczné Ildi-
kótól. Játszott a zeneiskola diákjaiból alakult 
Kalinkó zenekarban is. A citeratáborban ka-
pott indíttatást arra is, hogy maga készítse 
el a hangszert. Kunszentmiklóson ismerke-
dett meg egy citerakészítővel, akinek a se-
gítségével az egyik tábor ideje alatt el is ké-
szítették első hangszerét, és a táborzáró mű-
soron már azzal muzsikált. Azóta nemcsak 
készíti, hanem gyűjti is a hangszereket, vagy 
hatvan öreg citera található a gyűjteményé-
ben. Hobbiként ismerősöknek készít hang-
szert. Kovács Lajos elmondta, hogy tagja a 
Magyar Tekerőzenekarnak. Budapesten, a 
Fonóban havonta próbálnak, november 
1-jén a Fiumei úti sírkertben adnak kon-
certet. A tekerővel egy táncháztalálkozón 
ismerkedett meg, ahova a paksi zeneiskolá-
val utaztak. Mint mondta, amikor meghal-
lott tizenöt tekerőt egyszerre szólni, annyira 
megfogta a hangzás, hogy úgy érezte, meg-
állt az idő. El is határozta, hogy kell neki egy 
ilyen hangszer. Egy citeráért cserébe kapott 

egy rossz állapotú tekerőt, amit megjavítta-
tott, majd néhány év múlva vásárolt egy újat. 
Azóta tekerőn is játszik. A Vetővirág Nép-
zenei Együttessel most a karácsonyra ké-
szülnek egy teljesen új repertoárral, amit a 
Hattyú, illetve az Árok utca lakóinak adnak 
elő, a már 2015 óta megszokott jó hangula-
tú házi koncerteken. Kovács Lajos 2019-ben 
vonult nyugállományba, felesége, Kovácsné 
dr. Hesz Katalin ügyész is követi a napok-
ban, így már együtt élvezik a jól megérde-
melt pihenés éveit. Fiúk, Robi régen letette 
már a citerát, de az unokáknak, Borókának, 
Zetének és Tomajnak már készült egy-egy 
hangszer. Kétszáz kilométer a távolság a 
nagyszülőktől, de havonta egyszer minden-
képpen találkoznak. Kovács Lajosék lánya, 
Vanda Hollandiában él, januárban ő is uno-
kával örvendezteti meg a szüleit. Lajosnak a 
teljes kikapcsolódást a zene nyújtja, és a mű-
hely, ahol hangszereit készíti, valamint az 
unokákkal együtt töltött idő. Emellett a ház 
körül tevékenykedik, de, mint mondja, min-
dig csak annyit, amennyit a test megkíván…

Sólya Emma

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Az eltűnt városkép nyomában
A Goldstein-ház és Ignotus Pál paksi emlékei 

A Fő utca 25. számú épület utcafrontján 
már generációk óta rőfös-, posztó- és mé-
teráru-kereskedés működött, és ezt a pro-
�lt napjainkig „centiméterre” pontosan 
meg is őrizte a sokáig hajópadlós üzlet-
helyiség. A Goldstein Lipót és Fia céget 
1876-tól jegyzik, tagjai Goldstein Lipót és 
�a, Ignác rőfösáru- és nyerstermény-ke-
reskedők voltak. Ignác és neje, Róza 1880-
ban kötött házassági szerződése nyomán 
Róza 6000 forintos hozományát is beje-
gyezték a családi cégbe. (Központi Értesí-
tő,1880.12.23.) A Nyugat-alapító író, pub-
licista Ignotus (Veigelsberg Hugó) sógora, 
�ának, Ignotus Pálnak (1901–1978) pedig 
nagybácsija volt a szófukar ember híré-
ben álló Goldstein Ignác. Ignotus mesél-
te, hogy soha olyan pihentető utazása nem 
volt, mint mikor vele ment Szekszárdra, 
mely úton a kereskedő mindössze kétszer 
szólalt meg: mikor elindultak, odaszólt a 
kocsisnak, hogy hajtson, mikor megér-
keztek, azt mondta, hogy álljon meg. (Dr. 
Vajda Zsigmondné: Egy régi hitközség em-
lékeiből) A családi kötődés onnan eredt, 
hogy Ignotus felesége a kalocsai születé-
sű Steinberger Janka, míg Goldstein Ignác 
neje annak testvére, Steinberger Rozália 
volt. Visszatérve a �atal Ignotus Palihoz, 
1919-ben jelentkezett a kommunisták agi-
tátoriskolájába, amely automatikus érett-
ségit ígért. A kommün bukása miatt az 
érettségi átmenetileg elúszott ugyan, de 
fél év múlva egyik volt tanára közbenjárá-

sára pótolhatta. 1919 őszét Pakson töltötte 
a vidéki rokonoknál, Goldstein Ignác bá-
csikájánál, a Fő utca 25-ös számú házban, 
a zsinagógával átellenben készült az érett-
ségire. Akkor, a fehérterror időszakában 
fedezte fel önmagában a zsidót. Vállalni 
akarta a zsidóságot, de rá kellett jönnie, 
hogy a tisztán zsidó identitás éppolyan 
idegen tőle, mint a népies. (Századvég, 
1988/6–7. szám, Bozóki András: Egy in-
gerlékeny urbánus. Ignotus Pál és kora.) 
1945 után a Haladás című lap munkatársa 
lett, s ebben jelent meg Csipkerózsa című 
önéletrajzi sorozata, melyet később önál-
lóan is kiadtak irodalmi-közéleti ihletésű 
memoárként, benne a paksi emlékekkel: 

Itt olvashattunk a Goldstein-házról is 
részletes irodalmi pátosszal vegyített le-
írást: 

Ebben a történelmileg viharos időben vi-
szont komor képet mutatott magáról Paks: 

(Folytatjuk)
dr. Hanol János

„Családom közben úgy határozott, hogy 
a Pali menjen néhány hétre Paksra. Ha 
újra le kell érettségiznie, hát ott nyugod-
tan bújhatja a tankönyveket, nincs ami 
elterelje a �gyelmét. De, ami nyomósabb 
ok volt, itt Pesten mégsem lehet tudni… 
A fehér hadsereg nemsokára bevonul-
hat, az ég tudja, milyen ramazuri lehet 
még, s ha eddig nem jelentette föl senki, 
ezután még följelentheti. Pakson a kutya 
törődik ilyesmivel. Bár lelkemre kötöt-
ték, hogy ne járassam a számat – szocia-
lizmusról se, de még kevésbé arról, hogy 
néhány hónappal azelőtt kikeresztel-
kedtem. Értsem meg, hogy azok a pak-
si zsidók ezt mindennél nagyobb bűnnek 
tartják.”

gekkel, érkezőkkel és utazókkal, étkezők-
kel és búcsúzókkal, csókolódzókkal és cso-
magokkal, sértődőkkel és maradókkal, a 
Zátonyról kipirultan hazatérőkkel, hám-
ló bőrüket kenegetőkkel, uzsonnakávét 
sürgetőkkel, Adyból idéző medika uno-
kanővérrel, a Fidibuszból idéző úszóbaj-
nok unoka�vérrel, önmagából idéző pe-
dáns sógorral, perlekedő nagynénivel, 
szabadkozó szakácsnéval, hosszú tor-
náccal, a tornácon homorúra taposott 
rózsaszín kövekkel, a fedett verandában 
ebédlőasztallal, a sóletban barnára sült 
keménytojással, a biliken dundi gyerme-
kekkel, a hátsó udvaron a sakter szakmai 
látogatásával, kergén futó és elhanyatló 
csirkékkel, az elülső udvaron egy nyeker-
gő artézi kúttal, a kúton egy-egy lovag-
ló unokaöccsel, a kertben árvácskákkal és 
nefelejtsekkel, a kert és a kút és a veran-
da közt egy-két szalmafonatú székkel, fö-
löttük egy nyúlánk, koros olajfa halvány-
zöld lombjaival. A lakószobákon zsalu-
gáteres ablakokkal és az ablakok mögött 
alig tudom, mivel Paksra nem azért ment 
az ember, hogy szobában töltse az ide-
jét. Arra is csak homályosan emlékszem, 
hogy mikor húztak emeletet a ház hátá-
ra; a lépcső valahonnan a hátsó udvar-
ból vezetett föl oda, két kis elszigetelt szo-
bába.” 

„Ignác bácsiék háza szép, tágas méltósá-
gos kúria volt. Fél szemével a Fő-utcá-
ra nézett, oda nyílt az üveges bolti ajtó, 
meg egy hatalmas, nagyokat nyögő vas-
kapu, mely egyenest az udvarra vezetett. 
(…) A lelkét és arculatát a ház az udvar-
nak tartogatta. Nem tudom, mikor épült 
és ki részére; én úgy ismertem meg, mint 
a rokoni összetartás és polgári emelkedés 
zsibvásárát, a boltban a pulton zuhata-
gosan hullámzó kelmékkel, mögötte olló-
csattogtató segédekkel, szemközt ernye-
detlenül alkudozó parasztasszonyokkal, 
a lakófertályokban jövő és menő vendé-

„De 1919 őszén megkopasztva láttam vi-
szont a községet is, a házat is. Szünetelt 
a fürdőzés, a rokonok látogatása, árván 
kavargott az avar a dunaparti sétányon, 
a hűvös, fülledt forgószélben. A boltot egy 
évvel azelőtt kifosztották a frontról ha-
zaözönlött katonák, meg a nyomukban 
szorgoskodó magánforradalmárok; az 
elviharzott proletárdiktatúra sem volt a 
legalkalmasabb időszak a készlet kiegé-
szítésére; éppen csak mutatóba maradt 
néhány végszövet és sifón a valamikor 
káprázatosan túltömött fali rekeszekben.” 
(Ignotus Pál: Csipkerózsa – Budapesti és 
londoni emlékek, 1989.) 

Fotó: magánarchívum

 Ignotus Pál (1960, London, 
fotó: Forgács Károly)
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Tárgy/
történet

A Kr. u. 4. század utolsó harmadában jelentős 
változások következtek be a Római Birodalom 
történetében. A 370-es évek végén Európa ke-
leti felében egy új, eddig ismeretlen (nép)cso-
port, a hunok tűntek fel, földcsuszamlásszerű 
változásokat indítva el a kelet-európai sztyep-
pén. Az általuk előidézett mozgásoknak, 
„népvándorlásnak” köszönhetően elsőként az 
előlük menekülő iráni-germán csoportok, ké-
sőbb maguk a hunok is megjelentek a Római 
Birodalom határán. A külső támadások, a ka-
tonai kudarcok és a birodalom területén meg-
jelenő barbár csoportok a nyugati birodalom-
rész tartós meggyengüléséhez vezettek, amely 
a pannóniai határtartományok életére is dön-
tő hatást gyakorolt.
A 430-as években Róma szerződés kereté-
ben átadta a hunoknak a mai Dunántúl kele-
ti részén elterülő Valeria provinciát, ily módon 
Lussonium/Paks–Dunakömlőd–Bottyánsánc 
és környéke is hun fennhatóság alá került.
A rómaiakat követő új népesség jelenlété-
re a katonai erőd területén csak igen kevés 
és közvetett bizonyíték utal: az ásatások so-
rán, a legfelsőbb, késő római rétegeket fedő 
kultúrrétegben megtalált szórványos viseleti 
tárgyak (övcsatok, ruhakapcsoló tűk) és a ró-
mai formáktól, készítéstechnikától eltérő kerá-
mialeletek kerültek elő, betelepülésüket min-
denekelőtt a tábor területén talált temetkezé-
sek mutatják.
A lussoniumi katonai tábor területén eddig 
három, falak közötti, úgynevezett intra muros 
temetkezés került elő. A 2010. évi régészeti fel-
tárások során az erőd északkeleti belső olda-
lán – távol bármilyen régészeti objektumtól – 
pedig egy további, szinte érintetlen női csont-
vázas temetkezés, amely gazdag mellékleteket 
tartalmazott. A hátán nyugvó, magas terme-
tű nőt díszes öltözetben, értékes ékszereivel 

együtt temették el, vállán két ezüst ruhakap-
csoló tű – régészeti szakkifejezéssel élve: �bula 
– volt, az egykori ruhát deréktájékon egy gaz-
dagon díszített aranyozott bronz övcsattal el-
látott deréköv fogta össze, bal oldalon gyön-
gyökkel díszített tarsoly, arról lecsüngő szala-
gokkal, helyezkedett el.
A két �bula formáját, anyagát, készítéstech-
nikáját, díszítését �gyelembe véve műhely-
azonos darabnak tekinthető, egyetlen különb-
ségként talán a bal oldali �bula lábrészén hi-
ányzó gombszerű díszítés említhető. A �bulák 
előlapja több részből áll, a fejlemez három-
szög formájú, szárait és a csúcsának oldaléle-
it egy-egy beponcolt, gombszerű applikáció, 
„bütyök” díszíti, a fej egy, a lemezre merőle-
ges, gombaszerű zárótagban végződik. A �bu-
la fejét egy rövid, ívelt kapcsolórész (kengyel) 
köti össze a lábbal, ennek két végét sodrott 
ezüstdróttal díszítették. A láb ötszög alapfor-
mát mutat: felső része téglalap, alsó része há-
romszög formájú. A láblemez felső csúcsát 
és középvonalát beponcolt, gombszerű kitü-
remkedés díszíti. A �bula lábának végén egy 
pajzsszerű záróelem kapott helyet, ennek pe-
remén beponcolt, gyöngysort imitáló díszítés 

van. A tárgyak hátlapja sima, az összekapcso-
lást biztosító tűszerkezetre a fejlemez hátolda-
lán egy kereszttaggal megerősített spirálszer-
kezet, valamint a láblemez hátán ívelt, hajlított 
tűtartó utal.
A �bulapár sírban való elhelyezkedése alapján 
a női viseletben betöltött szerepére is követ-
keztethetünk, feltehetően egy ujjatlan felsőru-
ha felső szegélyének rögzítésére, összekapcso-
lására szolgált.
A lussoniumihoz hasonló típusú �buláknak 
számos példánya ismert a Kárpát-medencé-
ből, a nemesfémből készült, díszített darabok 
száma jóval kisebb, legnagyobb számban a 
bronzból öntött egyszerűbb kivitelű darabo-
kat ismerjük.
Az eltemetett asszony nemesfém tárgyai és 
jellegzetes viselete egyaránt az elhunyt magas 
társadalmi státuszára, származására utalnak. 
A két vállon hordott �bula és övcsat kombi-
nációját a kutatás egy germán nép, a gótok vi-
seletével hozza összefüggésbe, de nem zárható 
ki, hogy ezt a viseletet a kulturális kölcsönha-
tások révén a hun korban más (nép)csopor-
tok (keleti germánok, alánok) tagjai is átvet-
ték. Az előkerült viseleti tárgyak formai-sti-
lisztikai kapcsolatai alapján felvethető, hogy a 
„nemesasszony” egy messziről, a Fekete-ten-
ger északi partvidékéről érkezett csoport tagja 
lehetett. E barbár, hun uralom alatt élő népes-
ség talán az erőd omladozó falai között, vagy 
annak közelében ütött szállást, és legvégül már 
csak temetkezőhelyként – mint a tábor terü-
letén ásott női sír mutatja – tekintett az antik 
romokra.
A bemutatott �bulák, valamint a természe-
tes helyzetében bemutatott kora népvándorlás 
kori sír egyaránt megtekinthetők a Paksi Vá-
rosi Múzeum állandó kiállításában. 

Dr. Fazekas Ferenc

Fotók: Retkes Tamás (Képszerész Műhely/Paksi Városi Múzeum fotótára)
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Tanösvényt adtak át Cseresznyésben

Új sorozat indul a növényvédelemről

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

A cseresznyési Harkály tanösvény 
átadójára várta az érdeklődőket 
a közelmúltban a megvalósító 
Ökocsiga Közhasznú Egyesület. 
A tanösvény létesítése 2022 késő 
nyarán valósult meg. – A táblák 
eredetileg az Ürgemezőn álltak, 
ahonnan teljes felújítás, moder-
nizálás után kerültek a jelenlegi 
helyükre, a Cseresznyéskert Er-
dei Iskola területére. Az öt táblá-
ból álló rendszer ízelítőt ad a kör-
nyék élővilágáról, növényekről, 
állatokról, gombákról. Egyes táb-
lák olyan QR-kódot tartalmaz-
nak, aminek használatával meg 
lehet hallgatni az adott állat hang-
ját, ehhez okostelefonra és mo-
bilnetre van szükség. A táblákból 
rollapok is készültek, amelyeket 
például iskolai foglalkozásokon 
tud használni az egyesület – ösz-
szegzett Sáfrány Szilvia, az egye-
sület vezetőségének tagja.

A Cseresznyéskert Erdei Isko-
la Paks városától hét kilométer-
re, Cseresznyéspusztán működik. 
Az iskola egykor tanyasi polgári 
iskola volt, amely idővel befejezte 
működését. Az ezt követő idők-
ben főleg nyári táborokat és ren-
dezvényeket tartottak az épület-

ben. Ekkor már erdei iskolaként 
emlegették, de funkcióját tekint-
ve és hivatalosan sem úgy műkö-
dött. A város vezetése a 2010-es 
évek elején tűzte ki célul, hogy az 
épület állapotának romlását meg-
állítja, teljes felújítást követően er-
dei iskolaként üzemelteti. A fel-

újítás pályázati forrásból történt 
meg, melynek feltétele volt az isko-
la erdei iskolává minősítése. A fel-
újítás során az eredeti épület nagy 
részét megtartották, új vizesblok-
kot és tárolót alakítottak ki. Kor-
szerűsítették a fűtést és a szobá-
kat, és a bútorzatot is lecserélték. 
Ekkor építették meg az udvaron 
található kilátótornyot, olvasha-
tó a paksitanosvenyek.hu olda-
lon egyéb érdekes információk- 
kal, az erdei iskola történetéről és 
a tanösvényekről.
A cseresznyési Harkály tanösvény 
létrehozására a Paks város termé-
szeti értékeit népszerűsítő tanös-
vények létrehozása című TOP-os 
pályázatban nyert forrást az egye-
sület, aminek részleteiről szintén 
olvashatnak a honlapon az érdek-
lődők, ahogy a következő, Duna-
kömlődön megvalósítandó pro-
jektről is.                                     -kgy-

Mit érdemes tudni a növényvédelemről? 
A szó jelentése nem más, mint megvédeni a 
körülöttünk lévő növényeket a kórokozók-
tól (vírusok, gombák, baktériumok), kár-
tevőktől (mindenféle állati kártevők, rova-
rok, tetvek és társaik) és a gyomoktól. Mind-
ezt nem kizárólag növényvédőszerekkel 
tehetjük meg, komplexen kell gondolkod-
nunk. Az elkövetkező hetekben részletezni 
fogom, hogyan is gondolkodjunk az egész-
séges élelmiszer előállításában a megfele-
lő növényvédőszer-használatról, részletez-
ni fogom a dísznövényeink védelmét is, és 
nemcsak növényvédőszerrel, hanem alter-
natív módszerek alkalmazásával is. Első lé-
pésként tudnunk kell, hogy hol indul a nö-
vényvédelem. El kell tudnunk különíteni a 
termőhelyeket, hiszen nem mindegy, hogy 
szántóföldön, külterületi zártkertben vagy 
belterületi kiskertben szeretnénk a növé-

nyeinket megvédeni a kórokozóktól. Mind-
egyik területre más és más növényi kultúra 
való, és más és más jogszabály szerint véde-
kezhetünk. A ház körüli kiskertekben inkább 

a konyhába való zöldségeket, gyümölcsöket 
és a dísznövényeket kedveljük. Teljesen más 
növényvédőszereket alkalmazhatunk rájuk, 
mint mondjuk egy külterületi zártkertben 
vagy a szántóföldeken. A saját, a családunk 
és természetesen a szomszédjaink egészségé-
nek védelmében érdemes kicsit közelebbről 
megismerkedni a növényvédelem rejtelmei-
vel, és ígérem, ha folyamatosan �gyelemmel 
kísérik a cikksorozatot, olyan apróságokat 
mondok el, amit eddig is tudtak, csak nem is 
gondolták, hogy ennyire egyszerű. A követ-
kező cikkemben az egyes területekre vonat-
kozó szabályokat és lehetőségeket fogom tag-
lalni. Addig se feledkezzenek meg az őszi nö-
vényvédelemről, hiszen ezzel alapozzák meg 
a gyümölcsfáik, a kertjeik következő évi egy-
szerűbb növényvédelmét.                                  

Komáromi Lilla
növényvédelmi szakmérnök

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: pixabay.com
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Éremeső az országos szakmai versenyen
Kiváló eredményt értek el a pak-
si atomerőmű fegyveres bizton-
sági őrség csapatai az október 
8-án megrendezett tizenkette-
dik fegyveres biztonsági őrök 
országos szakmai csapatverse-
nyén, amelynek a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem adott ott-
hont. A megméretésre neveztek 
csapatok a rendőrség részéről, a 
klasszikus fegyveres biztonsági 
őrségek közül, illetve képvisel-
tették magukat az úgynevezett 
nukleáris fegyveres biztonsági 
őrségek is. A verseny lebonyolí-
tása eltért a korábbiaktól: külön 
kategóriákra osztották a nukle-
áris fegyveres biztonsági őrsé-
geket, illetve életkor alapján ju-
nior és szenior csoportra bon-
tották a mezőnyt. A 19 csapat 
között öt fér� és egy női for-
mációval képviseltette magát 
az atomerőmű fegyveres biz-
tonsági őrség, mégpedig a leg-
erősebb, junior A kategóriában. 
Elmélet, lövészet és fegyverszét-
szerelés tekintetében nem talál-
tak legyőzőre, mindhárom fel-
adatban elhozták az első há-
rom helyezést, az akadálypályán 
megszerezték a második és har-
madik helyet. Abszolút kategó-
riában (összetettben) a dobogós 
helyeket szintén megszerezték, 
valamint a negyedik, a hetedik 
és a kilencedik (női csapat) he-
lyezést, és a legjobb női csapat 
különdíját is. 
– Az volt az elképzelésünk, 
hogy szűkítjük a korábbi hat 

versenycsapatot, de annyian je-
lentkeztek önként, hogy végül 
úgy döntöttünk, mindenkinek 
biztosítjuk a részvétel lehetősé-
gét. A kiképzéseket, vizsgákat a 
verseny előtti időszakra szervez-
tük, mert ezek a versenycsapa-
tok elméleti, �zikai, lövészeti fel-
készítéséhez kellő alapot biztosí-
tottak – mondta dr. Péger János, 
az Atomix K�. rendészeti üzlet-
ágának vezetője. 
Arról is beszámolt, hogy a ver-
senyszámok között találhatók 
olyanok, amelyekre csak szer-
vezetten lehet készülni, ilyen 
tipikusan a lövészet és részben 
az akadálypálya is. – Ezeknél 
az elemeknél ki kell emelnem 

Járai Antal őrségparancsnok-
helyettest, aki mindkét téren 
olyan tapasztalattal, pedagógiai 
képességgel rendelkezik, ami a 
minőségi felkészítés záloga. Az 
Oláh Imre őrségparancsnok ál-
tal összeállított, egymásra épü-
lő képzéseink is kiemelendők, 
és a végrehajtásban közremű-
ködő valamennyi kolléga tevé-
kenysége. A további elemeknél 
(elmélet, fegyver szét- és össze-
szerelés) nagy a jelentősége az 
egyéni felkészülésnek. Az ered-
mények tükrében kijelenthető, 
hogy a csapattagok rendkívül 
nagy energiát fektettek ebbe, 
tanultak és sokat gyakoroltak – 
összegzett.

Kiemelte, a mostanra védje-
gyükké vált közös buzdítást 
is. – Bármelyik csapatunk ver-
senyzett, a többiek bíztatták, 
szurkoltak nekik, az akadálypá-
lya mellett végig követték tár-
saikat. Azt tapasztaltuk, hogy 
őszintén örültek egymás sikeré-
nek, nagybetűs CSAPAT-ként 
viselkedtek – hangsúlyozta. 
– Úgy érezzük, hogy a fegyve-
res biztonsági őrség három év-
vel ezelőtt végrehajtott átalakítá-
sa óta végzett munkánk beérett, 
visszajelzést kaptunk arról, hogy 
az őrség képzése, fejlesztése jó 
irányba halad, megszolgálta a 
befektetett időt, energiát – húz-
ta alá.                                        -kgy-

Fotó: magánarchívum

Mozaik

Konténerrendelés: 
0630/683-9787

Nyitvatartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai látogató központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

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

 Paksi Hírnök, 2022. október 28. n 15



Mozaik

Kultúrmorzsák

Márkus József kiállítása

Népművészet a fókuszban

Országos Könyvtári Napok – a paksi programokról

Tökkompozíciók a kertbarátoktól

Sáfrány Mária hímző, Magyar 
Kézműves Remek-díjas népi 
iparművész kiállítását nyitották 
meg a Paksi Pákolitz István Vá-
rosi Könyvtárban. Sáfrány Má-
ria olyan használati tárgyakat, 
ruhákat tervez és készít, ame-
lyek a népművészetben gyöke-
reznek, de jól beilleszthetők a 

mindennapi használatba. Mun-
kásságát 2016-ban helyi értékké 
nyilvánította a Paksi Települési 
Értéktár Bizottság. A novem-
ber 10-ig látogatható kiállítást 
dr. Hanol János, a bizottság el-
nöke és Kövi-Ónodi Gyöngyi 
néprajz-muzeológus nyitották 
meg.                                        -kgy-

„50 éve… és most” címmel nyi-
tották meg Márkus József pak-
si származású festőművész ki-
állítását a Csengey Dénes Kul-
turális Központban október 
11-én. A tárlat felépítése tük-
rözi a változatos technikák-
kal és anyagokkal dolgo-
zó művész életpályáját, ame-
lyet több évtizedes szünet 
szakított meg. Az ötven év-
vel ezelőtt és a legutóbbi évek-

ben készített alkotások mel-
lett megtekinthetők a tárlaton 
úgynevezett újhullámos képek 
és növényapplikációs alkotá-
sok is. Márkus József kiállítá-
sának megszervezésében je-
lentős szerepet vállalt Kovács 
Lajos, a Vetővirág Népzenei 
Együttes vezetője, akit rokoni 
szálak kötnek a művészhez. A 
kiállítás november 6-ig tekint-
hető meg.                               -se-

Az immár huszonöt éves Pak-
si Kertbarátok Egyesületének 
idei esztendeje a jubileum je-
gyében telik. Emlékezetes szá-
mukra részvételük a Város nap-
ján, az ősz beköszöntével pe-
dig megajándékozták a várost 
szabadtéri tökkompozíciók- 
kal. Elmondták, hogy a tökter-
mésből a legkülönbözőbb �-
gurákat álmodták meg, az el-
készítésük során festettek, fa-

ragtak, használtak textíliákat 
és más terméseket is. Alkotá-
saikat a Táncsics parknál és az 
Atom téren állították ki októ-
ber 15-ig, majd elajándékozták 
a �gurákat. A jubileumra te-
kintettel a Csengey Dénes Kul-
turális Központ árkádja alatt 
fotótablókat helyeztek el az ab-
lakokban, és a tökalkotásokon 
is megjelent logójuk és a 25-ös 
szám.                                    Kohl Gy.

Idén is csatlakozott az Országos 
Könyvtári Napok rendezvény-
sorozathoz a Paksi Pákolitz Ist-
ván Városi Könyvtár október 3. 
és 9. között. Dr. Orováné Csatá-
ri Ildikó család- és párkapcsolati 
szakpszichológus előadását hall-
gathatták meg az első napon az 
érdeklődők Hogyan alkalmaz-
kodnak a családok a világ folya-
matos változásaihoz? címmel. 
Horányi György Lírai vallo-
más című kötetének író-olvasó 
találkozóval egybekötött be-
mutatója október 5-én zajlott 
a könyvtárban. Másnap Lam-
pert Marianna biblioterápiás 
foglalkozásainak tapasztala-
tairól számolt be az érdeklő-
dőknek, és tanácsokat adott 
ahhoz, hogyan építhető be az 
irodalom a különféle élethely-

zetekbe. A könyvtári napok 
zárórendezvényén, a Köny-
ves vasárnapon a kiegyensú-
lyozott, szélsőségektől men-
tes egészséges táplálkozásról 
tartott előadást Müllerné Ta-

kács Viktória dietetikus. A 
program ideje alatt a gyere-
keknek kézműves-foglalko-
zásokat tartottak. A rendez-
vénysorozathoz a Kincskereső 
Gyermekkönyvtár is csatlako-

zott. Október 4-én Both Zol-
tán vadállatbefogó előadását 
hallgathatták meg a családok. 
A Csengey Dénes Kulturá-
lis Központ könyvtára több 
más rendezvény mellett álla-
tos témával is kapcsolódott 
az országos programhoz, Ma-
dárpókok az előítélet mögött 
címmel Marsalkó Gergely 
madárpóktenyésztő és -tar-
tó tartott előadást és bemuta-
tót a pókokról október 4-én. 
A könyvtári napokkal egyide-
jűleg megbocsátás hete is volt 
a városi könyvtárban, október 
4. és 9. között elengedték a köl-
csönzési határidőn túl vissza-
vitt könyvekre a késedelmi dí-
jat, valamint lehetőség volt az 
ingyenes könyvtári beiratko-
zásra is.                  Sólya Emma

Fotó: TelePaks

Fotó: Szép Zsóka
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Múltat idéz a Paksi Városi Múzeum kiállítása

Kézzel alkotott világ

Szántó Zoltán, Paks alpolgár-
mestere nyitotta meg a „Négy 
lába van, mégsem jár” című 
kiállítást a Paksi Városi Mú-
zeumban október 7-én. Az 
idei év utolsó időszaki kiállí-
tása úgymond időutazásra vi-
szi az érdeklődőket, amelyben 
régi bútorok kapják a főszere-
pet. Láda, szekrény és régi ko-
mód is helyet kapott a kiállí-
tótérben. – A tárlat ötlete egy 
múzeumi raktárséta alkalmá-
val fogalmazódott meg, a ben-
ne szereplő bútorok születé-
se a 19. század elejére tehető – 
mondta Kövi-Ónodi Gyöngyi, 
az intézmény néprajz-muzeo-

lógusa. Valamennyi kiállított 
régiség színe és illata is nagy-
ban tükrözi a korát – tette hoz-
zá a szakember. A bútorok for-
mavilága szoros kapcsolatban 
áll az asztalos szakma kezde-
tével. A kiállításnak része egy 
korabeli asztalosműhely-rész-
let is, egykor az abban látha-
tó gyalukkal és fűrészekkel 
készítették a bútorokat, a ki-
állítóteret friss faforgács illa-
ta járja át. A megnyitón Kákai 
Emese közreműködött citerán. 
A „Négy lába van, mégsem jár” 
című kiállítás december 31-ig 
tekinthető meg.

Sólya Emma

Rolling Stones-napot tartot-
tak a Csengey Dénes Kul-
turális Központban október 
8-án. Az együttes idén ün-
nepli megalakulásának hat-
vanadik évfordulóját, ez alka-
lomból tiszteletükre kiállítást, 
�lmvetítéseket és koncerteket 
szervezett Kováts Gergő. Az 
együtteshez kapcsolódó tár-
gyakat és ereklyéket a szer-
vező és baráti köre gyűjtöt-
ték össze, az ezeket bemutató 
tárlatot Gárdai Ádám nyitot-
ta meg a rendezvényen. Ko-
váts Gergő elmondta, hogy a 
kedvencei közé tartozik az a 
tizenhét darab Rolling Stones 
koncertjegy, amelyeket 1990 

óta gyűjtött össze. Szívesen 
emlékszik vissza arra, ami-
kor Mick Taylor, a zenekar gi-
tárosa a Gastroblues Feszti-
válon járt, és dedikálta Ger-
gő bakelitlemezeit, aki ezeket 
azóta is nagy becsben tart-
ja, és elhozta a kiállításra. A 
Rolling Stones-napot telt há-
zas koncertek zárták. Fellé-
pett a Stones Sixty Session ze-
nekar, amely erre az alkalom-
ra állt össze. Színpadra lépett 
Benkő Zsolt és Stump András. 
A rendezvényre a Paksi Városi 
Vegyeskar is meghívást ka-
pott, a kórus a kulturális köz-
pont lépcsőjén fakadt dalra.

-se-

Legovilág a kulturális központban

Rolling Stones-napot tartottak

Lego alkotásokból nyitottak ki-
állítást a Csengey Dénes Kultu-
rális Központ könyvtárgalériá-
ján. Körmöczi Zoltán elhoz-
ta a kiállításra a kedvenc 
darabjait, a veszprémi állat-
kert dinoszauruszparkja ih-

lette témakört és a télapó hat-
nyolc éve épülő, északi-sarki 
bázisát is. Körmöczi Zoltán a 
Balaton-Bakony Kocka Klubbal 
közösen készítette a modelleket. 
A kiállítás november 11-ig láto-
gatható.                            Sólya E.

Az Atomerőmű Nyugdíjasklub 
Egyesület kiállítássorozatában 
Kézzel alkotott világ címmel 
mutatkozott be három kiállí-
tó. Gombáné Kiz Éva (hímzés) 
többfajta hímzést kipróbált, de 
a keresztszemest kedvelte meg 
leginkább. Számos terítőt, ajtó- 
és ablakdíszt, valamint fali-
képet is készített. Ignits Mik-

lósné (kerámia, nemez) közel 
húsz éve foglalkozik kerámiá-
val. Ma már saját műhelyében 
dolgozik, és másoknak is át-
adja tudását. Zelfel Istvánné 
(patchwork) foglalkozott pél-
dául subázással, hímzésekkel, 
gyöngyfűzéssel, de legjobban a 
foltvarrást kedveli. 

-kgy-

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula

 Paksi Hírnök, 2022. október 28. n 17



Sport

Hatodik helyen áll a PFC a bajnokságban
Az OTP Bank Liga 11. fordu-
lójában Zalaegerszegen ját-
szott a PFC NB I.-es labdarú-
gócsapata, és sima 3:0-s vere-
séget szenvedett. A következő 
körben szintén idegenben lép-
tek pályára a zöld-fehérek, ez-
úttal Székesfehérváron. 

A zalaegerszegi vendégjáték nem 
is kezdődhetett volna rosszabbul, 
miután a bemelegítésnél Szabó 
Bálint megsérült, helyette Hahn 
János került a kezdőbe. A folyta-
tás sem tartogatott erre a napra 
sok pozitívumot a vendég szem-
pontjából. A hatodik percben 
megszerezték a vezetést a haza-
iak, amit a tizennyolcadikban 
már kettőre növeltek, és a szüne-
tig már nem is változott az ered-
mény. A második játékrészben 
ugyan próbálkozott a Paks, de 
ez a gólok számában nem reali-
zálódott. Sőt! A mérkőzés végén 

a hazaiak ismét betaláltak, kiala-
kítva a végeredményt: ZTE FC – 
Paksi FC 3:0. A hétközi kupafor-
duló kis gyógyírt jelentett a meg-
tépázott önbizalomnak, miután 
a tizenhat közé jutásért idegen-
ben 3:0 arányban legyőzték az 
NB III.-as Balatonfüredet Varga 
Barnabásék. A bajnokság 12. for-
dulójában ismét idegenben, Fe-

hérváron lépett pályára a Paks. 
A hazaiaknál ráadásul a kö- 
zelmúltban változások történ-
tek. Juhász Roland sportigaz-
gató, valamint Huszti Szabolcs 
vezetőedző első bajnoki mér-
kőzésén a Vidi élén félő volt, 
hogy a többre hivatott csapat 
pont a zöld-fehérek ellen kez-
di meg a pontgyűjtést. Ez rész-

ben sikerült, hiszen a két együt-
tes végül megosztozott a ponto-
kon. A kilencven perc során a 
Paks felvette a kesztyűt, és végig 
egyenrangú ellenfele volt a pi-
ros-kékeknek, ráadásul pontrú-
gásai rendre veszélyt jelentettek 
a fehérvári tizenhatoson belül. 
A vezetést mégis a hazaiak sze-
rezték meg, egy lefordulást kö-
vető pontos lövéssel, Bamgboye 
előadásában a negyvennegye-
dik percben. A második félidő-
ben a Vidi szinte végig az ered-
mény tartására törekedett, így a 
vendégeknek több lehetőségük 
nyílt az eredmény kozmetikázá-
sára. Ez végül az utolsó pillanat-
ban sikerült is, így Szélpál Nor-
bert kialakította az 1:1-es vég-
eredményt. A Paks 12 fordulót 
követően (egy elmaradt FTC el-
leni mérkőzéssel) 15 ponttal a 
tabella hatodik helyén áll.

Dallos Tibor

Fotó: Molnár Gyula
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Négy forduló, két győzelem, két vereség
A nyitófordulóban az Alba Fe-
hérvár elleni 93-84-es bravúros 
győzelem óta négy bajnoki mér-
kőzést játszott az Atomerőmű 
SE NB I/A csoportos fér� kosár-
labdacsapata. A négy összecsa-
pásból két győzelem és két vere-
ség a mérleg. 

A második fordulóban az újonc 
Budapest Honvéd látogatott Paks-
ra, és komolyan megizzasztotta a 
piros-kékeket. Az első negyedben 
a vendégek sokszor becsapdáz-
ták a hazai játékosokat. A máso-
dik felvonás közepétől már össze-
szedettebben játszott az ASE, de 
még mindig a Honvéd akarata ér-
vényesült. A nagyszünet után bő 
három perc alatt egyenlített a pak-
si csapat, de nem tudott nagyobb 
előnyt szerezni. A negyedik ne-
gyedben sokáig fej fej mellett ha-
ladtak a felek, hol itt, hol ott volt az 
előny. Majd Eilingsfeld percei kö-
vetkeztek, a Honvéd védők nem 
tudtak mit kezdeni vele a palánk 
alatt. A végjátékban Atkinson 
biztos kézzel értékesítette bün-
tetőit, az utolsó másodperces 
vendégtripla viszont kimaradt, 
nehezen, de behúzta a mérkő-
zést az ASE. Atomerőmű SE – 
Budapest Honvéd 75-71.
Kaposvárra látogattak Eilings-
feldék a harmadik fordulóban. 
Nehezítette a paksi csapat dolgát, 
hogy sérülés miatt Kovács Ákos 
és Milos Grubor sem tudta vállal-
ni a játékot. Öt-nullával indított 
a hazai csapat, amire Atkinson 

zai pályán, a Sopron ellen játszott 
az ASE. Az első percekben nem-
csak eredményesen, de szemre is 
tetszetősen játszott az ASE, és ve-
zetett. A második negyed elején 
hosszabb ideig tartó gólcsend kö-
vetkezett, a vendégek felzárkóz-
tak.  Ezután kiegyenlített volt a já-
ték, majd hatpontos paksi előny-
nél mentek a csapatok az öltözőbe. 
A következő negyedben átvette az 
irányítást a Sopron, majd ellépett, 
de hamar sikerült egyenlíteni. Az 
utolsó negyed elején átvette a ve-
zetést a vendég, azonban megint 
egyenlített az Atom, majd átvette 
a vezetést, és már nem is enged-
te ki a kezéből. Atomerőmű SE – 
Sopron KC 75-80. 
Az ötödik fordulóban Nyíregy-
házára utaztak a paksi játéko-
sok. Rosszul kezdte a mérkő-
zést az ASE, de végül megnyer-
te az első negyedet a piros-kék 
társaság. A második felvonás ele-
jén még a Paks vezetett, aztán egy 
tripla után már a kék-fehérek-
nél volt az előny. Az ASE futott 
az eredmény után, többször is si-
került egyenlíteni, de a vendég-
látók mindig visszavették a veze-
tést. A harmincharmadik percben 
még tíz ponttal vezetett az ASE, a 
vendéglátók azonban ismét átvet-
ték a vezetést. Az utolsó perc 69-
69-nél kezdődött, Eilingsfeld egy 
büntetőt értékesített, és Grubor 
is csak egyik büntetőjét dobta 
be. HÜBNER Nyíregyháza BS – 
Atomerőmű SE 69-71.                   

 Kovács József

Jr. Green és Eilingsfeld János ré-
vén egy 9-0-s paksi sorozat volt 
a válasz. Ezután bosszantó hi-
bák, eladott labdák érték egy-
mást. A második felvonásban to-
vábbra is sok hiba jellemezte az 
Atom játékát, de a huszadik perc 
végére sikerült egyenlíteni. A har-
madik negyedben sokáig vezettek 
a paksiak. Aztán egy komoly gö-
dör következett, és a kilencedik 

perc elején átvette a vezetést a Ka-
posvár, és meg is tartotta a negyed 
végéig. Az utolsó negyed elején tíz 
pontra nőtt a kaposvári előny, de 
az ASE fokozatosan csökkentet-
te a különbséget. Izgalmasra sike-
rült a végjáték, tartotta a lépést az 
Atom, sőt egyenlített. Aztán ismét 
a hazaiaknál volt az előny. Kapos-
vári KK – Atomerőmű SE 87-85. 
A negyedik fordulóban újra ha-
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GERJEN – PAKS LEENDŐ KERTVÁROSA?
A VOLTON-BAU ZRT. beruházásából első körben 16 új építésű 
családi ház épül Gerjenben
Júliusban megkezdték a Ger-
jen legjelentősebb ingatlan-
beruházásaként számontartott 
Gerjen Lakópark munkálata-
it. A kivitelezés az előzetes 
ütemterveknek megfelelően 
halad, miszerint az idei év-
ben hat, jövőre pedig továb-
bi hat házat építenek meg. 
Az első ütem várható át-
adása 2023 első negyedéve. 
A VOLTON-BAU Zrt. ügyve-
zetőjét, Dobai Nándort kér-
deztük a lakóparkról.

– Honnan jött a lakópark öt-
lete?
– Egy régóta dédelgetett ál-
munkat valósítjuk meg. Ger-
jen az egyik legdinamikusab-
ban fejlődő település a környé-
ken, számtalan lehetőséggel. 
Romhányi Károly, Gerjen pol-
gármestere számos sikeres be-
ruházást valósított meg a tele-
pülésen az elmúlt években, és 
az önkormányzatnak rengeteg 
terve van a jövőt illetően is. Né-
hány hónapon belül átadják a 
Gerjent Pakssal összekötő utat, 
mellyel egyformán közel kerül-
nek a városi szolgáltatások és a 
paksi atomerőmű a paksiak és 
a gerjeniek számára. Mi is évti-
zedek óta Gerjenben élünk. Cé-
lunk, hogy színvonalas otthont 

teremtsünk az ide költözők szá-
mára. 
– Mi jellemzi az új lakóparkot?
– Korszerű és könnyen fenntart-
ható, hagyományos tégla falaza-
tú családi házakat építünk. Jelen-
leg három típustervből választ-
hatnak az érdeklődők. A fűtést 
energiatakarékos, hőszivattyús 
rendszerrel biztosítjuk, így a re-
zsiköltség egész évben garantál-
tan alacsony marad. 
– Kiknek épülnek a házak?
– A tervezés során igyekeztünk 
minden felmerülő igényt figye-
lembe venni, és úgy kialakítani a 
házakat, hogy fiatalok és idősek 
is szívesen költözzenek be. Élhe-
tő méretű, közel 700 m2-es tel-
keken, négy hálószobás, tágas, 
amerikai konyhás, külön fürdő-
vel és WC-vel felszerelt, kulcsra-
kész házakat tervezünk. Fontos-
nak tartjuk, hogy megmaradjon 
a családi házak adta intimitás, 
egyben ötvözzük a modern ki-
alakítást a Gerjen nyújtotta vidé-
ki életérzéssel. 
– Hol tart most az építkezés?
– Jelenleg négy ház építése zaj-
lik. Az első két ház már tető alatt 
van, a cserepek is felkerültek, és 
hamarosan a nyílászárók is a he-
lyükre kerülnek. A harmadik és 

negyedik ház falai is állnak már. 
Idén még két ház alapozását 
kezdjük meg. 
– Mennyibe kerülnek a házak?
– Átlagosan bruttó 500 ezer fo-
rint körül mozognak a négy-
zetméterárak, ami tartalmazza 
a korábban már említett telek, 
tervezés és műszaki tartalom 
költségeit is. Úgy gondolom, ez 
nagyon korrekt ár a mai piaci 
viszonyokhoz képest. A finanszí-
rozásban is nagyon rugalmasak 
vagyunk, egyedi igényekhez, hi-
telekhez is tudunk alkalmazkod-
ni, és akár 10 százalék foglalóval 
is be lehet lépni. 

– A vásárlási szándékkal je-
lentkezők hol és miként jut-
hatnak hozzá több informá-
cióhoz?
– Külön értékesítő csapatot bíz-
tunk meg a teljes adásvéte-
li folyamat lebonyolításával, ők 
minden felmerülő, akár műsza-
ki kérdésekre is tudnak vála-
szolni. Dr. Tumpek Zoltán, elis-
mert paksi ügyvéd bonyolítja le 
az adásvétel jogi folyamatát. Az 
érdeklődők a +3670-9322389 
telefonszámon vagy emailben a 
gerjenlakopark@gmail.com cí-
men jelentkezhetnek.

(X)


