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Rendkívüli ülésen módosítot-
ta a helyi adókról szóló ren-
deletet és a helyi építési sza-
bályzatot a képviselő-testület 
november 29-én. A grémium 
emellett hozzájárult ahhoz, 
hogy a nyolcas körzet házior-
vosi feladatait dr. Major Zoltán 
háziorvos lássa el tartós helyet-
tesítésben december elsejétől.

Három témát tárgyalt rendkí-
vüli ülésen a képviselő-testü-
let. Elsőként a helyi adókról szó-
ló rendelet módosítása volt na-
pirenden. Mint arról korábban 
beszámoltunk, a városvezetés 
októberben takarékossági ren-
delkezésekről határozott az el-
szabaduló energiaárak miatt. 
Az intézkedések további lépcső-
foka, hogy a kiadáscsökkentést 
követően bevételnövekedése le-
gyen a városnak, ezért most mó-
dosították a helyi adókról szóló 
rendeletet.
– Ebben a nehéz gazdasági hely-
zetben természetesen a magán-
személyek által �zetett kom-
munális adóhoz nem nyúltunk 
hozzá. Háztartásonként négy-
ezer forintot kell �zetni évente, 
a törvényi maximum tizenhét-
ezer forint. Mi a törvényi mini-
mumon vagyunk, de ehhez nem 
szerettünk volna hozzányúlni – 
tájékoztatott Szabó Péter. Paks 
polgármestere azt is elmond-

ta, hogy szintén nincs módosu-
lás az idegenforgalmi adó, a te-
lekadó és a helyi iparűzési adó 
mértékében. Van változás vi-
szont az építményadó terén. 
A lakások és az egyéb építmé-
nyek külön adókulcsa megszű-
nik, és minden építmény tekin-
tetében egységesen 3,6 százalék 
lesz az adómérték. – Közel 1,2 
milliárd forint pluszbevételre 
tudunk így szert tenni, ez jelen-
tősen kikönnyíti a város jövő évi 
költségvetését – tette hozzá a vá-
rosvezető, kiemelve, hogy a vál-

tozás 95 százalékban az állami 
tulajdonban lévő gazdasági tár-
saságokat érinti, a magánszemé-
lyeket nem. A képviselő-testület 
egyhangúlag döntött a rendelet 
módosításáról.
Ezen kívül a helyi építési sza-
bályzat módosításáról, valamint 
a nyolcas számú háziorvosi kör-
zet ellátásáról tárgyalt a grémi-
um. Határozatuk szerint a kép-
viselő-testület tudomásul veszi, 
hogy a dr. Barok József egyéni 
vállalkozóval 2018. november 
20-án kötött, egészségügyi el-

látási tevékenységre vonatkozó 
szerződés a vállalkozó felmon-
dására tekintettel 2023. május 
31-én megszűnik, a praxisjog 
2023. november 30-ig elidege-
níthető. Emellett a grémium 
hozzájárul, hogy az érintett kör-
zet háziorvosi feladatait 2022. 
december 1-jétől dr. Major Zol-
tán háziorvos lássa el tartós he-
lyettesítésben. 
Az előterjesztések megtalálha-
tók a paks.hu honlapon az ön-
kormányzat/testületi anyagok fül 
alatt.                         Dallos Szilvia
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Közélet

Elkészült a járdafelújítás az Építők útján

Díjazták Paksot a környezetszépítésért
Paks nyerte el a Technoló- 
giai és Ipari Minisztérium dí-
ját az idei Virágos Magyar-
ország környezetszépítő ver-
senyen – jelentette be Szabó 
Péter, Paks polgármestere saj-
tótájékoztatón. A város már 
többször eredményesen szere-
pelt ezen a megméretésen.

A Magyar Turisztikai Ügynök-
ség (MTÜ) 29. alkalommal in-
dította útjára a Virágos Ma-
gyarország versenyt, amelyre 
a települések önkormányzatai 
nevezhettek. A megméretésben 
idén összesen 439 pályázatot ér-
tékeltek, és 50 települést díjaz-
tak a különböző kategóriákban. 
A közelmúltban tartott díjkiosz-
tó gálán az Ipari és Technológiai 
Minisztérium különdíját kapta 
meg Paks, város kategóriában.
Szabó Péter elmondta, hogy jú-
liusban járt a verseny zsűri-
je Pakson, ellátogattak a Gár-
donyi-kilátóba, Lussoniumba, 
ahol római kori játszótér és fű-
szernövénykert létesült, a Sárgö-
dör térre, az Ürgemezei pihenő-

parkba, valamint az Atom térre, 
ahol a rekonstrukció során több 
mint hatezer négyzetméter felü-
let újult meg, aminek 60-70 szá-
zaléka zöldfelület.
A polgármester hangsúlyozta, 
fontos, hogy a város részt vegyen 
a Virágos Magyarország verseny-
ben, mert a szakmától kap visz-
szajelzést az elvégzett munkáról, 
amelyben sokan szerepet vállal-
nak. Hozzátette, hogy a zsűrivel 
való beszélgetés során a grémi-
um tagjai a virágosítás és a zöld-

felület-felújítások mellett arról a 
folyamatról is elismerően nyilat-
koztak, amely évek óta zajlik a 
városban a fásítás érdekében.
– Minden lehetőséget megra-
gad az önkormányzat arra, hogy 
mindinkább zöldüljön a város, 
hiszen a fásításnak szerepe van 
a klímavédelmi célok elérésé-
ben. A zöldfelület növelését szol-
gálta a 2020-ban lezajlott 1000 
fát Paksra! elnevezésű program, 
a következő esztendőben tíz-
ezer cserjét ültettünk a városban, 

nemrégiben pedig harmincegy 
facsemetét a VárosFa elnevezésű 
program támogatásával játszóte-
reknél – összegzett Szabó Péter.
Paks már többször eredménye-
sen szerepelt a környezetszépí-
tő megmérettetésen. 2001-ben a 
városok kategóriájában első he-
lyezett lett, majd a nemzetkö-
zi versenyben ezüstérmet ka-
pott. 2014-ben a Green City – 
Zöldebb Városokért Mozgalom 
és a Magyar Kertépítők Orszá-
gos Szövetsége közös különdíját 
nyerte el, 2015-ben a Földműve-
lésügyi Minisztérium díját kapta 
meg a magyar növény- és virág-
kultúra megőrzéséért, 2016-ban 
a Magyar Tájépítészek Szövet-
sége különdíját, az Acélvirág dí-
jat, 2017-ben a Magyar Önkor-
mányzati Főkertész Egyesület 
különdíját, 2018-ban az Arany 
rózsa-díjat, amit minden eszten-
dőben régiónként egy-egy tele-
pülésnek ítélnek oda, 2019-ben 
pedig a Virágos önkormányza-
tért különdíjat, amely a Belügy-
minisztérium díja város kategó-
riában.                                       -kgy-

Teljesen megújult a járda az Építők útja 
keleti oldalán 470 méter hosszban. A kö-
zel nettó 56 millió forint értékű beruhá-
zás műszaki átadását december 7-én tar-
tották. 

A beruházás műszaki átadásán Szabó Péter 
polgármester azt mondta, hogy jóval a szer-
ződött határidő előtt befejezte a kivitelezést 
a ZO-BAU Építőipari K�., ami jó hír, hiszen 
az Építők útja, mondhatni, a lakótelep egyik 
főutcája, így nagy forgalmú terület. Arról is 
tájékoztatott, hogy a beruházás értéke közel 
nettó 56 millió forint, amit részben a Bel-
ügyminisztérium önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztések támogatása ke-
retében nyújtott forrásból, részben a város 
költségvetéséből biztosítottak. 
Siklósi Zoltán, a ZO-BAU Építőipari K�. 
ügyvezetője úgy tájékoztatott, hogy a kivite-
lezés során felbontották a régi betonburko-
latot, és helyette térkövet tettek le, megújult 
a járda alatt a közművek egy része, és védő-

csöveket helyeztek el, hogy további fejlesz-
tések esetén ne kelljen burkolatot bontani. 
A munkálatoknak része volt a kapubejárók 
csatlakozásának kialakítása, a járdát határo-
ló kiemelt út- és járdaszegély átépítése, va-
lamint a kiemelt szegély melletti aszfaltbur-
kolat helyreállítása és a kerti szegély menti 
padka rendezése is. 

Kudorné Szanyi Katalin a körzet önkormány-
zati képviselője hangsúlyozta, az a legszebb ka-
rácsonyi ajándék egy képviselő számára, ami-
kor elkészül egy olyan mű, aminek nemcsak a 
képviselő, hanem az itt lakók is örülnek. Hoz-
zátette, hogy a másik oldali járda felújítási ter-
ve elkészült, reményei szerint, ha lesz forrás, 
jövőre elkezdődhet a kivitelezés.                      -kgy-
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Keresd az ünnepi sorsjegyeket már a kijelölt MOL töltőállomásokon is! 
Részletek a lottózókban, a karitatív sorsjegyárusoknál

és a www.szerencsejatek.hu honlapon.

A Nagykarácsony sorsjegy megvásárlásával befogadó  
játszóterek megépítését támogatod, ahol ép és fogyatékossággal  
élő gyermekek közösen gyűjthetnek élményeket.
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Nyitott Paks – tematikus napok 

Jótékonysági akció a Paks II. Zrt.-nél 
Véget ért a Paks II. Zrt. adven-
ti jótékonysági akciója, amely-
nek során a két új blokk létesí-
tésén dolgozó munkavállalók 
ruhákat, cipőket gyűjtöttek rá-
szoruló családoknak. A Paksi 
Katolikus Plébániára szállított 
adományokat a Katolikus Ka-
ritász paksi szervezete juttat-
ja célba.

Az elmúlt időszakban ruhákat, 
cipőket gyűjtöttek rászoruló csa-
ládoknak a Paks II. Zrt. munka-
társai. A felajánlásokat Rákóczi 
Péter, a Paks II. Zrt. kommuni-
kációs igazgatója adta át Kürtösi 
Krisztián katolikus plébánosnak.
Rákóczi Péter azt mondta, hogy 
büszke a Paks II.-es kollegákra, 

mivel nagyon nagy lelkesedéssel 
és odaadással gyűjtötték a ruha-
darabokat. Az adventi jótékony-
sági akció eredményeként több 

mint ezer ruhadarab kerülhetett 
a csomagokba. 
Gutai Istvánné, a Katolikus Ka-
ritász paksi szervezetének koor-

dinátora úgy tájékoztatott, hogy 
az adományból kerül Ukrajnába, 
az egyházmegyei központba, egy 
része pedig Pakson marad. Hoz-
zátette, előzetesen egyeztettek a 
Paks II. Zrt.-vel azért, hogy a leg-
megfelelőbb ruhadarabok érkez-
zenek adományként.
Nem ez volt az első alkalom, hogy 
a két új blokk létesítésén dolgo-
zó projekttársaság jótékonysá-
gi akciót hirdetett. Vittek már 
ajándékot karácsony előtt a Tol-
na Megyei Balassa János Kórház 
Gyermekosztályára és volt, hogy 
Dunaszentgyörgyön az általános 
iskola és a mellette lévő óvoda ke-
rítését festették le a Roszatom ön-
kénteseivel.                           

Lovász Krisztián

Tematikus foglalkozásokat tar-
tottak a Nyitott Paks projekt ke-
retében november 27-én és 28-
án a Csengey Dénes Kulturális 
Központban. A rendezvényen 
kulturális és gasztronómiai 
programokkal várták az ér-
deklődőket, akik az orosz és a 
magyar kultúrába nyerhettek 
bepillantást.

A Hattyúk tava történetének fel-
idézése után részletet láthattak 
a balettelőadásból az érdeklő-
dők a Nyitott Paks projekt kereté-
ben megtartott tematikus napon 
a Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban. A Pavlova kiállítás és 
gasztroprogram rendezvényen az 
orosz kultúrával, tánccal, zené-
vel és ételekkel ismerkedhettek a 
résztvevők, például elkészíthették 

az Anna Pavlova balettművészről 
elnevezett híres orosz desszertet 
Garannikova Aljona cukrászmes-
ter segítségével. 
Másnap a magyar kultúra volt 
a középpontban. A Gesztenyé-
zés magyar módra napon geszte-
nyéből készült édességeket kós-
tolhattak a résztvevők, és kü-
lönböző játékokat készíthettek a 
termésből. Vincze Bálint termé-
szetfotós képein keresztül Orosz-
ország és Magyarország termé-
szeti környezetével ismerkedhet-
tek meg az érdeklődők.
A kétnapos rendezvény célja az 
volt, hogy a lakosság betekintést 
nyerjen mind a magyar, mind az 
orosz kultúrába – tájékoztatott 
Kern Tatyjana, az Orosz Hon�-
társak Koordinációs Tanácsának 
elnöke. Hozzátette, örülnek, hogy 

magyar és orosz családok egy-
aránt részt vettek a foglalkozáso-
kon. A szervezők a jövőben is ter-
veznek hasonló programokat.
A tematikus napok mellett két-
napos zsibvásárt is rendeztek. 

Mindez a Belügyminisztérium és 
az Európai Unió által �nanszíro-
zott MMIA-2.2.16/7-2019-00001 
azonosítójú, „Nyitott Paks” elne-
vezésű projekt keretében valósult 
meg.                                  Szép Zsóka

Közélet
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Házhoz viszik a karácsonyi ajándékot
– Hosszú évek óta karácsonyi ajándékcso-
maggal kedveskedik az önkormányzat az 
alacsony jövedelemmel rendelkező nyug-
díjasoknak. Az idei felhívásunkra mintegy 
550 kérelem érkezett – mondta Szabó Pé-
ter polgármester sajtótájékoztatón, kiemel-
ve, reméli, hogy örömöt okoznak az aján-
dékkal a nyugdíjasoknak, szebbé teszik ez-
zel számukra az ünnepet. 
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a tá-
jékoztató szórólapot, hátoldalán az igény-
léshez kitöltendő adatlappal korábban eljut-
tatták a háztartásokba, de a kérelemnyom-
tatvány letölthető volt a paks.hu oldalról, 
illetve beszerezhető a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán is. A kérelem benyújtásá-
nak határideje november 25-én 12 óra volt. 
A támogatást azok igényelhették, akik pak-
si lakóhellyel rendelkeznek, nyugdíjat vagy 
nyugdíjszerű ellátást kapnak, illetve a csa-
ládjukban az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg a 99.750 forintot, egyedül 
élők esetében a 142.500 forintot.
Szabó Péter elmondta a sajtótájékoztatón, 
hogy lefolytatták a közbeszerzési eljárást, és 
a Balikó és Társa Kereskedelmi és Szolgálta-
tó K�.-vel szerződött az önkormányzat. Az 
idén ötezer forint értékű ajándékcsomago-
kat állítottak össze, amelyek tartalmaznak 

tartós élelmiszereket, olyanokat is, amiket az 
ünnepi készülődésben is fel tudnak használ-
ni a megajándékozottak, illetve például sza-
loncukrot, �lteres teát, csokoládét is. 
A polgármester arról is tájékoztatott, hogy 
december 20-ig, munkanapokon 8 és 16 óra 
között szállítják házhoz az ajándékcsomago-

kat. Mivel az ajándék átadásának időpontját 
nem tudják ennél pontosabban meghatá-
rozni, ezért kérik, hogy ha valaki addig egy-
általán nem tartózkodik otthon, vagy vala-
mi miatt rövid időre elmegy otthonról, bíz-
za meg a szomszédját, rokonát az átvétellel.
                                                                  Kohl Gy.

Fotó: Szép Zsóka

Hatvanöt éve együtt szeretetben
Hirt Józsefnét és Hirt Józsefet 
köszöntötte 65. házassági évfor-
dulójuk alkalmából Szabó Pé-
ter, Paks polgármestere, és dr. 
Hanol János, a Paksi Polgármes-
teri Hivatal turisztikai, város-
marketing és kommunikációs 
csoportjának vezetője. Hirt Jó-
zsef 1935-ben született, felesége 
Hirt Józsefné, született Farkasdi 
Zsuzsanna pedig 1937-ben, 
mindketten tősgyökeres paksi-
ak. Józsi bácsi lakatosnak tanult, 
bérmakeresztapja volt a meste-
re. Vele került el Dunaújváros-
ba egy évtizedre, ahol építkezé-
seken dolgoztak. Miután Józsi 
bácsi visszakerült Paksra, a tég-
lagyárban helyezkedett el, ahol 
idővel műhelyvezető lett, 1992-
ben ment nyugdíjba. Zsuzsa néni 
a növénytermesztés szakmát ta-
nulta ki Palánkon. A Biritói Álla-
mi Gazdaság után szintén a tég-

lagyárban helyezkedett el, ahol 
húsz évig dolgozott irodaveze-
tőként, majd a vízművállalatnál 
gazdasági vezető volt, onnan vo-
nult nyugállományba 1989-ben. 
Zsuzsa néni elmondta, hogy két 

gyermekük van, Zsuzsanna és 
József, és négy unokájuk, Sán-
dor, Zsuzsanna, Gábor és Ad-
rienn, akikre nagyon büszkék. 
Ahogy fogalmazott, ennél töb-
bet nem is kívánhat. Régeb-

ben többfelé is volt szőlőjük, a 
borászkodást �uk, József vitte to-
vább, aki a sváb hagyományo-
kat a német nemzetiségi önkor-
mányzatban is képviseli. Háztá-
ji állatokat is tartottak, csirkéket 
még ma is nevelnek. Józsi bá-
csi még vezet, és kis műhelyében 
megcsinál kisebb lakatosmunká-
kat. A megyei napilapot és a pak-
si újságot rendszeresen olvassák, 
Zsuzsa néni a keresztrejtvénye-
ket is szereti, de meggyengült lá-
tása miatt ma már nem tud hó-
dolni ennek a szenvedélyének. 
Józsi bácsi és Zsuzsa néni 65 év-
vel ezelőtt, 1957. november 16-
án keltek egybe. A hosszú élet és 
hosszú házasság titka szerintük a 
nyugodt családi élet, a békesség 
és a türelem. Józsi bácsi hozzátet-
te, hogy sosem szabad haraggal a 
szívünkben aludni térni.                                        

-kgy-

Fotó: Babai István
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Mozaik

Gastroblues 30 – hangban, képben, írásban
Valóságos időutazásra invitálnak azok az 
új kiadványok, amelyek a Gastroblues Fesz-
tivál történetét mutatják be: a két kötetben 
nyolcszáz fotóval, CD- és DVD-mellékle-
tekkel elevenedik meg a 30 éves rendezvény. 
A jubileumi kiadványokat az idei fesztivál 
anyagával együtt a hagyományos decembe-
ri lemezbemutató esten ismerhette meg a 
nagyközönség advent második hétvégéjén.

A Stones Sixty Session zenekar fellépésével in-
dult a Gastroblues Fesztivál lemezbemutató 
rendezvénye december 3-án a Csengey Dé-
nes Kulturális Központban, ahol az idei feszti-
vál DVD mellett bemutatták az immár 30 éves 
fesztiválról készült kiadványokat is.
Gárdai Ádám, a fesztivál főszervezője ki-
emelte, hogy a harmincéves jubileum alkal-
mából egy könyv és egy fotóalbum is készült 
a  Gastroblues Fesztiválról. Öt DVD- és CD-
melléklet is a kiadványok részét képezik, ame-
lyeken összesen több mint 100 szerzemény 
őrzi a rendezvény történetét. – A legnagyobb 
munka a fotóalbum összeállítása volt – mond-
ta Gárdai Ádám, hozzátéve, hogy megköze-
lítőleg 60 ezer fényképből kellett kiválasztani 

azokat, amelyek bekerültek a kiadványba. Az 
interjúkötetben nemcsak világhírű zenészek 
szólalnak meg, hanem a technikai stábból is 
többen elmesélik élményeiket, például opera-
tőr, vágó.
A lemezbemutató koncertek előtt a Gastro-
blues Klubban tartottak összejövetelt, ahol kö-
szönetet mondtak a fesztivál támogatóinak és 
a megvalósításban részt vevőknek. Köszön-
tőt mondott Szabó Péter polgármester. Mint 
mondta, a Gastroblues Fesztivál már három 

évtizede a város kulturális életének üde szín-
foltja, a városvezetés büszke a Gárdai család ál-
tal elindított rendezvényre. Süli János ország-
gyűlési képviselő, a fesztivál fővédnöke is meg-
osztotta gondolatait a megjelentekkel. Méltatta 
a fesztivál Paks testvérvárosi kapcsolataiban 
betöltött kiemelkedő szerepét.  
A lemezbemutató esten fellépett a Blues MD 
és a Tűzkerék xT is. Idén is volt jótékonysági 
tombola, a befolyt összeggel a szervezők a kár-
pátaljai óvodásokat támogatják.                          -lk-

A Paksi Atomerőmű 
távközlési mérnököt keres 
Feladatok
• Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. teljes 

üzemi területén a vezetékes telekommu-
nikációs és híradástechnikai rendszerek, 
az alépítményi hálózatok (réz, optikai) 
üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése 
és javítása.

• Munkaköri feladat:

• szakterületén a műszaki tartalmak készítése, 
karbantartások, beruházások előkészítése, 
költségvetések ellenőrzése, műszaki megol-
dások/javaslatok kidolgozása,

• híradástechnikai rendszerek karbantartá-
sa, a műszaki háttér biztosítása, műszaki 
ellenőrzés,

• tervek, technológiák, ellenőrzése, kivitele-
zések koordinálása,

• műszaki kapcsolattartás szerződött part-
nerekkel, szakmai szervezetekkel,

• üzemeltetési szerződések műszaki köve-
telményeinek ellenőrzése (megrendelői 
feladatok).

Elvárások
• villamosmérnök diploma (főiskolai vagy 

egyetemi), az alábbi szakirányok valame-
lyikén: 
o Telekommunikációs, 
o Távközlésinformatika, 
o Távközlési,

• számítástechnikai felhasználói ismeretek,
• orvosi és pszichológiai alkalmasság,
• 47/2012 (X.4.) BM rendelet szerinti foglal-

koztatatáshoz szükséges rendőrhatósági 
engedély.

• 36 órás, sugárveszélyes munkaköri felté-
telek vállalása, 

• jó kommunikációs és együttműködési 
készség,

• jó problémamegoldó és elemző képesség,
• önálló- és csapatmunkára való képesség,
• nyitottság a tanulásra és fejlődésre,
• biztonságtudatosság.

Előnyt jelent
• HiPath vagy más típusú telefonközpont 

ismerete,
• Windows szerverek ismerete,
• 3 év szakmai tapasztalat,
• híradástechnikai mérőeszközök ismerete 

(spektrumanalizátor, oszcilloszkóp, vezeté-
kes és optikai átviteli mérőeszközök, stb.)

• angol középfokú nyelvismeret.

Munkavégzés helye: Paks
Jelentkezz az mvm.karrierportal.hu oldalon!

MVM_Paks_allashirdetes_205x141_1116.indd   1 2022. 11. 16.   14:18:07

Fotó: Molnár Gyula
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Bors Flóra Anna lett Tolna megye szépe

Kiállítás a karácsonyvárás jegyében

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 karácsonyvárás, karácsony-
ra hangolódás jegyében szer-
vezte az Atomerőmű Nyugdí-
jasklub Egyesület a legújabb 
kiállítását. A tárlat az egyesü-
let 2022 a kézimunka és kép-
zőművészeti kiállítások éve a 
klubban című programjának 
utolsó állomása. 

Már látogatható az Atomerőmű 
Nyugdíjasklub Egyesület 2022 
a kézimunka és képzőművészeti 
kiállítások éve a klubban soro-
zatának újabb kiállítása, amely 
a Karácsonyváró címet kapta. 
Vlaska Jánosné horgolt kabát-
kákat, sálakat hozott a tárlatra, 
gobelinképei mellett gyöngyra-
gasztás technikával készült al-
kotásai is megtekinthetők. El-
mondta, hogy nagy szeretettel 
készíti ezeket a tárgyakat, uno-

káinak számtalan ruhát horgolt 
már. Mérei Józsefné gyöngyből 
készült alkotásai mellett hor-
golt angyalokat, karácsonyfa-
díszeket, betlehemet, babát ba-
bakocsiban és ernyőket, függö-
nyöket is hozott a kiállításra. 
Elárulta, hogy az édesanyjá-
tól tanult meg horgolni. Ez-
zel a karácsonyi tárlattal zá-
rul a nyugdíjasklub egész éves 
kiállítássorozata, amelynek so-
rán huszonnégy nyugdíjas mu-
tatta meg tehetségét. A prog-
ramnak nagy sikere volt mind 
a kiállítók, mind a látogatók 
körében. A karácsonyi kiállí-
tás december 19-ig tekinthető 
meg minden hétfőn és kedden 
13-tól 18 óráig a nyugdíjasklub 
székhelyén (Gesztenyés utca 
26., a jégpálya mögött). A lá-
togatóknak lehetőségük nyí-

lik találkozni a kiállítókkal, is-
mereteket szerezni a munkáik-
ról és a készítés folyamatáról. 
A kiállítás látogatásának ter-
vezhetősége és szervezhetősé-
ge érdekében szívesen fogad-

ják az előzetes bejelentkezést 
a szervezők, Lovászi Zoltánné 
a 20/411-0620 és Kerepesi Ot-
tóné a 20/209-4392 telefonszá-
mon.

-se-

Tizenhárom lány indult a Miss 
Alpok-Adria nemzetközi szép-
ségverseny Tolna megyei dön-
tőjében, ahol megválasztották 
Tolna megye szépe mellett Paks 
szépét és a Tél szépét is. A prog-
ramot Pakson rendezték no-
vember 26-án az Erzsébet Nagy 
Szállodában. A megmérette-
tést idén is a Csillag Show-tánc 
Egyesület szervezte. Nagy Ildi-
kó, az egyesület elnöke elmond-
ta, hogy a versenyre 46 lány je-
lentkezett, a fényképeik alapján 
választották ki azt a 13 verseny-
zőt, akik részt vehettek a pak-
si megmérettetésen, amelynek 
győztese tovább jutott a buda-
pesti döntőbe. A lányok utcai 
ruhában, fürdőruhában, alkal-
mi és menyasszonyi ruhában 

vették elsősorban �gyelembe. 
A zsűri döntése alapján Tolna 
megye szépe a szekszárdi Bors 
Flóra Anna lett, a Paks szépe 
cím birtokosa a diósdi Nánási 
Dorottya, míg a közönségdíjas, 
egyúttal a Tél szépe, a budapes-
ti Nagy Viktória. A közönség-
díjas versenyző százezer forin-
tot is nyert, az összeget az általa 
választott közhasznú szervezet-
nek, nevezetesen az ÖKO Mun-
kacsoport Alapítványnak aján-
lotta fel, és a helyszínen adta 
át Jantnerné Oláh Ilonának, az 
alapítvány kuratóriumi elnöké-
nek. A rendezvényen közremű-
ködtek a Kvint Stúdió növen-
dékei és a Csillag Show-tánc 
Egyesület táncosai.

Sólya Emma

vonultak fel a zsűri előtt, amely-
ben az Alpok–Adria szépség-
verseny képviselői mellett a ko-
rábbi szépségkirálynő, Antus 

Dóra is helyet foglalt. Az önkor-
mányzatot Pálmai Klára kép-
viselte. Az értékelés során a ki-
sugárzást, a mozgást, a mosolyt 

Fotó: Pach Ferenc

Fotó: Szép Zsóka
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Atomerőmű

Az uniós bíróság kedvező dön-
tést hozott a paksi beruházásról
Az Európai Bíróság elutasítot-
ta Ausztria keresetét, amely-
ben az Európai Bizottság a 
Paks II. Atomerőmű építésé-
nek konstrukcióját jóváhagyó 
döntését vitatta. Szijjártó Pé-
ter külgazdasági és külügy-
miniszter értékelése szerint ez 
egy nagyon fontos döntés ha-
zánk energiabiztonsága szem-
pontjából. Mindeközben az 
új erőmű építési területén kö-
zel egymillió köbméter földet 
emeltek ki, és zajlik a felvonu-
lási épületek kivitelezése. 

Az új paksi blokkok építése és 
az ország energiabiztonsága 
szempontjából fontos döntést 
hozott az Európai Unió Bíró-
sága. A Törvényszék kimond-
ta, hogy a beruházás megfelel 
az uniós normáknak. Auszt-
ria azt követően perelte be az 
Európai Bizottságot, miután 
az uniós testület engedélyez-
te Magyarország két új reaktor 
építésére vonatkozó tervét. Az 
uniós testület alapos vizsgálat 
után megállapította, hogy az a 
konstrukció, amelyben megva-
lósul a projekt, megfelel az Eu-
rópai Unió szabályozásának. 
Ausztria azonban megtámad-
ta ezt a döntést az uniós bírósá-
gon, azt állítva, hogy az atom-
energia egyrészt nem fenntart-
ható energiaforrás, másrészt 
nem is ad helyes választ a klí-
maváltozásra.  
– Nagy győzelem Magyaror-
szág energiaellátásának biz-

tonsága szempontjából – ér-
tékelte Szijjártó Péter külgaz-
dasági és külügyminiszter a 
Törvényszék mostani, hazánk 
számára kedvező döntését. 
Szijjártó Péter hangsúlyozta: 
hazánk kényesen ügyel arra, 
hogy a paksi beruházás meg-
feleljen a lehető legszigorúbb 
környezetvédelmi és egyéb 
szakmai követelményeknek, 
hiszen nyilvánvalóan a bizton-
ság a legfontosabb kérdés egy 
atomerőmű építésekor. Mint 
rámutatott: az Európai Bíróság 

most megerősítette, hogy az 
engedélyezési folyamat meg-
felel az uniós normáknak és 
a beruházás �nanszírozása is 
összhangban van az európai 
szabályokkal. 
Mindeközben az új blokkok 
területén megkezdett, több 
fontos folyamatot magában 
foglaló talajelőkészítési tevé-
kenység rövidesen a talajszi-
lárdítási munkákkal folytató-
dik. A szomszédos építési-sze-
relési bázison több felvonulási 
épület tervezése, engedélyezé-

se, illetve kivitelezése is folya-
matban van. 
Épül a betonkeverő üzem. Itt ál-
lítják majd elő az erőmű építé-
séhez szükséges beton nagy ré-
szét. A két betonkeverő egyiké-
nek alapja már szinte teljesen 
elkészült, most szerkezetének 
összeállítása zajlik. A másiknál 
szintén jó ütemben haladnak 
az alapozási munkákkal. A mi-
xerek mellett található a szerke-
zetkész betonvizsgáló laborató-
rium épülete. A betonüzemmel 
szomszédos acél- és betonacél-
szerelő üzemnél az acélszerke-
zet szerelési munkáit végzik: a 
rácsos tartószerkezet beépítését, 
a gépészeti tartók elhelyezését, a 
darupályatartók pozicionálását. 
A sokrétű, párhuzamosan a ter-
vezőasztalnál és a területen fo-
lyó építési munkákból is jól lát-
szik: egy atomerőmű létesítése 
monumentális vállalkozás.

(X)

Fotó: Paks II. Zrt.

10 n Paksi Hírnök, 2022. december 9.



Portré

Jó napot, mi újság?

dr. Barta Anita
Irigylésre méltó az akaratereje, 
csillapíthatatlan a tudásvágya 
és tele van tervekkel. Dr. Bar-
ta Anita mostanáig öt diplo-
mát szerzett, jelenleg autósze-
relő-képzésen vesz részt, mert 
mint autójogász szeretne biz-
tos szakmai tudásra alapozni. 
A Barta Autó cégcsoport má-
sodik generációs vezetője mi-
nap vette át a Fiatal Vállalko-
zók Országos Szövetsége által 
első ízben átadott Az év �atal 
családi vállalkozója díjat.

Újabban gyakorta kerül be a hí-
rekbe a Barta Cégcsoport. Hol 
azért, mert Családbarát vállal-
kozás címet kapnak, hol azért, 
mert allergénmentes kávézót 
nyitnak, máskor meg azért, 
mert alapítványt hoznak létre 
és díjakat adnak át. A legfris-
sebb hír, hogy dr. Barta Ani-
ta cégvezető átvette Az év �atal 
családi vállalkozója díjat. Ez – 
mint mondja – az első olyan el-
ismerés, ami a személyes telje-
sítményének szól. Ezzel együtt 
büszke a mögötte álló kiváló 

csapatra, mert Pakson, a Suzuki 
Bartánál, a siófoki kávézóban, az 
Ételintoleranciás és Ételallergiás 
Gyermekekért és Családokért 
Alapítványnál is nagyon jó hát-
országa van. Anita ontja magá-
ból az ötleteket, kollégáira pedig 
számíthat a megvalósításban. 
Arra, hogy beleszületett egy au-
tós családi vállalkozásba, ahol 
immár átvette édesapjától a sta-
fétát, adottságként, sőt lehető-
ségként tekintett. Az, hogy ezt 
nőként kapta feladatul, nem té-
nyező számára: minden üzleti 
tárgyaláson úgy ül le, hogy ki-
zárólag a cég érdekeit képvisel-
je. Nehéz időszak után került 
mostani pozíciójába, édesany-
ját elveszítette, a szélesebb csa-
ládi kapcsolatokon nyugvó cég-
csoport szétvált. A veszteségek 
nagyon megviselték, de meg is 
erősítették. Az új útirányt már 
teljes mértékben ők jelölték ki, 
s ebben a generációváltás mel-
lett a társadalmi szerepvállalás 
is fókuszba került. 
Anita akkoriban vette kézbe 
második diplomáját, de a tanu-

lással nem hagyott fel: ma már 
közgazdász, üzleti kommuni-
kátor, igazságügyi igazgatási jo-
gász, alapjogvédelmi szakjo-
gász, s a doktori mellett jogo-
sult az LL.M, azaz a „Master of 
Laws” cím viselésére is. – Ál-
mom PhD-t, könyvet írni és ok-
tatni – mondja terveiről. Hoz-
záfűzi, most a cégcsoporton be-
lül is fókuszba került az oktatás. 
Egyrészt mindenki belső kép-
zés keretében gyarapítja tudá-
sát, köztük ő maga is. Másrészt 
most folyik egy épület felújítása, 
amely gyakorlati képzőhelyként 
funkcionál majd. A képzésben 
várhatóan mások mellett a Gróf 
Széchenyi Család Alapítvánnyal 
is együttműködnek. Széchenyi 
Tímeával közös értékrenden, el-
veken alapuló szakmai barátsá-
got ápolnak, és egyre szélesebb 
az együttműködés a két alapít-
vány között is. 
– Mindig tiszteltem azokat az 
embereket, akik aktívan tevé-
kenykednek, mondjuk  ételt osz-
tanak, segítenek a szegényeken. 
Úgy éreztem, cégcsoport szin-

ten mi is elég erősek vagyunk 
ahhoz, hogy segítsünk, de olyas-
valamit akartam, amit a mun-
kámba lehet integrálni – idézi 
fel a Barta család által létreho-
zott alapítvány születését. Mű-
ködésük jóval túlmutat az étel-
intolerancián, minden olyan 
értéket – környezetvédelmet, 
fenntarthatóságot – a zászla-
jukra tűznek, amit fontosnak 
éreznek. Nemrégiben adták át 
Az év egészségtudatos vállalata 
és Az év környezettudatos vál-
lalata címeket. 
– Apu ízig-vérig üzletember, de 
most már más területekre fóku-
szál, Melinda, a testvérem in-
kább művészlélek, ő marke-
tinggel foglalkozik – fogalmaz 
Anita, aki az elsősorban autóke-
reskedelemmel, -exporttal, -köl-
csönzéssel foglalkozó cégcso-
portot irányítja. Teszi mindezt 
úgy, hogy kétlaki életet él Pak-
son és Siófokon, és egy kétéves 
kislány édesanyja. Férje is üzlet-
ember, gra�kai anyagok készíté-
sével foglalkozik, nyomdái van-
nak. – Szabolccsal teljesen egy-
formák vagyunk, élni és élni 
hagyni a mottónk. Nagyon ins-
piráljuk egymást, imádunk dol-
gozni, értéket teremteni – árul-
ja el. Azt sem rejti véka alá, hogy 
számára az a legnagyobb érték, 
ha új embert tud felvenni. Célja 
minél több munkahelyet, még-
pedig minőségi munkahelyeket 
teremteni. Egy nagyon klassz, 
több száz fős Barta családról ál-
modik. Márpedig, ha ő álmo-
dik, akkor meg is lesz, mert hi-
hetetlen kitartás jellemzi. Ez 
véleménye szerint a jogi ta-
nulmányai során acélosodott 
meg. Mindig arra törekszik, 
hogy a lehető legjobban tel-
jesítsen. – Célom, hogy szak-
mailag nap mint nap átlépjem 
a komfortzónám határait, hogy 
mindig tapasztaljak újat, min-
dig tudjak a világról egy kicsivel 
többet. Úgy érzem, még nagyon 
sokat kell tanulnom és tapasz-
talnom – összegzi, hozzáfűzve, 
hogy véleménye szerint mindig 
mozgásban kell lenni, mert az 
tud jó döntést hozni, aki követi 
a változásokat. 

Szabó Vanda

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Tárgy/
történet

– Megvan! – Kiáltott az operátor, majd fel-
csattant a taps, feloldva a teremben lévők fe-
szültségét. Az esemény 1982. december 28-
án 0 óra 13 perckor játszódott le az atomerő-
mű 1. blokkvezénylőjében, a blokk országos 
hálózatra kapcsolásakor.
Ennek az eseménynek az ünnepi hangulatát 
próbálom felidézni a korabeli sajtótudósítások 
felhasználásával, amelyek közül a legrészlete-
sebb helyszíni tudósítást a Tolna Megyei Nép-
újság munkatársa, Haza� József írta, a hozzá-
való fényképeket pedig Gottvald Károly készí-
tette.
A paksi atomerőműben az első reaktor �zi-
kai indítását 1982. december 25-én fejezték be, 
eredményeit kiértékelték, majd megkezdték 
az energetikai indítás manővereit. Hétfő dél-
után (27-én) arra készülnek, hogy valamikor 
az éjszakai órákban áramot adjanak az orszá-
gos hálózatba.
A párhuzamos kapcsolás ipartörténeti ese-
mény, amelyet zsigereikben éreznek az üze-
melésben részt vevő mérnökök és szakem-
berek. A blokkvezénylőben tevékenykedők 
arcán látszik a várakozás feszültsége, de leg-
inkább a hosszú műszakok felajzott tenni 
akarása, az ünnepvárás hangulata.
Vámos Gábor ügyeletes mérnök és csapata 
műszakváltáshoz érkezett, kissé csalódottan 
adják át a stafétabotot, mert abban remény-
kedtek, hogy ők fogják elvégezni a párhuza-
mos kapcsolást. Faragó Péter ügyeletes mér-
nök és csapata veszi át a munkákat, majd este 
10 órakor ők is átadják a munkaterületet Bajsz 
József ügyeletes mérnöknek és csapatának, va-
lamint Gálos Tibornak, a Villamos Osztály ve-
zetőjének, aki a villamos kezelőpultnál dol-
gozik. Simon Péter üzemviteli főosztályveze-
tő is a vezénylőben van, akitől Valentyin A. 
Karibszkij, a Szovjetunió műszeripari minisz-
terhelyettese megkérdi: Hogy érzi magát? Kel-
lemesen, jön a válasz, megtoldva azzal, hogy 
egy kicsit sokan vagyunk a teremben. Valóban, 
aki csak tehette, bent volt a vezénylőben, közü-
lük az alábbi személyeket név szerint is emlí-
tik a tudósítások: Gennagyij Sasarin, a szovjet 

partnerminisztériumok miniszterhelyettese, a 
már említett Karibszkij, Méhes Lajos ipari mi-
niszter, K. Papp József, az MSZMP Tolna Me-
gyei Bizottságának első titkára, Kapolyi László 
ipari államtitkár, a paksi atomerőmű beruhá-
zási kormánybizottsága és az állami indítóbi-
zottság elnöke, Szabó Benjamin kormánybiz-
tos, Pónya József vezérigazgató és Maróthy 
László, a Nukleáris Főosztály vezetője. 
Hétfő délután az erőmű szekunderkörének va-
lamennyi berendezését és műszerét átvizsgál-
ták, kipróbálták, a szükséges javításokat elvé-
gezték. Este 8 órakor a gépházban már bein-
dult a 2-es turbina, s ekkor kezdtek hozzá a 
földzárlat méréséhez. Fél 11-kor megkezdő-
dött az automata szinkronizáló próbája és több 
előírt művelet végrehajtása.  
Bajsz József ügyeletes mérnök éjfélkor jelen-
tette Méhes Lajosnak, hogy felkészültek az 
első magyar atomerőmű párhuzamos kap-
csolására. A jelentés után tájékoztatta a ven-
déget az energetikai indítás eddig végzett 
manővereiről, majd éjfél után tíz perccel en-
gedélyt kért a párhuzamos kapcsolás végre-
hajtására. „Engedélyezem”, volt a válasz. Ek-
kor Bajsz József kiadta az utasítást a reak-
tort irányító operátornak, Kardos Imrének 
és a Gálos Tibor által vezetett villamos szak-
embereknek a párhuzamos kapcsolás vég-
rehajtására. – Generátor-relétér, �gyelem! – 
mondta Gálos Tibor a generátornál dolgozó 
szakembereknek. – Az oszcilloszgráf indul! 

Két másodperc múlva, 1982. december 28-án 
0 óra 13 perckor hangzott el: – Megvan! Ez-
zel az atomerőmű 1. blokkjának 2-es generá-
tora megkezdte a villamosenergia-termelést az 
országos hálózatra. Azt azonban a történelmi 
hitelesség kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy 
szinte rögtön ezután a blokk egy rövid időre 
kiesett, de a szakemberek hamar megoldották 
a problémát, és a vendégek ebből semmit nem 
vettek észre.
A jelen lévő tudósítóknak Méhes Lajos nyilat-
kozott: „Nagy öröm számomra, hogy részese 
lehettem hazánk ipari és energiapolitikai ese-
ményének. Büszkeség számunkra, hogy új, a 
nukleáris energiából termelt árammal bővült 
energiaellátásunk. Együtt örülhettem itt, Pak-
son sok ezer magyar és más országbeli dolgo-
zóval a párhuzamos kapcsolás pillanatában.” 
(Tolna Megyei Népújság)
„Hazánk ipari és energiapolitikai fejlődésé-
nek jelentős állomása ez az esemény, amikor 
a hagyományos erőművek mellett nálunk is 
megkezdődött a nukleáris energia hasznosítá-
sa. Az új energiahordozó segítségével jelentős 
mennyiségű szénhidrogént helyettesíthetünk, 
amely köztudomásúan csak egyre nehezebben 
és drágábban vásárolható a világpiacon.” (Ma-
gyar Hírlap)
A negyvenévnyi biztonságos üzemeltetés elő-
ször az építők-tervezők szakszerű és lelkiisme-
retes munkájának köszönhető, majd ez a kö-
szönet illeti meg az üzemeltető személyzetet, 
akik jó szakemberként még hozzá is tettek a 
technológiai és egyéb követelményekhez, hi-
szen növelték a blokk teljesítményét, valamint 
a szakszerű üzemeltetés eredményeként még 
az élettartam meghosszabbításának lehetősé-
gét is megteremtették. Szép, sikeres és eredmé-
nyes negyven év volt, méltó az ünneplésre.
A blokkindítás történelmi pillanatait korabe-
li �lmfelvételen bárki megtekintheti az Atom-
energetikai Múzeumban az interaktív tudás-
kapszulán vagy képeslapon a múzeumos app-
likáció segítségével több, ebből az időszakból 
származó relikviával együtt.

Beregnyei Miklós

Fotók: Atomenergetikai Múzeum archívuma

12 n Paksi Hírnök, 2022. december 9.



való bánásmód ellen, de csak passzív szem-
lélői maradtak az eseményeknek. Altmann 
Simon rabbi egyik �a, Eliezer Sussmann 
Altmann éppen ősei sírlátogatására tért haza 
Paksra, amikor bejöttek a németek. Nem tu-
dott már hazatérni, és szüleivel került Ausch-
witzba, ahol ő is osztotta mártírsorsukat. Ké-
sőbb �vérei megtalálták és kiadták testvérük 
i�úkori talmudi jegyzeteit Izraelben. (Új Élet, 
1979.10.15.) A lakosság is tudott az emberte-
len bánásmódról, erről a levéltárban őriznek 
egy kézzel, névtelenül írt levelet: 

Az 1944. június 15-én iktatott, kézzel írt leve-
let – minden intézkedés nélkül – 1944. június 
21-én irattárba tették. A gettóban nem volt or-
vos, a főszolgabíró május 20-án engedélyt kért, 
hogy Dunaföldvárról hozzanak egyet, de nem 

A paksi csendőrség feladatul kapta 1944. áp-
rilis 9-én, hogy kutassák fel az 1943. szeptem-
ber óta elköltözött zsidó lakosokat. A csendőr-
ség az április 22-én tartott razzia során 19 sze-
mélyt vett őrizetbe. Az adatok tanúsága szerint 
itt élt a megyében a második legtöbb zsidó 
polgár, mégpedig 951 fő. Elég magas szám ah-
hoz képest, hogy Tolna megyében közel 5100 
fő volt sárgacsillag viselésére kötelezett. 1944. 
május 11-én kijött Szongott Edvin alispán 
rendelete a gettósításról, mely szerint zsidók 
csak 10 ezer fő feletti községekben lakhattak, 
a dunaföldvári járásban erre Paksot jelölték 
ki. A gettó kijelöléséről dr. Kornis István járási 
főszolgabíró volt köteles gondoskodni a helyi 
elöljárósággal egyeztetve. Tarisznyás Gerő fő-
jegyző, amikor megkapta a megszállók paran-
csát, hogy a paksi hitközség tagjait gettóba vi-
tesse, felállott az íróasztal mellől, s kijelentette 
a német tisztnek és a kíséretében lévő csendőr-
parancsnoknak, hogy ő ebben nem vesz részt. 
Azonnal lemondott állásáról, és hiába fenye-
gették, megtagadta a közreműködést, példá-
ja majdhogynem egyedülálló volt. (Memento. 
Magyarország 1944.) A helyére lépő vitéz 
Döme István viszont kiszolgálta a német igé-
nyeket, Arany szolgabírót pedig jól jellemzi, 
hogy állítólag kijelentette: „Közigazgatási tény-
kedésem legszebb napja a zsidóellenes intéz-
kedések végrehajtása volt…” (az Auschwitzot 
megjárt Weisz Rudolfné Engel Anna vallo-
mása alapján). Egészen megrázó tragédiák is 
történtek. Dr. Pataki Pál (1891–1944) m. kir. 
főállatorvost 1939 nyarán helyezték át Paks-
ra. Nevét Pollákról már �atalon Patakira ma-
gyarosította, és áttért a református vallásra, de 
a törvény szerint zsidónak minősült. A német 
megszállást követően, a gettósítás előtti na-
pokban, 1944. május 9-én a feleségével, dr. Pa-
taki Pálné Weisz Terézzel együtt öngyilkosok 
lettek, halálukat mor�umtúladagolás okozta. 
Pakson összesen 881 zsidót zártak gettóba, eb-
ből 756 fő volt paksi, 125 fő pedig járásbeli zsi-
dó. Szekszárdról, ahol nem hoztak létre gettót, 
80 ember kérte át magát. 1944. május 1-jei ha-
tállyal megszüntettek jónéhány ügyvédi iro-
dát, vagy nem zsidó kézbe adták át. Így példá-
ul Sándor Béla paksi ügyvédet törölték a ka-
marai jegyzékből, és irodája gondnokául dr. 
Grosch Józsefet nevezték ki. Günsz Gábor a 
polgári iskola népszerű, nyugalmazott tanára 
elutasította az elrejtésére volt diákjaitól kapott 
célzásokat, így ő sem kerülte el a deportálást. 
A lakosság nagy része tiltakozott a zsidókkal 

Az eltűnt városkép nyomában
A paksi zsidók deportálása 

járultak hozzá. Június 22-én eredménytelenül 
megismételték a kérést. A megyei alispán jú-
nius 26-án lezárta és irattárba tette az ügyet, 
az iraton az alábbi megjegyzéssel: „A zsidók 
elszállítása folytán intézkedést nem kíván.” Az 
országot öt zónára osztották, a paksi gettó fel-
számolása június végén kezdődött. A Dunától 
nyugatra eső terület, az ötödik zóna gyűjtő-
helye Pécs lett. Innen indították az irányvo-
natokat Auschwitz felé. A paksi főszolgabí-
ró jelentése szerint a gyűjtőhelyre 740 sze-
mélyt szállítottak, ebből 725-öt deportáltak. 
1944. július 7-én Veesenmayer jelentést tett a 
külügyminisztériumnak, miszerint az ötödik 
zónában a zsidóakció előző este terv szerint 
lezárult. A Paksról elszállított zsidók többsé-
ge néhány nap múlva Auschwitzban mártír-
halált halt. A Magyar Közlönyben a paksi já-
rásbíróság által közzétett sorozatos holttá nyil-
vánítási határozatokban az szerepelt a Paksról 
deportált személyeknél, hogy 1944. július 8-án 
Auschwitzban eltűntek. A holokauszt 50. év-
fordulóján Paks városa követendő példát mu-
tatott más városoknak is azzal, hogy vállalta a 
felelősséget, és az emlékezés fontosságát hang-
súlyozva magyar és héber nyelvű emléktáblát 
állított az egykori gettó helyszínén, a volt zsi-
nagóga falán: 

dr. Hanol János

„Azon tiszteletteljes kéréssel fordulok a Mél-
tóságos Alispán Úrhoz, én, mint magyar ke-
resztény lakos, nem nézhetem azt a kegyet-
lenkedést, melyet 3 detektív visz végre a paksi 
gettóban a zsidókkal, ütik-verik őket, azután 
hidegvízbe mártják a kezüket, hogy ne lássék 
meg az ütés. Majd a verés után nyilatkoza-
tot kell aláírni nekik arról, hogy nem bántot-
ták őket. Mély tisztelettel kérem Méltóságos 
Alispán urat, intézkedni szíveskedjék, mert 
a nemzeti szocialista Magyarországon ilyes-
mi nem történhetik meg, és ez nemcsak a zsi-
dók, de mi köztünk, magyarok között is nagy 
megdöbbenést keltett ilyen inkvizíció. Kéré-
sünk elintézését mély tisztelettel kérjük! Több 
keresztény paksi lakos.”  

„Meggyilkolt polgárai emlékére a holocaust 
50. évfordulóján engesztelésül és örök me-
mentóként állíttatta 1994. június 7-én Paks 
Város Önkormányzata.” 

Fotók: magánarchívum

Altmann Simon paksi ortodox rabbi Sírkövek a paksi zsidó temetőben
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Elkészült a Tavaszi hérics tanösvény

Növénydoktor: a szőlő és a szárazság

Átadták az Ökocsiga Közhasznú 
Egyesület által létrehozott Tava-
szi hérics elnevezésű e-tanös-
vényt Dunakömlődön. A meg-
jelenteknek bemutatták a pro-
jektet és a tanösvény működését 
az egyesület képviselői, majd a 
tanösvény bejárása következett. 
Az eseményen ott volt Spiesz Jó-
zsef önkormányzati képviselő, a 
dunakömlődi településrészi ön-
kormányzat elnöke is.
Az új tanösvényt bejárók nem-
csak a környék természeti ér-
tékeit ismerhetik meg, hanem 
az épített környezetet is, in-
formációkat kaphatnak pél-
dául a település történetéről, a 
római korról. A tanösvényre a 
tanösvénytáblák mellett QR-
kódot tartalmazó oszlopokat 
helyeztek ki, amelyek haszná-
latához okostelefon és mobil-
internet-elérés szükséges. Ez-

zel a kialakítással – a csak táb-
lákat használó tanösvényekkel 
szemben – több helyen, több 
információt tudnak megoszta-
ni a túrázókkal, költséghatéko-
nyabb a karbantartás, illetve a 
tartalmakat bármikor frissíteni, 
cserélni tudják.

Ahogy az a paksitanosvenyek.
hu oldalon olvasható, az útvo-
nal a kisbolttól indul, a Béke 
utcán, majd a lépcsősornál fel-
felé vezet a templom irányába. 
Az öt kilométer hosszú útvonal 
nagyjából 2-2,5 óra alatt végig-
járható. A negyedik oszlop kör-

nyékén érdemes visszatekinteni a 
csodás kilátásra. Az erdős részek 
nem mondhatók nagynak, vi-
szont a terület gazdag a madarak 
számát és fajtáját tekintve. A holt-
fás szakaszon szinte mindig har-
kálydobolást lehet hallani. Ne-
hézséget jelenthet, hogy az út-
vonal néhol aktív legelők mellett 
halad, ahol villanypásztor van 
kifeszítve, illetve eső után elő-
fordulhatnak különösen sáros, 
nehezen járható szakaszok.
A tanösvény megvalósítására a 
Dunakömlőd természeti és épített 
értékeit népszerűsítő tanösvény 
létrehozása pályázattal nyert öt-
millió forint európai uniós tá-
mogatást, százszázalékos tá-
mogatási intenzitás mellett az 
Ökocsiga Közhasznú Egyesület. 
A projektről bővebben olvashat-
nak a paksitanosvenyek.hu hon-
lapon.                                          -kgy-

Mélyre nyúló gyökereinek kö-
szönhetően igen nagy mérté-
kű csapadékhiánynak kell len-
nie ahhoz, hogy a szőlőben 
valamilyen kár jelentkezzen, il-
letve hogy negatívan befolyásolja 
mennyiségi és minőségi paramé-
tereit, de van az a pont, amikor 
elkezdenek megjelenni a száraz-
ságra utaló tünetek. A száraz idő-

járás a vesszők beérésére is ked-
vezőtlenül hathat, tavaszra főleg 
az idősebb tőkék hajtásain jelent-
kezhetnek éretlenebb vesszők. 
Segíthet a tudatos és folyamatos 
tápanyagellátás, amellyel az ültet-
vény immunrendszere stabil álla-
potban tartható. 
A  trágyázás akkor képes iga-
zán kifejteni a hatását, ha ele-

gendő nedvesség van a talaj-
ban. A  szárazabb vidékeken 
ezért ősszel valamivel mélyebb-
re kell juttatni a trágyát, ugyan-
is így nagyobb valószínűséggel 
kerül felvehető állapotba a sző-
lő gyökereinek. A nagyon száraz 
talajokon sajnos már a talajbak-
tériumok sem tudnak kellő ha-
tékonysággal dolgozni. Oxigén-
nel ellátott talajban, kellő ned-
vesség és hőmérséklet mellett 
működnek tökéletesen. 
A szalmázás vagy más néven 
szalmatrágyázás különösen a 
futóhomokszerű vidékeken bír 
nagy jelentőséggel. Az istálló-
trágya drágasága vagy elégte-
lensége miatt ez is egy megoldás 
lehet a megfelelő mennyiségű 
szervesanyag talajba juttatásá-
ra. A nyers szalmát vagy akár a 
metszés során keletkező venyi-
gét körülbelül húsz centiméter 
mélyen be kell forgatni a talaj-
ba. A téli nedvesség, valamint a 
korhasztó baktériumok hatásá-
ra ezek az anyagok lebomlanak, 
feltáródnak, és a gyökerek által 

felvehető tápanyagokká alakul-
nak. 
A műtrágyázási technológia 
fontos eleme a nitrogén. Ennek 
egy részét a fakadás, nedvkerin-
gés ideje előtt szükséges kiszór-
ni. A lassan bomló nitrogénmű-
trágyák mellett ősszel javallott a 
káli- és szuperfoszfátokat is al-
kalmazni. 
Az őszi munkálatok közé tarto-
zik a hiányzó tőkék pótlása is, 
lehetőleg kétéves, gyökeres vesz-
szőkkel. A  folyamatot – talaj-
fertőtlenítés, tápanyag-utánpót-
lás – ugyanolyan precízen be 
kell tartani, mint az ültetvény-
ben telepített korábbi tőkéknél. 
A  művelet lombhullástól rügy-
fakadásig bármikor elvégezhe-
tő. Ügyelni kell arra, hogy ha 
idősebb ültetvényben történik 
a pótlás, akkor a tavaszi alap-
gyomirtást nem, vagy csak na-
gyon körültekintően végezzék 
el, hogy ne tegyenek kárt a �a-
tal vesszőkben.

Szanyi-Molnár Regina Anna
növényorvos

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Babai István/illusztráció
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Három mérkőzés mérlege Eb-bronz 
csapatban

Kajak-kenus 
felmérő

Sport

Hat nap alatt három bajnoki mérkőzést 
játszott az Atomerőmű SE NB I/A csopor-
tos fér� kosárlabdacsapata. A sűrű me-
netrend első mérkőzését Kecskeméten a 
közvetlen rivális ellen játszották a piros-
kékek. A hazaiak a mérkőzés előtt a nyol-
cadik, míg az ASE a kilencedik helyen állt 
a tabellán. A paksi csapatban újra négy kül-
földi játékost vethetett be Csirke Ferenc, 
pályára lépett az új játékos, De’Monte Bu-
ckingham, valamint a sérüléséből felépült 
Eilingsfeld János is vállalta a játékot. Duna 
Aszfalt-Kecskemét – Atomerőmű SE 69-74 
(8-18, 20-15, 25-18, 16-23).
A következő mérkőzésen a Gesztenyés úton 
fogadta az ASE a listavezető szombathelyi 
Falcót, a vendégek és a hazaiak is teljes ke-
rettel álltak fel. A piros-kékek szoros mecs-
cset játszottak a bajnok ellen. Atomerő-
mű SE – Falco-Vulcano Energia KC Szom-

bathely 77-84 (16-21, 12-18, 30-20, 19-25). 
A mérkőzés után Csirke Ferenc vezetőedző 
azt mondta, hogy nagy mínuszból jöttek 
vissza, védekezésben azokat a kosarakat kel-
lett volna elkerülni, amik a kommunikáció 
nélküli váltásaikból születtek. – Sajnos egy 
vesztes mérkőzés után beszélek arról, hogy 
voltak jó dolgaink is a második félidőben. 
Dolgozunk tovább. Köszönjük a szurkolók-
nak a támogatást, végig kitartottak mellet-
tünk – értékelt. 
A harmadik bajnoki mérkőzését Oroszlány-
ban játszotta az ASE. Rövid volt a pad a sérült 
Buckingham és Gulyás nélkül, a menet köz-
ben megsérült Atkinson, valamint Frank ki-
válása ellenére is végig a paksi csapat kezében 
volt az irányítás, nagyot küzdöttek Kovácsék, 
megérdemelten nyert az ASE. MVM-OSE 
Lions – Atomerőmű SE 90-95 (19-23, 20-26, 
28-23, 23-23).                                  Kovács József

Idén a portugál Sporting Lisboa e Ben�ca 
kérte fel Pupp Rékát, hogy képviselje színeit a 
klubcsapatok Európa-bajnokságán. A georgi-
ai Goriban megrendezett versenyen a portu-
gál bajnokcsapat bejutott az elődöntőbe, ami-
hez Réka két győzelemmel járult hozzá. Elő-
ször visszavágott a világbajnoki vereségért a 
mongol Bishreltnek, aki ezúttal francia csa-
patban küzdött, valamint a spanyol Valenci-
ában harcoló Perez Box ellen láthattunk egy 
látványos karfeszítést háromszoros Grand 
Slam győztesünktől. Habár az elődöntőben 
és a bronzmeccsen nem sikerült győzni a brit 
Giles és a koszovói Krasniqi ellen, a csapat 
végül bronzéremnek örülhetett, olvasható a 
judo.ase.hu-n.                                                       -ph-

Másfélszáz résztvevője volt a téli szezon ele-
jén, november 26-án rendezett Héraklész 
Fizikai Felmérőnek. A megmérettetésen a 
régió utánpótláskorú kajak-kenusai vettek 
részt a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolában. A felmérőn közel tíz egyesület 
sportolói voltak ott, közöttük az Atomerő-
mű Sportegyesülettől negyvenöten. Minden 
versenyszámban pontokat lehetett szerezni; 
aki négy gyakorlatból háromban megfelelő-
en teljesített, aranyjelvényes, illetve zöld zó-
nás lett. Az Atomerőmű SE �atal sportolói 
jól szerepeltek a felmérőn.

Sólya E.

Fotó: Molnár Gyula
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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

Ismét edzésben a Paksi FC csapata
Sport

Megkezdte a felkészülést a tava-
szi szezonra a Paksi FC NB I.-es 
labdarúgócsapata. A szakmai 
stáb az első tréninget novem-
ber 30-án vezényelte, majd et-
től kezdve napi két edzéssel ké-
szülnek a folytatásra a Fehérvá-
ri úton. 

A Paksi FC hazai felkészülését a 
szokásoknak megfelelően január 
7-től tíznapos törökországi edző-
táborozás szakítja meg, a tervek 
szerint három edzőmérkőzéssel 
megspékelve. A keretben vannak 
hiányzók is, miután az utolsó őszi 
NB III.-as fordulóban Vas Gábor 
és Tamás Olivér újra megsérült, 
valamint Lenzsér Bence és Nagy 
Richárd rehabilitációs munkát vé-
gez. Ők térdszalagszakadás után 
lábadoznak. Ha azt nézzük, hogy 
összesen tíz sérülttel fejezte be az 
őszi fordulókat a csapat, akkor po-
zitív az egészségügyi mérleg, hi-

szen a többiek már játékra, illetve 
edzésre jelentkeztek. Egyébként 
a szakmai stáb nem tervez nagy 
mozgást az őszi kerethez képest. 
Waltner Róbert az eddigi tizen-
öt bajnoki fordulót értékelve azt 
mondta, hogy nem volt egyszerű 
az elmúlt fél év, más elképzelések 

alapján kezdődött a munka, mint 
az előző két évben. – Össze kellett 
csiszolódni a csapatnak és edző-
nek egyaránt, ami nem volt zök-
kenőmentes. Fájó pont a Puskás 
Akadémia és a Zalaegerszerg elle-
ni vereség. Főleg az utóbbi. Voltak 
gondok ősszel a védelem össze-

állításával, leginkább a sérülések 
miatt – emelte ki. De természete-
sen a pozitívumokról is beszélt. 
– Az ősz vége a Honvéd elleni 5:0, 
majd a Ferencváros elleni idegen-
beli helytállás – igaz szerencsétlen 
góllal a mérkőzés legvégén 3:2-es 
vereség – már igazán biztató volt 
hozzáállás és játék tekintetében 
egyaránt. Ráadásul szépen zártuk 
az évet hazai pályán az Újpest le-
győzésével – összegzett, hozzá-
téve, hogy tizenöt mérkőzés so-
rán több a pontjuk, mint az előző 
szezonban ilyenkor. Ami biztató 
a jövő tekintetében, hogy sok sa-
ját nevelésű �atal bizonyított a fel-
nőttek között, a már említett Vas 
Gábor mellett Debreceni Zalán, 
Simon Barnabás, Pesti Zoltán és 
Gyurkits Gergő is jó teljesítményt 
nyújtottak, és van még potenciál a 
�atalok között az NB III.-ban, va-
lamint a korosztályos csapatok-
ban is.                                      Dallos T.

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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