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Közélet

Évértékelés és idei tervek
Milyen éve volt az önkormányzatnak, mi-
lyen beruházások valósultak meg, és mi 
várható 2023-ra? Minderről Szabó Péter 
polgármester a TelePaks televízió közéleti 
magazinjában beszélt. 

– Az egyre nehezedő gazdasági helyzet el-
lenére 2022-ben is megvalósulhatott jó né-
hány beruházás és fejlesztés. Mekkora össze-
get fordított erre a célra a város?
– A 2022 februárjában elfogadott költségve-
tésben betervezett beruházások, felújítások 
mintegy kilencven százalékát sikerült meg-
valósítani. Ezeknek a munkáknak az össz-
értéke közel hétmilliárd forint volt. Ez szin-
te minden rekonstrukciót, fejlesztést tartal-
maz, az óvodákat érintő felújításoktól kezdve 
az utcafelújításokon át a több száz milliós be-
ruházásig. 
– Ennek az összegnek mekkora része volt ön-
kormányzati forrás, illetve kormányzati tá-
mogatás?
– A hétmilliárd forint kicsit több mint fele 
kormányzati forrás volt, de az önkormány-
zat is mindig hozzátette az önrészt. Az el-
múlt években a Paks II. beruházás kap-
csán fontosnak tartotta a kormány, hogy az 
atomerőművi blokkok megépítésével párhu-
zamosan fejleszteni kell a város infrastruk-
túráját és intézményeit. Remélem, hogy ez a 
jövőben is így lesz. Süli János minisztersége 
idején több mint tizenkétmilliárd forint ér-
kezett megcímkézve, tehát meghatározott cé-
lokra a városnak.
– Milyen fejlesztéseket terveznek 2023-ra?
– Az áthúzódó beruházásokat idén minden-
képpen meg kell valósítani, például a Vácika 
utca meghosszabbítása már megkezdődött. 
Természetesen arra törekszünk, hogy a 2023-
as költségvetés is tartalmazzon új beruhá-
zásokat, felújításokat, bár jelen állás szerint 
nem tudunk fejlesztésekkel számolni. Azon-
ban nagyon optimista vagyok, hiszem, hogy 
a város anyagi helyzete pozitívan fog változ-
ni a jövőben, és módosíthatjuk a költségve-
tést. Vannak már kész fejlesztési terveink, ha 
lesz rájuk forrás, akkor elő lehet ezeket venni 
és megvalósítani.
– Változások léptek életbe január elsejétől 
a háziorvosi körzeteket érintően. Például 
a körzetek kialakításánál meghatározott a 
minimális kártyaszám. Érinti ez a módosí-
tás Paksot? 
– Igen, ez városunkat is érinti. Jövő héten 
egyeztetek a házi- és gyermekorvosokkal a 
témában. A kártyaszámokból adódóan arra 
nem kell számítani, hogy körzeteket kell ösz-

szevonni Pakson, apróbb változások lesznek, 
de olyanok, amelyek a lakosok ellátását érin-
tik, nem várhatóak. 
– A kulturális rendezvények terén gazdag volt 
a tavalyi év. Mi várható 2023-ban?
– A kulturális területen is változtatni kell an-
nak érdekében, hogy át tudjuk vészelni az 
energiaválságból adódó nehezebb időszakot. 
Már hoztunk intézkedéseket, például a kép-
tár épületét bezártuk a fűtési szezon idejére, 
a múzeum február végéig zárva tart, ahogy a 
gyermekkönyvtár épülete is. A Csengey Dénes 
Kulturális Központban megtartják a színházi 
előadásokat, és továbbra is helyet biztosítanak 
a tánc- és művészeti egyesületek próbáihoz. 
A város napját, az augusztus 20-i ünnepségso-
rozatot szűkebb keretek között tartjuk meg, te-
hát lesznek városi kulturális programok.
– Július elsejét követően a MOL Nyrt. végzi a 
települési szilárdhulladék begyűjtését és ke-
zelését. Helyi szinten mit jelent ez a változás?
– Ezt a feladatot társulási formában látja el 
Paks másik hat önkormányzattal együtt. A tár-
sulás a MOL-lal köt szerződést, a cég koncesz-
szióban végzi majd ezt a feladatot országos 
szinten. Ha helyi szinten lesz is változás, olyan 
most nem látszik, amivel a lakosságnak teen-
dője lenne. A  hulladékgazdálkodással kap-
csolatban arról tudok beszámolni még, hogy 
tavasszal a Vertikál Zrt. kiosztja az általa be-
szerzett új szelektívhulladék-gyűjtő edényeket 
ingyenesen a lakosságnak. A lakótelepen már 
kicserélték a nagyobb konténereket újakra.
– Paks nem kapott kormányzati rezsikom-
penzációs támogatást. Miért nem?
– Balla György miniszteri biztossal szemé-
lyesen egyeztettem arról, hogy milyen támo-
gatásra tartanánk igényt. Mindent megtet-

tünk annak érdekében, hogy minél nagyobb 
energiamegtakarítást érjünk el, az erről szóló 
anyagot el is küldtük neki. A képtárral, a mú-
zeummal vagy a jégpályával kapcsolatos dön-
tésünk fájó, de ezek eredményeként mintegy 
25 százalékos megtakarítást értünk el. A mi-
niszteri biztossal folytatott beszélgetés során 
kiderült, hogy a döntésben sokat számított az 
adóerő-képesség. Paksé országosan az első tíz-
be tartozik. Egy település adóerő-képességét 
úgy határozzák meg, hogy a befolyt adót el-
osztják a  lakosságszámmal. Ez Paks esetében 
231 ezer forint/fő, köszönhetően az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. iparűzési és építmény-
adójának, ezért tudtunk eddig számos önként 
vállalt feladatot �nanszírozni. Hozzáteszem, 
hogy ettől még bennünket ugyanúgy érint az 
energiaválság, az in�áció. 
– Lát még arra esélyt, hogy mégis kap Paks 
ilyen célú támogatást?
 – 44 milliárd forintot osztottak ki rezsitámo-
gatásként a 10 ezer főnél nagyobb lélekszámú 
városok között, de még van tartalék, remélem, 
sikerül támogatást szereznünk. Még kérek sze-
mélyes egyeztetést a miniszteri biztostól, min-
dent megteszek annak érdekében, hogy minél 
több forrást szerezzek Paks számára.
– Milyen évre készül?
– Nagyon szigorú költségvetést dolgoz ki a 
pénzügyi osztály, ami egyensúlyban lesz. Ad-
dig még valószínűleg meg kell hoznunk né-
hány olyan nehéz döntést, ami szükséges eh-
hez. Hiszem, hogy az elfogadott költségvetési 
rendeleten a jövőben tudunk még módosíta-
ni pozitív irányban, ahogy ez az elmúlt évek-
ben is történt. Azon dolgozunk, hogy tudjuk 
növelni az önkormányzat bevételeit.

Dallos Szilvia

Fotó: TelePaks
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Tisztelt Olvasók! Aszfaltos út épül 
a földút helyettA TelePaks Médiacentrum Non-

pro�t K�. égisze alatt működő 
Paksi Hírnök 32. évfolyamának 
első lapszámában hagyományo-
san az előző esztendő történése-
iből olvashatnak összefoglalókat. 
Összegyűjtöttük, hogy milyen 
önkormányzati fejlesztések zaj-
lottak 2022-ben, kiknek a mun-
káját köszönték meg városi ki-
tüntetésekkel, milyen kulturális 
események zajlottak a városban, 
mi történt az atomenergetika te-
rületén, és milyen évet zárt a két 
nagy sportegyesület. 
A  Paksi Hírnök a kezdetek-
től fogva nemcsak tájékoztató 
funkcióval bír, hanem közéle-
ti és kulturális szerepet is betölt, 
emellett Paks kordokumentu-
ma. A  nyomtatott lap mellett a 
telepaks.net honlapunkon és  kö-
zösségi oldalunkon is megjelen-
nek írásaink. A nyomtatott újság 
többek között a Hungaricana köz-
gyűjteményi portálon is elérhető.
Nem volt könnyű a tavalyi év az 
önkormányzati helyi újság szá-
mára sem, de kitartóan azon 
munkálkodtunk, hogy olva-
sóink átfogó képet kapjanak ar-
ról, mi történik Pakson. A hírek 
mellett márciusban az Óvodába 
hívogató című mellékletünkkel a 
családoknak nyújtottunk segít-
séget az intézményválasztáshoz. 
Az országgyűlési választások 
idején bemutattuk a képviselő-
jelölteket. Állandó helytörténe-
ti és portrésorozatainkban ér-
dekes sorsok és történetek ele-

venedtek meg, ilyenek 2023-ban 
is gazdagítják a Paksi Hírnök ha-
sábjait. 
Számunkra és a tulajdonos ön-
kormányzat számára is fontos, 
hogy továbbra is ingyenesen 
jusson hozzá a lakosság a pak-
si újsághoz, amit a már megszo-
kott helyeken, üzletekben, intéz-
ményekben és az utcai hírlaptar-
tó állványokban találnak majd 
meg havonta kétszer. 
Médiamunkásnak lenni ebben 
a felgyorsult világban nehéz 
szolgálat. Állandó rendelke-
zésre állást kíván, és hatalmas 
felelősség. Ezért is nagy öröm, 
amikor visszajelzést kapunk 
egy-egy cikk kapcsán, vagy té-
majavaslattal keresik meg szer-
kesztőségünket. Továbbra is 
számítunk véleményükre, ja-
vaslataikra! 2023-ban is tartsa-
nak velünk, keressék, olvassák 
a Paksi Hírnököt.

Dallos Szilvia
 főszerkesztő

A munkaterület-átadással el-
kezdődött a Vácika utca építé-
sének harmadik üteme. A be-
ruházásban 933 méteren asz-
faltos utat építenek a jelenlegi 
földút helyén. – Az útvonal ki-
jelölése már megtörtént, ha-
marosan a munkagépek is 
megérkeznek – tájékoztatott 
Németh Zoltán, a kivitelezés-
sel megbízott R.E.D-Hungary 
Zrt. vezérigazgatója. Hozzá-
tette, hogy a tervek szerint 120 
napon belül befejeződik a kivi-
telezés.
Első ütemben 2020-ban zaj-
lott a Vácika utca aszfaltozása, 
majd a következő szakaszban 
az utca felső részének korszerű-
sítési munkálatai fejeződtek be 

2022 tavaszán. – 2023-ban tel-
jessé válik a projekt – mondta 
Szabó Péter, Paks polgármeste-
re, aki kiemelte, hogy több célt 
szolgál a felújítás: így a lakóte-
lepről is aszfaltozott úton köze-
líthető majd meg Cseresznyés, 
és cél a Pollack Mihály utca és 
a Kishegyi út tehermentesítése. 
Hozzátette, hogy a tervek sze-
rint a Györkönyi utcától észak-
ra kialakul a jövőben egy lakó-
park, ahova az új út is közleke-
dési lehetőséget biztosít majd.
Az építés ideje alatt forgalom-
korlátozásra kell számítani az 
útszakaszon. A beruházás meg-
közelítőleg 285 millió forint ál-
lami támogatásból valósul meg.

-szzs-

Fotó: Szép Zsóka

Közélet

Fotó: Szép Zsóka
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Rendeletek és alapító okirat módosítá-
sa is szerepelt a képviselő-testület január 
11-i rendkívüli ülésének napirendjén. Ezek 
mellett tárgyaltak az önkormányzat Köz-
ponti Nukleáris Pénzügyi Alapból szárma-
zó 2023. évi támogatási igényéről és költ-
ségtervéről.
 
Rendkívüli ülésen tárgyalta Paks város kép-
viselő-testülete az önkormányzat Központi 
Nukleáris Pénzügyi Alapból származó 2023. 
évi támogatási igényét és költségtervét. A gré-
mium úgy döntött, hogy a Társadalmi Ellen-
őrző, Információs és Településfejlesztési Tár-
suláson (TEIT) keresztül az idei évre közel 
109 millió 300 ezer forint támogatási igényt 
nyújt be. Szabó Péter polgármester a napi-
rend kapcsán arról tájékoztatott, hogy a város 
évtizedek óta működési célú támogatásként 
fogadja be a támogatási összeget. Az ülésen 
szó volt arról is, hogy a jövőben felül kellene 
vizsgálni a támogatási összeget és amennyi-
ben lehetséges, módosítani azt.
Ingatlanok értékesítéséről is határoztak a 
képviselők. A Deák Ferenc utca 18., valamint 
a Pető� utca 11. szám alatti ingatlanok eladá-
sából több mint ötvenmillió forint bevétele 
származhat a városnak. Szabó Péter az érté-
kesítés kapcsán megjegyezte, hogy az összeg 
a jelenlegi gazdasági helyzetben mindenkép-
pen említésre méltó.
A főállású alpolgármester idegennyelv-tudási 
pótlékának megállapításáról, valamint a pol-

gármester 2023. évre járó szabadságának üte-
mezéséről és a hivatalban foglalkoztatott köz-
tisztviselők idei illetményalapjáról is döntést 
hoztak az ülésen. 
Mindezek mellett a képviselő-testület dön-
tött a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány 
alapító okirata, valamint a településszerkeze-
ti terv, illetve a helyi építési szabályzatról szó-
ló rendeletek módosításáról.
– Egy nagyon hosszú, nehéz időszakon men-
tem keresztül. Most már teljes mértékben jól 
érzem magam, és szeretném továbbra is segí-
teni munkámmal a város fejlődését – mond-
ta Ulbert Sándor, a kettes számú választóke-

rület önkormányzati képviselője az ülésen. 
Mint ismeretes, Ulbert Sándor egészségügyi 
okok miatt hosszú hónapok óta nem tudott 
részt venni a képviselő-testületi munkában, 
most azonban újra elfoglalta helyét a város-
háza nagytermében. Napirend előtti felszó-
lalásában jelezte, hogy készen áll a feladatai 
folytatására. Hozzátette, hogy bízik a frakci-
ók további együttműködésében.
A rendkívüli testületi ülésen a képviselők 
mindegyik napirend esetében egyhangúlag 
fogadták el a határozati javaslatot. A grémi-
um legközelebb februárban ülésezik.

Lovász Krisztián

Közélet

Rendkívüli ülést tartott a testület

Újra kinyitott a posta Javaslatokat 
várnak Január másodikán újra kinyitott 

a dunakömlődi hármas számú 
posta. Mint ismert, 2022. no- 
vember 12-én a takarékossá-
gi intézkedések miatt a Magyar 
Posta Zrt. számos kisebb hiva-
talával együtt a dunakömlődi 
postát is bezárta. A település-
rész lakói számára nagy prob-
lémát jelentett ez a döntés, hi-
szen így a paksi egyes számú 
postára kellett bejárniuk intéz-
ni az ügyeiket. Spiesz József, a 
dunakömlődi településrészi ön-
kormányzat elnöke már a bezá-
rást követően felkereste Szabó 
Pétert, Paks polgármesterét, aki 
felvette a kapcsolatot a cég nyu-
gat-magyarországi központjá-
val, és igyekezett megoldást talál-

ni a problémára. Egyeztetéseket 
követően a felek megállapodás-
ra jutottak, melynek értelmé-
ben Paks város önkormányzata 

tizennyolc hónapig a fenntartá-
si költségek felével hozzájárul a 
dunakömlődi postahivatal mű-
ködéséhez.                                   -se-

A Tisztes polgár kitüntetésre vár 
javaslatokat a paksi önkormány-
zat. A díjat azok elismerésére ala-
pították, akik a város életében je-
lentős szerepet töltenek be, sze-
mélyes emberi példamutatásuk és 
életpályájuk révén a város megbe-
csült, köztiszteletben álló polgárai, 
valamint több mint húsz éve Pak-
son élnek. A kitüntetett személyé-
re paksi lakosok, paksi székhelyű 
jogi személyek, valamint jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező szer-
vezetek egyaránt javaslatot tehet-
nek. A részletes indoklással alátá-
masztott felterjesztéseket január 
16-án 16 óráig várják a Paksi Pol-
gármesteri Hivatalba.                  -gy-

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Szép Zsóka
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H I R D E T M É N Y
Tájékoztatom a lakosságot, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó 
szervezetet, a Paks Város területén működő civil szervezeteket és a helyben működő egyházakat, hogy 
Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „A településrendezési eszközök módosítása a Kalo-
csa–Paks térségében építendő új Duna-híd megvalósításához szükséges pótkisajátítás miatt” módosítot-
ta a településrendezési eszközöket. 

A „Kalocsa–Paks térségében építendő új Duna-híd megvalósításához szükséges pótkisajátítás miatti” 
településrendezési eszközök módosítása az alábbi területeket érinti:
1. módosítással érintett terület: 0151/9 hrsz. 
2. módosítással érintett terület: 0134/80 hrsz.
3. módosítással érintett területek: 0124/43 és 0124/45 hrsz.
4. módosítással érintett területek: 0134/66, 0134/69, 0134/73 és 0134/75 hrsz.
5. módosítással érintett területek: 0123/52, 0123/55 és 0123/58 hrsz.

Az új Duna-híd építését a Kormány a 345/2012.(XII.6.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempont-
ból kiemelt jelentőségű infrastruktúra-beruházásnak minősítette, ezért az eljárás ún. tárgyalásos eljárási 
rend szerint zajlott. A környezet védelméért felelős szervek nyilatkozataikban a környezeti vizsgálat le-
folytatását nem tartották szükségesnek.
Az eljárás részeként lakossági fórum keretében ismertetésre kerültek a tervek, és az érintetteknek lehe-
tőségük volt Partnerként bejelentkezni, észrevételt tenni, véleményt nyilvánítani. Ezt követően az állami 
főépítész tárgyalást hívott össze az érintett államigazgatási szervek részvételével, akik által megküldött 
szakmai vélemény alapján az állami főépítész záróvéleményében jóváhagyásra javasolta az önkormány-
zatnak a módosítást, mely alapján a Képviselő-testület 2022. november 29-én rendkívüli ülésen azt el-
fogadta. 
Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 203/2022. (XI.29.) határozatával módosította a 
92/2016.(VIII.17.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervet, valamint a 27/2022. (XI.30.) ön-
kormányzati rendelettel módosította a Paks Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2016. (VIII.22.) 
számú önkormányzati rendeletét és annak mellékletét a Szabályozási Tervet. A jóváhagyott módosítási 
dokumentáció, valamint a Képviselő-testületi döntések az alábbi linken elérhetők:

http://ppmh-musz6.govern-so�.hu/Kalocsa-Paks uj Duna-hid potkisajatitas Jovahagyott dokumentacio

A településrendezési eszközök módosítása 2022. november 30-tól hatályos. 

A hatályos településrendezési eszközök egységes szerkezetben Paks város honlapján megtekinthetők. 

Paks, 2023. január 13.

          Szabó Péter
                     polgármester
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Út- és járdafelújítás, parkoló- és támfal-
építés, valamint okoszebraprogram is zaj-
lott 2022-ben Pakson. Összefoglalónkban 
az év legfontosabb önkormányzati beru-
házásait gyűjtöttük össze.

A Vácika utca felső szakaszának korsze-
rűsítési munkálatai során 316 méter hosz-
szú földúton épített a R.E.D-Hungary Zrt. 
hat méter széles utat két réteg aszfaltbur-
kolattal, az egyik oldalon süllyesztett, a 
másikon pedig kiemelt szegéllyel. Az út-
szakasz elején, a bal oldali útcsatlakozás-
ra harminc méter hosszan sárrázó burko-
latot alakítottak ki. A beruházás 92 millió 
forint állami támogatásból valósult meg.
2021 év elejétől elektromos autóbuszok-
kal biztosítja a helyi közösségi közleke-
dést a paksi önkormányzat saját feladat-
ellátásban. A  projektben 1,7 milliárd fo-
rint IKOP-os forrásból vásároltak tíz új 
elektromos járművet, és a töltőállomá-
sok is elkészültek. 2022-ben zárult le a bu-
szok szervizcsarnokának és a Paksi Köz-
lekedési K�. irodaépületének kialakítá-
sa is mintegy 300 millió forintból, a PIP 
Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Non-
pro�t K�. által nyújtott támogatásból. 
A létesítményt március 3-án adták át ün-
nepélyes keretek között. 
Megvalósult a dunakömlődi temető csa-
padékvíz-elvezetésének átalakítását cél-
zó beruházás. A temető területére folyó 
csapadékvíz most már egy zárt, föld alatti 
csatornán keresztül a Vörösmalmi-árok-
ba folyik. A kivitelező a DC Dunakom 
Zrt. volt, a projekt költsége valamivel több 
mint nettó egymillió forint.

Új kerítést kapott a Paksi Benedek Elek 
Óvoda Kishegyi úti tagóvodája a volt vá-
sárcsarnok és a Kishegyi út felőli oldala-
kon. A régi kerítés helyére 3D táblás kerí-
tést építettek 30 centiméter magas beton-
lábazattal, a meglévő kapuk közé odaillő, 
antikolt hatású, rácsozott kerítéselemet 
építettek be. A 271 méter hosszú kerítés 
kivitelezője a DC Dunakom Zrt. volt, a 
projekt költsége közel nettó 10 millió 400 
ezer forint, amit az önkormányzat bizto-
sított. 
A TECHNO-GÁZ K�. kivitelezésében el-
készült a 4 bar-os középnyomású gázveze-
ték kiváltását célzó munka. A projekt két 
részből állt, az első a gáznyomásszabályzó 
és a hozzá tartozó 22 bar-os acélvezeték 
megvalósítása volt, a második pedig eh-
hez kapcsolódóan egy 4 bar-os polieti-

lén gázvezeték kiváltásáról szólt, ami Paks 
gázellátását biztosítja. A második ütem-
ben 1619,3 méter gázvezetéket építettek 
ki, illetve 2018,3 méter régi gázvezetéket 
bontottak el. A 4 bar-os gázvezeték kivál-
tására a Pollack Mihály utcai lakóterü-
let kialakítása miatt volt szükség. Az ön-
kormányzati beruházás értéke bruttó 110 
millió forint volt.
Lezárult a Táncsics Mihály utcai út- és 
járdafelújítási projekt. A beruházás két 
ütemben zajlott, az elsőben a parkoló, a má-
sodikban pedig a járda újult meg. A kivite-
lezés során a parkolóban lévő utat leaszfal-
tozták, és mindkét oldalán süllyesztett sze-
gélyt építettek. A járda a Dózsa György úttól 
az autóbusz-pályaudvarig megújult, térkő 
burkolatot kapott, csakúgy mint a parkolók, 
amelyeknél kiemelt és süllyesztett szegélye-
ket építettek. A munkálatoknak betonfolyó-
ka-átépítés, víznyelőrács- és aknafedlapcsere 
is része volt. A beruházásból már 2021 de-
cemberében elkészült a Táncsics Mihály 
utca 6. és 16. számok előtti parkoló átépíté-
se, és a járda melletti közvilágítás kiépítése. 
A közel 150 millió forint értékű beruházás-
hoz szükséges forrás nagyobb részét belügy-
minisztériumi támogatásból biztosították, 
közel 39 millió forintot pedig a város költ-
ségvetéséből. 
Átadták a Tolnai út és a Kölesdi út keresz-
teződésében kialakított gyalogátkelőhelyet. 
A beruházás közel nettó 21 millió forintba 
került. A munkálatok során egyebek között 
járdakapcsolatokat, kiemelt szegélyes járda-
szigetet alakítottak ki, biztosították a gya-
logátkelőhelyek megvilágítását, és átépítet-
ték a csapadékvíz-elvezető árkot.                Ü

Közélet

Városi beruházások 2022-ben
Fotók: Babai István, Szép Zsóka
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Ü Elkészült a Kápolna utca körforgalom 
és Zsíros köz közötti szakaszának felújítá-
sa, a műszaki átadás-átvételt áprilisban tar-
tották. A közel nettó 19 millió forint értékű 
beruházásban új aszfaltburkolatot kapott az 
útszakasz, valamint a bölcsőde felőli oldalon 
térkő burkolatot a járda.                                 
Teljes egészében felújították a Paksi Bene-
dek Elek Óvoda Hétszínvirág tagóvodájá-
ban a melegítőkonyhát. A közel 50 millió 
forint értékű projektben megújult a fűtés-
rendszer, a vízvezetékrendszer, a szenny-
vízrendszer és a villamoshálózat, végeztek 
hőszigetelést, vízszigetelést, a burkolatok is 
megújultak, valamint új, energiatakarékos 
berendezések vannak a helyiségben. Átala-
kításokat is végeztek, kettéválasztották a he-
lyiséget tálaló-, illetve mosogatórészre, vala-
mint kicserélték és áthelyezték az ételli�et. 
Megtörtént a Gábor Áron utca felújítása, 
322 méter hosszú és 5,5 méter széles be-
tonút aszfaltozását végezte el a kivitelező, 
és kiemelt szegélyt is épített. Az utca mind-
két oldalán átépítették a járdát, valamint a 
gyalogos- és gépkocsibejárókat, térkő bur-
kolatot tettek le, illetve rendezték a zöldfe-
lületet. A beruházás értéke mintegy nettó 
97 millió forint. 
Felújították a Kálvária utcában, illetve az 
Öreghegy utca 2–10. szám közötti szaka-
szon az utat, a járdákat, a temető melletti 
parkolót, valamint kicserélték az ivóvíz-ge-
rincvezetéket és házi bekötéseket, illetve a 
Vas közben térkő burkolatot kapott a köz-
lekedési felület. Ezzel lezárult a Paks belte-
rületi utak és járdák felújítása elnevezésű 
projekt, amely tartalmazta a Gábor Áron 
utca és a Kápolna utca körforgalom és Zsí-
ros köz közötti szakaszának rekonstrukció-
ját is. A három munka összesen közel 294 
millió 746 ezer forintba került, és útfelújí-
tás jogcímen kapott kormányzati támoga-

tással valósult meg. A kivitelező a SÉD-
Gép K�. volt.
Immár meseszép falfestmény díszíti a Pak-
si Napsugár Óvoda dunakömlődi tagóvo-
dájának udvarán 2021-ben emelt támfa-
lat. A szürke felületre került falfestményen 
Paks és Dunakömlőd tájai, jellegzetessé-
gei jelennek meg, színei pedig balról jobb-
ra haladva az évszakokat szimbolizálják. 
A falfestményt a részönkormányzati keret 
terhére rendelték meg, az alkotó a dunaúj-
városi InkSane Colors volt. 
Felkerüljön az ország turisztikai térképére a 
Déli Dunakanyar, és mások is megismerjék 
a térség természeti, kulturális és gasztronó-
miai értékeit. Ez volt annak a mintegy 300 
millió forint összértékű fejlesztésnek a célja, 
amelynek a záróeseményét tavaly tartották. 
A pályázatot a Tudással a Jövőért Közhasz-
nú Alapítvány vezette konzorcium nyerte a 
terület- és településfejlesztési operatív prog-
ramban (TOP). A projektben Paks, Bölcs-
ke, Dunaföldvár és Madocsa vett részt, a te-

lepüléseken több beruházás valósult meg az 
elmúlt években. Paks-Dunakömlődön egy 
kerékpáros-pihenőt hoztak létre, valamint 
Lussonium területén történt turisztikai célú 
fejlesztés egy római kori játszótér és egy fű-
szerkert létrehozásával. 
Teljesen megújult a járda az Építők útja 
keleti oldalán 470 méter hosszban. A kö-
zel nettó 56 millió forint értékű beruházás-
hoz szükséges forrást részben a Belügymi-
nisztérium önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása keretében 
nyújtott forrásból, részben a város költség-
vetéséből biztosították. A kivitelezés során 
térkövet tettek le, megújult a járda alatt a 
közművek egy része, és védőcsöveket he-
lyeztek el, hogy további fejlesztések esetén 
ne kelljen burkolatot bontani. A munkála-
toknak része volt a kapubejárók csatlakozá-
sának kialakítása, a járdát határoló kiemelt 
út- és járdaszegély átépítése, valamint a ki-
emelt szegély melletti aszfaltburkolat hely-
reállítása és a kerti szegély menti padka 
rendezése is.
Több okos-gyalogátkelőket építettek ki 
a városban SafeCross rendszerrel. Első-
ként a Gagarin utcában, majd a Szenthá-
romság téren, a Paksi Benedek Elek Óvo-
da Mesevár tagóvodája, illetve a Kishegyi 
úti tagóvoda előtt, a Paksi Gyógyásza-
ti Központ szomszédságában, a Tolnai út 
és Liget utcák kereszteződésében, a Pak-
si Vak Bottyán Gimnázium előtt, vala-
mint a Paksi Rendőrkapitányság és a vá-
rosháza között. Az átalakított gyalogátke-
lők kiválasztásánál fő szempont volt, hogy 
mennyire forgalmas az adott hely, illetve 
van-e a közelben közintézmény, elsősor-
ban oktatási-nevelési intézmény. A 2022-
es okoszebraprogramra mintegy 30 millió 
forintot fordított a város.                              

Kohl Gyöngyi
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Őket tüntették ki 2022-ben 
A mindenkori paksi képviselő-
testület által alapított díjak ado-
mányozásáról évente vagy két-
évente döntenek a beérkezett 
javaslatok alapján. 2022-ben 
nyolc féle elismerést adtak át ti-
zenkét díjazottnak. A kitünteté-
sek átadásakor elhangzott mél-
tatásokból, a díjazottak gondo-
lataiból idézve tekintünk vissza 
ezekre az ünnepi pillanatokra.

Pétersz Mária Paks Kultúrájáért 
díjat kapott. A népművelő, könyv-
táros, pedagógus a kulturális élet 
számos területén bizonyította el-
hivatottságát, hozzáértését, segí-
tőkészségét. Szakmai pályafutá-
sa során mindvégig a művelődés 
területén dolgozott, emellett pub-
likált a Paksi Tükörben, szerkesz-
tette a Deák Ferenc általános isko-
la sulilapját, valamint évkönyvét, 
és Magyar Anita: Majd én meg-
mondom a tutit! című verskötetét 
is. A városi könyvtár egykori igaz-
gatója, Herczeg Ágnes hagyatéká-
ból összeállított Paksi ragadvány-
nevek című dolgozatot Gutai Ist-
vánnal közösen jegyzik. Kölcsey 
Ferenc szavaival kívánt jó egész-
séget, sikereket, élményeket, sok 
emléket mindenkinek, dolgoz-
zon bárhol, a kultúra bármely te-
rületén, vagy töltse éppen nyug-
díjas éveit: „Az élet fő célja – tett; 
s tenni magában vagy másokkal 
együtt senkinek nem lehetetlen. 
Tehát tégy!” 
Bunkóczi András szintén Paks 
Kultúrájáért díjat kapott. – Nagy 
megtiszteltetés, hogy Paks és Du-
nakömlőd megjelent lakosai előtt 
vehettem át ezt a díjat – mond-
ta. Ahogy a méltatásban elhang-
zott, Bunkóczi András kultúráért 

tett önzetlen, szabadidőben vég-
zett munkássága a munkahelyén 
kezdődött a karbantartói sport-
nap rendszeres megszervezésével. 
Néhány évvel ezelőtt elindította 
a Pető�-túrákat Sárszentlőrinc-
re és Borjádra. A Paksi Sárgödör 
téri Présháztulajdonosok Egyesü-
letében folyamatosan közremű-
ködik a paksi sillerborhoz kap-
csolódó rendezvények lebonyo-
lításában. Megalakította a Siller 
Nótakört, és elkészíttette a nóta-
kör imázs�lmjét, valamint javas-
latára hagyományőrző nagy nó-
táskönyv készült. Kulturális és 
várostörténeti, valamint sportve-
télkedőt szervezett középiskolá-
soknak éves váltásban, és a sza-
badtéri komolyzenei estek szer-
vezője. 

Gutai Istvánné a Tisztes polgár 
kitüntetés díjazottja. – A  boldog-
ság megtalálható ott, ahol egy-
szerűen nap nap után és hűsége-
sen jelen vagyunk a nekünk kije-
lölt helyen. Ahol igent mondunk 
nevetve és énekelve, feltétlenül 
igent mondunk arra, amire meg-
hívást kaptunk. Ez minden ne-
urózis ellenszere, úgy is mond-
hatnám, hogy a boldog élet tit-
ka. Ezt adom át most örökségül 
azoknak, akik elfogadják tőlem 
– mondta Gutai Istvánné nyu-

galmazott könyvtáros a kitünte-
tés átvétele után. A szombathelyi 
főiskolai éveket követően Cell-
dömölkön dolgozott, majd 1978-
tól nyugállományba vonulásáig 
a – mai nevén – Csengey Dénes 
Kulturális Központban. A város 
és az intézmények határon túli 
magyar kapcsolatainak ma is lel-
kes szervezője. A Katolikus Ka-
ritászban adományokat közvetít, 
a KÉSZ paksi csoportjában aktív 
szerepet tölt be. 

Dr. Serdültné Benke Éva nyu-
galmazott pedagógus szintén a 
Tisztes polgár kitüntetés díja-
zottja. – Én székely származású 
vagyok mindkét részről, itt, Pak-
son nagyon jól érzem magam. A 
férjemmel 56 éve élünk együtt, 
a �unk is itt van velünk, azt kell, 
mondjam, boldog ember va-
gyok, és ezt a városnak is köszön-
hetem – mondta a kitüntetés át-
vételét követően. Dr. Serdültné 
Benke Éva munkásságát, életét 
mindig áthatotta a magyar nyelv 
és kultúra szeretete. Környeze-
tének, számos paksi barátjának 
mindig felhívta a �gyelmét az er-
délyi magyar kultúra múltján és 
jelenén keresztül a gyökerek, az 
anyanyelv és a nemzet szerete-
tére, melyet magával hozott Er-
délyből. Elmondta például, hogy 
1990 januárjában igyekezett ado-
mányokkal visszatérni felneve-
lő városába, Marosvásárhely-
re, majd a fekete március idején 
ESZI-s kollégáival áthoztak 25 
diákot látogatóba Paksra.
Gaszner Róbert vehette át a 
Paks Közbiztonságáért kitünte-
tést. – Hatalmas elismerés szá-
momra ez a díj. Köszönöm a 
képviselő-testületnek, a vezető-

imnek, a beosztottjaimnak, akik 
a hivatásom gyakorlása során 
mindvégig segítették a munká-
mat, és a családomnak a rengeteg 
támogatást. Ajánlom ezt a díjat 
mindazon bajtársaimnak, akik-
kel az elmúlt huszonegy év so-
rán együtt szolgálhattam – fogal-
mazott. 2007. január 1-jén kezdte 
meg hivatásos tűzoltói pályafu-
tását Paks Város Hivatásos Ön-
kormányzati Tűzoltóságánál be-
osztott tűzoltóként. 2009. ápri-
lis 1-jétől szolgálatparancsnok, 
majd 2010. július 1-jétől a Tűzol-
tási és Műszaki Mentési Osztály 
vezetője lett. Mostani beosztását 
2012. április 1-től tölti be. Javas-
latai, döntései jelentős mérték-
ben hozzájárultak a Paksi Hiva-
tásos Tűzoltóparancsnokság fej-
lődéséhez. 

Haraszti Zsolt, a Paksi FC ügy-
vezetője kapta a Paks Város 
Sportjáért díjat. 1988-ban lett a 
Paksi Sportegyesület igazolt já-
tékosa. Sérülések miatt 1990-
ben fel kellett hagynia a sporto-
lói pályafutással, technikai ve-
zetőként dolgozott, majd az 
ASE–PSE közös labdarúgó-szak-
osztály edzője lett, később az ASE 
utánpótlásszakág vezetője. Veze-
tése alatt a felnőttcsapat az NB 
III.-ból feljutott az NB II.-be.     Ü
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Ü Az egyik ügyvezetője lett  
a 2005-ben alakult Paksi Fut-
ball Klub K�.-nek. Irányításával 
a felnőttcsapat megnyerte az NB 
II.-es bajnokságot, kivívta az NB 
I.-es tagságot. Évek óta az MLSZ 
NB I.-es bizottságának tagja, 2020 
óta elnöke. A Paksi FC-vel ügyve-
zetőként elért eredményei: 2006 
NB II. első hely, 2010 Liga Kupa 
második hely, 2011 NB I. máso-
dik hely, 2011 Liga Kupa első hely, 
2011 Európa Liga 3. kör, 2011 Pro 
Urbe díj a Paksi FC-vel. 

Klopcsikné Somorjai Mária 
Gyermekeinkért díjat vehetett át. 
A Paksi Deák Ferenc Általános 
Iskola intézményvezető-helyet-
tese, testnevelő tanár; azt mond-
ta, hogy még nagyon sokan meg-
érdemelnék ezt a díjat, de sajnos 
nem sok ember kaphatja meg, 
úgyhogy külön öröm számára, 
hogy rá gondoltak, és a negyven-
éves munkáját így elismerik. Pe-
dagógiai munkássága egykori is-
kolájában, a tolnai II. számú Álta-
lános Iskolában kezdődött, majd 
a faddi iskolában folytatódott, az-
tán három év múltán, 1992. ok-
tóber 12-én a Paksi Deák Ferenc 
Általános Iskola tantestületének 
tagja lett. Az empatikus, máso-
kért önzetlenül tenni akaró szak-
ember nevéhez testnevelést ta-
nító pedagógusként számos ver-
senyeredmény és több, immár 
hagyománnyá vált iskolai prog-
ram megvalósítása, megszerve-
zése fűződik. 
Árokszállási Eszter, a Paksi 
Vak Bottyán Gimnázium ma-
tematika-�zika szakos tanára 
is Gyermekeinkért díjat kapott. 
Azt mondta: Hálát adok Isten-
nek, hogy adott elég erőt, kitar-
tást, türelmet ehhez a munká-
hoz, mert ahogy haladtunk előre, 
egyre nehezebbé vált a helyze-
tünk, és mégis kitartottunk és kí-

sértük a gyerekeket az útjukon, 
úgyhogy elég nehéz pálya, de fel-
emelő. Pedagógus pályafutását 
Mezőberényben kezdte, majd a 
paksi Energetikai Szakközépis-
kolában folytatta, aztán 2001-től 
a Vak Bottyán gimnázium tanára 
lett. Munkássága alatt mindvégig 
a legfontosabb céljának tekintet-
te, hogy a szaktárgyait minden 
diákhoz közel vigye, megértes-
se, megszerettesse. Magyarorszá-
gon egyedüliként kétszer nyerte 
el az Ericsson-díjat, és többször 
elnyerte a Tehetséges Paksi Fiata-
lokért Alapítvány tanári díját. 

Péterné Iker Ivett, a Paksi Pol-
gármesteri Hivatal Humán Osz-
tályának vezetője vehette át a 
Deák Ferenc-díjat. A Paksi Vak 
Bottyán Gimnáziumban tanított, 
majd 2003-ban az akkor létreho-
zott önálló oktatási és kulturális 
osztályon folytatta szakmai pá-
lyafutását, majd a Paksi Tankerü- 
let élére került. 2016 júliusától is-
mét a Paksi Polgármesteri Hiva-
tal közalkalmazottjaként tevé-
kenykedik, 2018-tól vezeti a hu-
mán osztályt. Azt mondta, hogy 
mindig olyan feladatok talál-
ták meg a munkája során, ame-
lyeket nem lehetett rutinszerű-
en elvégezni, hanem megoldást 
kellett keresni rájuk. Hozzátette, 
ahhoz hogy ebben a munkában 
ennyire intenzíven tudjon vala-
ki helytállni, ahhoz nagyon kell 
a háttérország, egy igazán meg-

értő társ, egy család. Köszöne-
tet mondott azoknak is, akik vele 
dolgoztak, és segítették abban, 
hogy sikeres lehessen a munká-
jában.
Dr. Felföldi Ferenc, a Paksi 
Gyógyászati Központ gasztro-
enterológia szakrendelésének ve-
zetője vehette át a Pongrácz Sán-
dor-díjat. A Pécsi Tudomány-
egyetemen diplomázott, később 

szakvizsgázott, aztán adjunktu-
si, majd főorvosi kinevezést ka-
pott. Húsz év kórházi munka 
után jött 2017-ben Paksra. Egy 
magas színvonalú, dinamiku-
san és viszonylag rövid előjegy-
zési idővel működő szakrendelés 
felépítése volt a célja, amit sike-
rült megvalósítani. Úgy gondol-
ja, az orvosi hivatásban fontos a 
kiemelkedő szaktudás mellett a 
megfelelő szakmai alázat, ami-
vel kapcsolatban elmondta, hogy 
minden szakmában van fejlődés, 
van hova tovább, és aki ezt nem 
hajlandó elismerni, az gátja a fej-
lődésnek. Arról is beszélt, hogy 
számára nagy eredmény a sem-
miből felépített paksi szakrende-
lés, de a legnagyobb sikernek a 
betegektől kapott hálát és dicsé-
retet tartja, ami egy orvos számá-
ra a legtöbbet jelenti.

Pupp Réka, az Atomerőmű 
Sportegyesület sportolója Pro 
Urbe kitüntetést kapott. A Beze-
rédj általános iskolában ismerte 
meg a dzsúdó sportágat. 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. Utánpótláséveit egy euró-
pai i�úsági olimpiai és egy junior 
Európa-bajnoki aranyéremmel 
megkoronázva lépett a felnőttek 
közé, ahol egy súlycsoportvál-
tást követően Eb-bronzéremmel 
gazdagította éremkollekcióját. 
Kijutott a tokiói olimpiára, ahol 
az előkelő ötödik helyet szerezte 
meg. A díj átvételekor a súlycso-
portjában jegyzett 230 versenyző 
között ő vezette a világranglistát. 
Az élsport mellett a Pécsi Tudo-
mányegyetemen tanul. 

Dr. Bodnár Imre, a Paksi 
Gyógyászati Központ főigazgató-
ja is Pro Urbe díjat kapott. 2004. 
január 1-jétől Paks Város Rende-
lőintézetének kardiológiai szak-
rendelését vezeti, 2010. február 
1-jétől Paks Város Rendelőinté-
zetének igazgatója, 2013. október 
1-jétől pedig a Paksi Gyógyásza-
ti Központ főigazgatója. Mindent 
megtett azért, hogy folyamato-
san emelkedjen a betegellátás 
színvonala. Bővítették a gyógyá-
szati központot, beindították a 
gyógyfürdőrészleget, felújításo-
kat végeztek a városi rendelőin-
tézetekben. Fejlesztési tevékeny-
sége során előrelépések történ-
tek az elmúlt években például az 
ultrahangos, az endoszkópos és a 
röntgendiagnosztikai, valamint a 
laboratóriumi vizsgálatok terüle-
tén. A pandémia alatti tevékeny-
sége elismeréseként Tolna Megye 
Védelméért emlékérem kitünte-
tésben részesült, elismerve ezzel 
a munkatársak helytállását is.

Kohl Gyöngyi
Fotók: Babai István, Szép Zsóka
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Atomerőmű

Az atomenergetikában történt
Energiafogyasztási rekordokkal kezdődött a 
2022-es esztendő. Január 25-én 7396 MW volt 
a rendszerterhelés, ez 35 MW-tal haladta meg 
a 2021. december 9-én mért csúcsot. A Pak-
si Atomerőmű termelése az adott időpontban 
2052 MW volt, az import pedig 2854 MW. A 
januári tartós hideg havi rekordot is hozott, 
soha nem fogyasztottunk még annyi – 4470,9 
GWh – villamosenergiát Magyarországon egy 
hónap alatt, mint 2022 januárjában. 
Februárban közös évértékelőt tartott az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. és a Paks II. Zrt. a 
TelePaks televízió Szinergia című magazin-
jában. A műsorban elhangzott, hogy a Pak-
si Atomerőmű 2021-ben is a hazai energiael-
látás megbízható pillére volt, illetve a Paks II. 
projektben jelentős lépések történtek a két cég 
közös célja, a nukleáris kapacitás hosszú távú 
fenntartása érdekében. 
Májusban megalakult az új kormány. Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszterhez ke-
rült a paksi atomerőmű két új blokkjának ter-
vezése, megépítése és üzembe helyezése, Süli 
János korábbi tárca nélküli miniszter pedig ál-
lamtitkárként folytatta a munkáját szeptem-
beri távozásáig. Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter május 5-én találkozott Alek-
szej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójá-
val, amit követően azt mondta, hogy Magyar-
ország nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági 
érdeke a paksi atomerőmű két új blokkjának 
megépítése, a Roszatom pedig képes a beru-
házás végrehajtására. A miniszter parlamen-
ti meghallgatásán hangsúlyozta, hogy cél a be-
ruházás felgyorsítása.
Május-júniusban egy sor fontos engedélyt ka-
pott meg a Paks II. projekt: az Országos Atom-
energia Hivatal május 26-án kiadta az új pak-
si blokkok létesítéséhez szükséges résfal építé-
si engedélyét, június 10-én építési engedélyt 
adott a paksi atomerőmű 5. és 6. blokk létesíté-
séhez szükséges talajszilárdítás kivitelezéséhez, 

június 30-án pedig kiadta az olvadékcsapdák 
gyártási engedélyét.
Július 6-án a teljes atomenergia-ágazat számá-
ra kedvező döntés született: az Európai Parla-
ment fenntartható energiaforrásnak minősí-
tette az atomenergiát. Az ezt magában foglaló 
rendelet 2023. január 1-én lépett életbe.
A kormány július 13-án jelentette be a gázvál-
ság okán, hogy kezdeményezi a paksi  atomerő-
mű üzemidejének további meghosszabbítá-
sát, az erre vonatkozó javaslatot novemberben 
nyújtotta be Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes, hivatkozva a más atomerőművekben 
már végrehajtott üzemidő-hosszabbítási ta-
pasztalatokra, illetve a VVER technológia ro-
busztus tervezési-gyártási alapjaira. Tekintettel 
ezekre újabb húszéves üzemidő-hosszabbítás 
lehetőségét vizsgálják meg.
Augusztus 25-én megkapta a Paks II. projekt 
az eddigi legkomplexebb engedélyezési eljá-
rást lezáró létesítési engedélyt. Az engedély ki-
adásával a projekt második, kivitelezési fázi-
sába történő átlépéséhez szükséges legfonto-

sabb előfeltétel teljesült. Másnap elkezdődött 
az 5. blokk területén a mínusz öt méterig ter-
jedő talajkiemelés. A nyár utolsó napjaiban ér-
kezett meg a hatóságtól az 5. blokki reaktor-
épület és a nukleáris sziget hat épületének épí-
tési engedélye. 
Szeptember 1-jétől Jákli Gergely vezeti a 
Paks II. Atomerőmű Zrt.-t elnök–vezérigaz-
gatóként, és a cég menedzsmentjébe új ve-
zetők érkeztek. 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisz-
ter október első napjaiban jelentette be, hogy 
újabb fontos állomásokhoz érkezett a Paks II. 
projekt, megkezdődött az atomerőművek szí-
veként is emlegetett reaktortartályok gyártása.
Orbán Viktor miniszterelnök november kö-
zepén jelentette be, hogy új energiaügyi tárca 
alakul, mivel a háború és a szankciók új hely-
zetet teremtettek az energetika terén. Az új 
Energiaügyi Minisztérium vezetésére a kor-
mányfő Lantos Csabát kérte fel. A jelenlegi 
energiaválságban megnőtt annak jelentősé-
ge, hogy melyik ország tudja előállítani a maga 
által felhasznált villamosenergia nagy részét. 
Magyarországon a paksi atomerőmű a villa-
mosenergia-termelés felét és a fogyasztás har-
madát adja. 
Az év során kialakult energiakrízis felértékel-
te az atomenergia szerepét. Egyre több ország 
fontolgatja új atomerőmű építését. Az orosz–
ukrán kon�iktus nyomán született szankci-
ók is a �gyelem középpontjába kerültek, de 
a 2022 decemberében elfogadott kilencedik 
szankciós csomagba nem került bele az orosz 
nukleáris iparral szembeni, a paksi atomerő-
mű üzemanyagellátását és a Paks II. projekt 
előrehaladását gátló szankció sem. 

-ph-

Fotók: Babai István/archív (fent), Paks II. Zrt./archív (lent)
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Portré

Jó napot, mi újság?

Kovács Gyuláné
Beszélgetésünk idején szin-
te napra pontosan egy év telt 
el azóta, hogy Kovács Gyulá-
né Margó negyven év munka-
viszony után nyugdíjba ment. 
Egy pillanat alatt alkalmazko-
dott az új élethelyzethez. Ki-
fejezetten élvezi, hogy néha 
még lustálkodni is van ideje, 
és bepótolhat olyan dolgokat, 
amikre eddig nem futotta az 
idejéből.

A lakótelepi lottózóból minden 
bizonnyal sokan ismerik Ko-
vács Gyulánét, hiszen huszon-
két éven át dolgozott ott. Margó 
paksi lány, igazi lokálpatrióta, és 
mint megjegyzi, olyan honvá-
gyas, hogy nem is vágyott, nem 
is vágyik el a városból. Ha élni 
nem is szeretne máshol, az uta-
zást kedveli: férjével szívesen fe-
dezik fel a világ számukra elér-

hető országait, tájait. Rövide-
sen a férje is nyugdíjba megy, 
így még inkább hódolhatnak 
közös szenvedélyüknek. Tavaly 
is voltak emlékezetes nyaralá-
saik, és sikerült megvalósíta-
ni a bakancslistáról az úszást 
del�nekkel és a parasailinget 
(víziejtőernyőzés), de marad-
tak még tervek. Az országokat 
illetően most Zanzibár került a 
fókuszba, de mint Margó hoz-
záfűzi: mit nem adna két darts 
világbajnokságra szóló jegyért, 
ami régi vágya, de egyelőre el-
érhetetlennek tűnik számukra, 
hiszen a jegyek pillanatok alatt 
elkelnek.
A kisebb léptékű tervek között 
szerepel, hogy folytatja a néhány 
éve elkezdett orosztanulást, és 
sokat olvas. – Ha elolvasom az 
összes könyvet, amit felhalmoz-
tam, örökké fogok élni – fogal-

maz nevetve. S még azt hozzá-
teszi: imádja, hogy szabadon 
gazdálkodik immár az idejével, 
nem kell rohannia, és akár lus-
tálkodhat is. Amit nehéz elhinni 
róla, hiszen roppant energikus, 
aktív és láthatóan nem az a sa-
rokban meghúzódó típus. 
Talpraesettségére korán szüksé-
ge volt, hiszen ahogy kikerült az 
iskolából, üzemvezető lett a pak-
si kenyérgyárban. Margó erede-
ti szakmája ugyanis pék, ahogy 
a ma már dozimetrikusként dol-
gozó férjéé is, akivel a kaposvá-
ri iskolában ismerték meg egy-
mást. – Hűséges típus vagyok, 
ha lenne még kenyérgyár, biz-
tosan ott dolgoznék – árulja 
el. A gyár azonban megszűnt, 
és neki bele kellett kóstolnia a 
munkanélküliség keserű kenye-
rébe is. Ebből a hullámvölgyből 
az akkor még virágzó videoté-

kából érkező állásajánlat segít-
ségével sikerült kilábalnia. Ott 
kezdett sorsjegyekkel foglal-
kozni, s az ott szerzett tapaszta-
lat jelentett számára jó ajánlóle-
velet a Szerencsejáték Zrt.-hez. 
Az ott eltöltött bő két évtized 
alatt sok mindent látott, nagy 
boldogságot és gyors vissza-
esést is. A jelentősebb nyeremé-
nyek átadása mindig örömmel 
töltötte el. Habár sokan kíván-
nak sok szerencsét szeretteik-
nek az új esztendő elején, nem 
jellemző, hogy ilyenkor fellen-
dülne a játékkedv. Ez Margó ta-
pasztalatai szerint akkor emel-
kedik jelentősen, ha 13-a pén-
tekre esik, és ha felhalmozódik 
a nyeremény. 
Hogy neki mi a viszonya a sze-
rencséhez? Mint mondja, ha 
a játékra értjük, igazán nagy 
nyereménye soha nem volt, 
ami persze nem szegte kedvét, 
„megfertőződött” a munkahe-
lyén, ma is rendszeresen ját-
szik. Ha az életre értjük, akkor 
szavai szerint nézőpont kérdé-
se, hiszen rövidesen a negyve-
nedik házassági évfordulóju-
kat ünneplik békében, egész-
ségben. De ha azt nézzük, hogy 
hatalmas megpróbáltatás elé ál-
lította őket a sors, biztosan nem 
a szerencse jut az eszünkbe: na-
gyobbik lányuk, Linda ugyan-
is élete végéig gondoskodást 
igényel, önálló életre nem ké-
pes. A gyásznak, amivel az jár, 
ha az embernek fogyatékkal élő 
gyermeke van, minden szaka-
szát megélték. Rendkívül hálás 
a férjének, aki nem futamodott 
meg ettől a kihívástól, amivel 
Margó szerint a fér�ak sok-
kal kevésbé tudnak megbirkóz-
ni, mint a nők, és szintén hálás 
a Nyitnikék fogyatékkal élők 
nappali ellátója gondozóinak 
az áldozatos munkájukért. Leg-
hőbb vágya, hogy az ő életükön 
túli időre gondoskodjanak Lin-
dáról. Kisebbik lányuk, Noémi 
rövid kitérő után visszatért csa-
ládjával Paksra, ami szülei szá-
mára rendkívüli öröm, így sok 
időt tölthetnek unokájukkal, 
Sárival, aki lassan két éve ara-
nyozza be az életüket. 

Szabó Vanda

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Mozaik

Huszonöt éve kertbarátok
Alapításának 25. évfordulóját ünnepelte 
a Paksi Kertbarátok Egyesülete 2022-ben. 
A jubileum apropóján Nyiratiné Nász Ró-
zsával, a civil szervezet elnökével beszélget-
tünk. 

– Hogyan ünnepelték a jubileumot?
– Ahol csak tudtuk, megjelenítettük az évfor-
dulót, így például a Város napján mutattuk be 
jubileumi fotótablóinkat, amelyeken megele-
venedik egyesületünk eddigi története, illet-
ve a szabadtéri tökkompozícióinkban is je-
leztük, hogy negyed évszázadosak lettünk. 
Ténylegesen a novemberi klubestünkön ün-
nepeltük meg a születésnapot, de az év utol-
só találkozóját is áthatotta az ünnep. Erre az 
alkalomra készíttettünk minden kertbarát-
nak egy-egy tollat, amire rákerült egyesüle-
tünk logója és a mottónk: Kertészkedj, ültess 
fát, virágot, és bízz a jövőben! Az év lezárá-
saként egynapos adventi túrát tettünk Tolna 
megyében, jártunk a gyönki mézeskalács-ki-
állításon, Stekli Zsuzsa bonyhádi tárlatán és a 
váraljai Mikulás-házban.  
– Hogyan alakult meg annak idején az 
egyesület?
– Pupp Józsefné nevéhez fűződik az alapítás, 
aki húsz éven át vezette is az egyesületet, tőle 
vettem át a stafétabotot. Barátok, munkatár-
sak, ismerősök körében toborzott a kertészet 
iránt érdeklődő embereket. 1997 nyarán ti-
zenegy fővel alakult meg a Paksi Kertbarátok 
Egyesülete, amely az induló év végére már 
több mint negyven tagot számlált. 
– A taglétszámot tekintve most hogy áll az 
egyesület?
– Jelenleg ötven tagja van az egyesületünk-
nek, tehát e tekintetben elégedettek lehetünk. 
Viszont szeretnénk, ha sikerülne a sorainkba 
csábítani az i�abb korosztályokból is kertba-
rátokat. Azt tapasztaljuk, hogy aki nem hozza 
magával a családból a kertészkedés szeretetét, 
azt nagyon nehéz rávenni, hogy belevágjon, 
pedig érdemes. Ugyanakkor a mai rohanó vi-
lágban nincs sok szabadideje a családoknak, 
egy szép kert kialakítása, gondozása pedig 
sok munkát, időt igényel. Talán ezért is, ta-
lán divatból is van egyre több udvaron kert 
helyett térkő burkolat, de reményre ad okot, 
hogy azért látunk még szép, virágos, fás, bok-
ros kerteket. 
– Mitől maradt meg ilyen hosszú időn át az 
egyesület? Mi ennek a titka?
– Elsősorban a közös érdeklődés, a közös cél 
tart bennünket össze. Az egyesületünk 2010-
ben elsőként kapta meg az önkormányzat ál-
tal alapított Környezetünkért díjat. Az elis-

merés átvételekor Pupp Józsefné Rózsika azt 
mondta: „Mindig a lelkesedés és a tenni aka-
rás vitte előre a társaságot. Mindannyian a 
szép, kulturált környezetet szerető emberek 
vagyunk. Azért dolgozunk, hogy Paks ilyen 
legyen.” Ez az eltelt évek alatt mit sem válto-
zott. 
– Nagyon tevékeny az egyesület, házon belül 
és azon kívül egyaránt. Milyen munkát vé-
geztek eddigi működésük során? 
– Az első években a fő tevékenységünk par-
kok gondozása és közterületek virágosítá-
sa volt. Emlékezetes, amikor 2001-ben meg-
nyerte Paks a Virágos Magyarország versenyt 
a városok kategóriájában, majd a nemzetkö-
zi megméretésen ezüstérmet kapott. A fel-
készülésben a kertbarátok is részt vettek, fe-
lejthetetlen, amikor a zsűri érkezése előtti 
napon késő estébe nyúlóan virágokat ültet-
tünk a Pollack Mihály utcában. A program-
jaink sorában elsőként az adventi kiállítás és 
a növénybörze jelentek meg, éveken át szer-
veztük ezeket. Kezdeményezői voltunk az 
adventi gyertyagyújtásnak, ami aztán az ön-
kormányzattal közös szervezés lett, és betle-
hemet is készítünk a városháza előtti térre. 
Szerveztünk Nyitott kertek programot a la-
kosságnak, ismeretterjesztő előadássoroza-
tunk Tavaszváró esték címmel évek óta megy, 
az ideire már két februári előadás le van köt-
ve, és kedvelt a lakosság körében a Tök jó na-
punk, ahol tökkompozícióinkat állítjuk ki, 

van vásár, zsíroskenyérparti, korábban kultu-
rális műsor is színesítette, és alkotópályázat is 
a része volt. A legutóbb életre hívott progra-
munk a Tavaszi kerti séták, aminek keretében 
egymás kertjét vesszük górcső alá, de bár-
ki csatlakozhat hozzánk. A koronavírus-jár-
vány miatt ezt átalakítottuk virtuálissá: a kert-
jeinket közösségi oldalunkon mutattuk meg. 
Ez az időszak hozta, hogy szabadtéri instal-
lációkat készítettünk a Táncsics Mihály utcai 
körforgalomnál és az Atom téren, hogy egy 
kis örömöt okozzunk a lakosságnak. Nem hi-
ányozhatunk a Város napja rendezvényről, 
ott voltunk a városi nyugdíjas sportnapokon, 
és el ne felejtsem, hogy kertészlegény tagja-
ink győztes halászléfőzők. Egyesületünk ön-
kéntes virágosítási, kertészeti munkákat is vé-
gez a városban. Minden jelentős nemzetkö-
zi és hazai virágkiállításra ellátogattunk már, 
jártunk arborétumokban, megismertünk vé-
dett természeti területeket, tapasztalatainkat 
pedig igyekszünk a magunk és a város javára 
fordítani. Jó a kapcsolatunk más civil szerve-
zetekkel és az önkormányzattal, a szakbizott-
sági pályázatokon rendre sikeresen szerepe-
lünk. Még nagyon hosszan lehetne mesélni 
huszonöt év történéseit, amelyből az első hú-
szét a 2018-ban megjelent Aki a virágot szere-
ti/20 éves a Paksi Kertbarátok Egyesülete című 
kötetünk összefoglalja. Szeretnénk folytatni a 
munkát.

Kohl Gyöngyi

Fotó: Babai István/archív
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Kilencvenötödik születésnapja alkalmából 
köszöntötte Eiler Jánosné, született Ho�-
mann Katalint a város nevében Szabó Péter 
polgármester még decemberben. Kati néni 
tősgyökeres paksi sváb családba született. 
Hatan voltak testvérek, három �ú és három 
lány. Kati néni a Kossuth Lajos utcai evangé-
likus iskolában tanult. A szülei gazdálkod-
tak, ő tizennégy évesen kezdett el dolgozni 
a családi földeken. Megélte az oroszok be-
jövetelét, és a kemény 1950-es éveket, végül 
a családi földekkel beléptek a téeszbe. 1960-
tól a kertészeti részlegnél dolgozott, későbbi 
nevén a Dunamenti Mgtsz-nél. Szeretett ott 
dolgozni, jó közösséget alkottak a munka-
társakkal. 1982-ben vonult nyugállomány-
ba. Eiler Jánossal 1948-ban házasodtak ösz-
sze, majd 1955-ben költöztek saját házba a 
Temető utcában. Egy lányuk született, aki 
szintén Katalin. Férje a konzervgyárban 
dolgozott, a szállításnál volt csoportvezető, 
1995-ben hunyt el. A ház körül mindig tar-
tottak barom�t, malacokat, és volt egy tel-
kük is kis szőlővel, hétvégi házikóval. Kati 
néni ma már csak az udvaron tesz-vesz, de 
korát meghazudtoló egészséggel és szelle-
mi frissességgel éli a mindennapokat lánya 

féltő gondoskodása mellett. Két lányunoká-
ja van és három dédunokája, két lány és egy 
�ú, de ők már nem Pakson laknak. Érdek-
lődik a világ dolgai iránt, olvas (Nők Lapja, 
Paksi Hírnök, Híd evangélikus magazin) és 
tévét néz. A kilencvenedik születésnapjára 
nem kérte a városi köszöntést, most viszont 

úgy gondolta, hogy a kilencvenötödikre 
már igen. Szerinte jó recept nincs a hosszú 
életre, de szerencsésen elkerülték a betegsé-
gek, és úgy gondolja, hogy jó géneket örö-
költ, mert többen is magas kort éltek meg a 
családjában.

-kgy-

Pető Zente lett az idei év első paksi újszü-
löttje. A kis�ú január 2-án 12 óra 35 perc-
kor, a szekszárdi Balassa János kórházban 
jött világra, pár nappal korábban a vártnál, 
császármetszéssel, 3550 gramm súllyal és 55 
centiméter hosszúsággal. Zente első gyer-
mek a családban, szülei Pető-Vass Noémi és 
Pető József. Elmondásuk szerint a várandós-
ság első két trimesztere problémamentesen 
zajlott, majd adódott néhány „meglepetés”, 
de dr. Varga József osztályvezető főorvos, 
valamint a kórház dolgozói szakértelmé-
nek és gondoskodásának hála minden rend-
ben zajlott. Az édesapa is jelen volt a szü-
lésnél. Úgy érzik, azóta minden napjuk nagy 
boldogságban telik. A �atalokat a nagyszü-
lők segítik ezekben a napokban, az édesapa 
munkahelye pedig lehetővé teszi, hogy ja-
nuárban minden napot együtt tölthessen a 
család. Pető-Vass Noémi a Medicover Zrt. 
paksi klinikáján dolgozik, Pető József pedig 
a Yettel Magyarország Zrt. B2C Sales Igaz-
gatósága délnyugati régiója egyik területé-
nek vezetőjeként.  Ő tősgyökeres paksi, fele-
ségével 2021 ősze óta élnek itt együtt.

-emma-

A hosszú életre nincs jó recept

Pető Zente az első baba 2023-ban

Fotó: Babai István

Fotó: magánarchívum

 Paksi Hírnök, 2023. január 13. n 13



Kulturális kavalkád 2022-ben
Mozaik

Számos kulturális rendezvényen vehetett 
részt a lakosság 2022-ben az önkormány-
zat, valamint intézmények, civil szervezetek 
jóvoltából. Ezekből adunk visszatekintést a 
teljesség igénye nélkül. 

Megalakulásának 15. évfordulóját ünnepel-
te tavaly év elején a Csámpai Country Road 
Club. Ebből az alkalomból január 29-én nagy-
szabású születésnapi rendezvényt tartottak a 
Csengey Dénes Kulturális Központ nagyklub-
jában, ahova táncos barátaikat hívták meg az 
ország minden részéből. Születésnapi megle-
petésként egy százszeletes torta készült. 
2022 a kézimunka és képzőművészeti kiállí-
tások éve volt az Atomerőmű Nyugdíjasklub 
Egyesület számára. A kiállítássorozatban ki-
lenc tárlatot szerveztek székhelyükön, minden 
alkalommal két-három klubtag alkotásait lát-
hatta a közönség. 
A Csillag Show-tánc Egyesület által szervezett 
nemzetközi táncversenyre is várták az érdek-
lődőket 2022-ben. A kétnapos rendezvényen 
mintegy 340 produkciót mutatott be  több 
mint ezer versenyző, akik három kategóriában 
– pro�tól az amatőrig – mérethették meg ma-
gukat. 
Tízéves lett 2022-ben az Atomenergetikai Mú-
zeum. A jubileumot négynapos rendezvény-
sorozattal ünnepelte az intézmény. A sorozat 
nyitányaként a Torma Dóra által szerkesztett 
A Pónya-visszaemlékezések című könyv be-
szélgetéssel egybekötött bemutatójára várták 
az érdeklődőket március 21-én a kulturális 
központba. Az atomerőmű egykori vezérigaz-
gatójával Kováts Balázs beszélgetett.  
Vastapsot kapott a közönségtől a Tűzvirág 
Táncegyüttes a premier-előadásán, amelyet 

két esten is bemutattak a Csengey Dénes Kul-
turális Központban. Az első felvonás hagyo-
mányos néptáncokra épült Forgatag címmel, 
a második felvonásban pedig a Ludas Ma-
tyi táncszínházi feldolgozását mutatta be az 
együttes. 
Két év pandémia miatti kihagyás után is-
mét bemutatkozhatott a nagyközönség előtt 
a Paksi Sportegyesület Ritmikus Gimnaszti-
ka Szakosztálya. A mintegy hatvan sporto-
lót magában foglaló szakosztály májusi gá-
láján valamennyi sportolójuk megmutathat-
ta tudását. 
Az elmúlt két esztendőben nem tudták meg-
rendezni a német nemzetiségi napot sem a 
koronavírus-járvány miatt, így a tavalyit ta-
lán a megszokottnál is nagyobb várakozás 
előzte meg májusban. A Táncsics parkban 

megtartott nagy múltú rendezvény keretében  
adták át a Paksi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat által alapított Arany Rozmaring dí-
jat, illetve megünnepelték a Roger Schilling 
Fúvószenekar alapításának harmincadik év-
fordulóját.
A Város napja kulturális kavalkád felvonulás-
sal, kulturális egyesületek, csoportok és ze-
nekarok fellépésével zajlott, volt halászléfő-
ző verseny és a Halott Pénz adott koncertet. 
A megelőző napon Paks hangban és képben 
címmel helyi, illetve helyi kötődésű zeneka-
rok léptek fel, illetve helyi fotósok kiállítását 
tekinthették meg az érdeklődők.
Tanévzáró gálaműsort tartott a Tehetség 
Alapfokú Művészeti Iskola májusban a  kul-
turális központban. A nagyszabású rendez-
vényen felléptek az iskola csoportjai, nép-
táncos, balett- és modern tánc tanszakos nö-
vendékei, a néptáncosokat a Kó-Pé Zenekar 
kísérte. Az iskolának mintegy kilencszáz nö-
vendéke van, Pakstól Budapestig.
A Paksi Twirling és Botforgató Kulturális 
és Sport Egyesület és az ESZI DSE twirling 
szakosztálya is megtartotta tanévzáró gála-
műsorát júniusban. A Csengey kulturális 
központban ötvenöten léptek színpadra kü-
lönböző koreográ�ákkal. Több korosztály is 
megmutatta tudását, a produkciók között 
szerepelt egyéni, csoportos és pomponos 
szám egyaránt. 
Pakson koncerteztek a Pannon Filharmoni-
kusok a Tér-Zene program keretében, az Er-
zsébet Nagy Szálloda teraszán június 20-án.  
A  210 éves pécsi együttes másfél évtizede a 
magyar zenei élet meghatározó művészeti tár-
sulata, a nemzeti zenekari cím birtokosa.         Ü

Fotók: Babai István, Molnár Gyula, Szép Zsóka, TelePaks
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Ü Paksi interaktív koncertjükre elhozták a 
klasszikus zeneirodalom remekeit. Az egy évet 
felölelő és harminc koncertet kínáló Tér-Zene 
sorozat megvalósítására sikeresen pályázott az 
önkormányzat még 2021-ben, a koncertsoro-
zat 2022-ben folytatódott. A koncerteket min-
den esetben szabadtérre tervezték, az előadók 
palettáján megjelentek helyi és vendégelőadók 
egyaránt. Pakson koncertezett mások mellett a 
Budapest Jazz Orchestra, Gryllus Vilmos és az 
Elek István Quartet is. 
Jubileumot ünnepelt 2022-ben a Paks Városi 
Vegyeskar. Megalakulásának 45. évforduló-
ja alkalmából ünnepi koncertet tartott a kórus 
június 25-én a Jézus Szíve katolikus templom-
ban. A Babenyecz László vezette kar népda-
lokat, �lmzenéket és klasszikus zeneműveket 
adott elő, vendégük volt a Szekszárdi Kama-
razenekar. 
Ötven koncert, negyven fellépő, harmincadik 
évforduló – ezek a számok jellemezték a tava-
lyi Nemzetközi Gastroblues Fesztivált. A több-
napos rendezvényre ismert zenei előadók ér-
keztek a városba. A zenei maratonra több 
mint hatezren voltak kíváncsiak. Az évfordu-
ló alkalmából a megszokottak mellett jubileu-
mi kiadványok is készültek, amelyeket decem-
berben mutattak be. 
Negyedik alkalommal várták a zenekedvelő-
ket a Komolyzenei Koncert rendezvényre Pak-
son. A július 27-i programon Pitti Katalin és 
Berkes János operaénekesek ejtették ámulatba 
a közönséget. 
Nagyszabású nyitókoncerttel indult a 7. Nem-
zetközi Fúvós Napok Fesztivál augusztus 22-
én a Csengey kulturális központban. A fesz-
tivál programjai fúvószenekarok fellépésével, 
térzenekoncertekkel Pakson, Dunaföldváron, 
Kalocsán, Madocsán, Gerjenben és Duna-
szentgyörgyön zajlottak egy héten át. 
Szeptember közepén rendezte meg a Csengey 
kulturális központ a Paksi BorBála rendez-

vénysorozatot az ASE sportcsarnok melletti 
területen szalmabálákból kialakított szabadté-
ri színházban. Az eseményt, amelynek kereté-
ben gyermek- és színházi programok, koncer-
tek zajlottak, Paksi Borbála szociológus nyitot-
ta meg. 
Tízéves lett a Kincskereső Gyermekkönyv-
tár, amely alkalomból születésnapi ünnepsé-
get tartottak szeptember 10-én az intézmény 
munkatársai. Az Ökocsiga Játszóház közre-
működésével megvalósított játékos, szórakoz-
tató programokat, kézműves foglalkozásokat 
Gryllus Vilmos fellépése színesítette. 
A szépkorúakat köszöntötte Szabó Péter, Paks 
polgármestere október elején a Csengey Dé-
nes Kulturális Központban. A városban hosz-
szú ideje hagyomány, hogy az idősek világnap-
ja alkalmából különböző programokon vehet-
nek részt az ünnepeltek. Idén Gergely Róbert 
szórakoztatta a közönséget Szécsi Pál emlék-
koncert című estjével. 
Huszonötödik alkalommal rendezték meg 
Pakson az Országos Amatőr Pop-Rock-Jazz 

Fesztivált november 12-én. A Csengey Dénes 
Kulturális Központban tizenegy zenekar mér-
te össze tudását, a produkciókat rangos szak-
mai zsűri értékelte. A fesztivált a Lunda zene-
kar nyerte, amely így továbbjutott a budapesti 
Öröm a Zene tehetségkutató döntőjébe. 
Két év kihagyás után ismét megtartotta Ad-
venti Hangversenyét a Pro Artis Alapfokú 
Művészeti Iskola december 15-én. Az esemé-
nyen megtelt érdeklődőkkel a kulturális köz-
pont színházterme. Az esten az intézmény va-
lamennyi diákja fellépett, a zene mellett a ba-
lett is megjelent a műsorpalettán. 
Az év utolsó hónapjaira Kultúrmorzsák cím-
mel hirdetett programot a Csengey Dénes 
Kulturális Központ. A több alkalmat magában 
foglaló sorozatban gyermek- és ismeretter-
jesztő rendezvényekre várták az érdeklődőket. 
Az adventi udvar, ahol helyi kézművesek, ke-
reskedők kínálták portékáikat, három héten 
át tartott nyitva. A Paksi Advent keretében a 
kulturális központ előtti téren fellépett Tábo-
ri Emese és a Berek Brothers, a Pro Artis Alap-
fokú Művészeti Iskola és a Vetővirág Népzenei 
Együttes, Kuna Vali és zenekara, Kovács Aliz, 
a Paksi Városi Nyugdíjasklub és a paksi evan-
gélikus gyülekezet kórusa, Gyulai István, va-
lamint a Paksi Városi Vegyeskar. A központ 
előterében Feil József fafaragó alkotásaiból 
rendezett be betlehemet a Paksi Kertbarátok 
Egyesülete. A színházteremben az Advent a 
Hargitán című színházi előadást lehetett meg-
tekinteni. A Csengey kulturális központban 
gyújtották meg vasárnaponként a gyertyákat 
az adventi koszorún, az elsőt Leber Ferenc al-
polgármester, a másodikat Süli János ország-
gyűlési képviselő, a harmadikat Szántó Zoltán 
alpolgármester és a negyediket Szabó Péter 
polgármester. A vasárnapokon a fellépők kö-
zött volt a Sisha Café zenekar, a Dirty Sleepers, 
László Boldizsár és Nánási Helga, Dorogi Pé-
ter, Tibes és Oláh Gergő.                     Sólya Emma
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bi mellett. Nyolc gyermekük 
érte meg a felnőttkort. Büszke 
volt legidősebb �ára, Adler Illés-
re, aki volt félegyházi rabbi, ké-
sőbb óbudai, majd pesti főrab-
bi lett. Kisebbik �a, Ignác Békés-
gyulára került főrabbinak. Egyik 
lánya, Adler Mária, akinek férje 
később dr. Scheiber Lajos pes-
ti rabbi lett, �uk, dr. Scheiber 
Sándor (1913–1985) rabbi pe-
dig a neológ zsidóság kiemel-
kedő alakja lett, Teri nénivel így 
unokatestvérek voltak. Egy má-
sik lánya, Deutschné Adler Re-
gina (1872–1944) volt Teri néni 
édesanyja. Paksra kerülése után 
édesapja, Deutsch Zsigmond 
(1867–1938) nyersbőrkereske-
dő és családja Dunapentelén 
maradtak, de a háborút már 
csak édesanyja élte meg, őt a 
borzalmak idején innen hurcol-
ták Székesfehérvárra, majd szál-
lították volna Auschwitzba, de 
még a vagonban meghalt, így 
Kassánál, ahol a magyaroktól át-
vették a transzportot, a németek 
kitették a holttestét. Teri néni te-
hát már ismerte a várost, de hi-
vatalosan 1927-ben került Paks-
ra, amikor idejött feleségül a Fő 
utca 11. számú Schossberger-
házba. Schossberger Zsigmond 
textilkereskedést vezetett a csa-
ládi üzlethelyiségben. Ez is 
olyan bolt volt, hogy amikor be-

zárták az üzletet, a helyiségből 
nyíló ajtón át lehetett belépni a 
családi lakrészbe. Ahogy unoká-
ja, Fülöp Tamás mondta: 

Sajnos Zsigmond még 50 éves 
kora előtt, 1943 decemberében 
váratlanul meghalt vérmérgezés-
ben a budapesti Zsidó Szeretet-
kórházban, 1944. januárban te-
mették el, a paksi zsidó temető 
végében nyugszik. Az akkori fő-
utca, a mai Dózsa György út, il-
letve a zsinagógát körülvevő ut-
cák nagy részének épületeit zsidó 
családok lakták. A paksi zsidó-
ság nagyon jól kijött keresz-
tény hon�társaival, soha nem 
volt köztük semmiféle problé-
ma. A jó viszonyra utalva me-
sélte Teri néni: 

A Fő utca 11-es számú épülete 
is egy jellegzetes régi zsidó ház 
volt a Duna utcával majdnem 
szemközt. Fedett udvarra nyí-
ló hatalmas vastag kapuja és ut-
cára nyíló üzlethelyiségei arról 
tanúskodnak, hogy egykori tu-
lajdonosai is tehetős emberek 
voltak. A hátsó traktus állítólag 
1848-ban épült, az utcai részt, 
a hagyományos háromszoba-
ámbitusos polgári házat pedig 
1912-ben építtette a veszpré-
mi születésű Schossberger Lipót 
(1856–1934) vegyeskereskedő, a 
paksi statusqou hitközség társ-
elnöke és paksi neje, Fischl Jan-
ka (1870–1944). A tágas és ma-
gas szobákat szinte a mennye-
zetig érő vastag faajtók kötötték 
össze, a tiszteletet parancsoló 
helyiségek, ha beszélni tudná-
nak, az itt lakók több évtized-
nyi keserűségéről mesélhetné-
nek. A családanya, Janka mel-
lett egyik �uk, Schossberger 
Miklós (1907–1944), annak fe-
lesége és László nevű gyerme-
kük (1935–1944) Auschwitz-
ban odavesztek. Az idősebb 
�uk, Schossberger Zsigmond 
(1893–1943) az 1920-as évek 
derekán házasodott, elvette a 
dunapentelei születésű Deutsch 
Teréziát (1902–2005). Őt máso-
dik férje után Pakson minden-
ki csak Lövei néniként ismerte, 
de a kronológiát betartva majd 
csak a második résztől említem 
így. Teri néni 1902-ben szüle-
tett a mai Dunaújváros elődjé-
nek számító Dunapentelén egy 
tízgyermekes, spanyol gyökerű 
zsidó családban. Ennek ellené-
re anyai ágon már volt paksi kö-
tődése. Nagyapja, Adler Sándor 
(1843–1894) a paksi statusquo 
hitközség első rabbija volt, aki 
művelt emberként jól beszélt 
magyarul, németül és franciául, 
és Kossuth-ruhában járt az ak-
kori divat szerint. A temetőben 
a fal melletti első sorban van el-
temetve a többi híres paksi rab-

Az eltűnt városkép nyomában
Az utolsó paksi zsidó család története 1. rész

Így érte a deportálás 1944 nya-
rán özv. Schossberger Zsig-
mondné Deutsch Terézt három 
félárva gyermekével: Líviával, 
Sándorral és Imrével: 

Folytatjuk!
dr. Hanol János

„A Schossberger nagypapa egy 
tiszteletben álló paksi rövidáru 
kereskedő volt, nem gazdag, de 
nem is szegény, nagymamával 
szépen nevelték a három gyer-
meküket, és megtehették, hogy 
például felmentek Pestre ebédlő 
bútort vásárolni a nagy házba.”

„Nekem itt Pakson akkor már 
volt egy tizenöt és egy tizenhá-
rom éves �am. Nagyszerű ta-
nulók voltak, még a katolikus 
lelkészek is meglátogattak ben-

nünket, mondván, hogy le-
gyünk nagyon büszkék a gyer-
mekeinkre.” 

„A Villany utcában kialakí-
tott gettóban nem csak paksi-
ak voltak, ide hoztak szekszár-
di és dunaföldvári deportálta-
kat is, s végül 1944. július 5-én 
útnak indítottak bennünket a 
paksi vasútállomásra, innen 
pedig Auschwitzba. Minden-
ki vihetett magával egy tíz ki-
logrammos csomagot. Voltak 
köztünk orvosok, ügyvédek, 
neves emberek. A hatóság kép-
viselői azt mondták nekünk, 
hogy csupán munkára visznek 
bennünket, így eleinte mit sem 
sejtve, egész éjszaka lepedőket 
festettünk, varrtunk, hogy le-
gyen munkaruhánk. Hozták 
hozzám az értékeiket, hogy te-
gyem el őket, én még �atal va-
gyok. Mondtam, hogy én nem 
tudok mit kezdeni velük. Volt 
egy ötliteres tejeskannám, tele 
lekvárral, abba süllyesztettük 
a nyakláncokat meg a karkötő-
ket, fülbevalókat. Auschwitzba 
érkezve azonban semmit nem 
vihettünk magunkkal a vago-
nokból, így az ékszerek oda-
vesztek. Velem volt a tizenhat 
éves lányom is. Minket a 31-
es blokkban helyeztek el. […] 
Az én kislányom nagyon félős 
volt, mégis sikerült valahogy 
összebarátkoznia a német fel- 
ügyelő kislányokkal, azt hi-
szem, nekik köszönhette az 
életét, mentették, amennyire 
csak lehetett.” (Paksi Hírnök, 
1997.09.26., 10.o.) 

Schossberger Lívia édesanyjával, Schossberger Zsigmondnéval (1948)

Mozaik

Fotó: magánarchívum
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A Paksi Atomerőmű Vállalat készülve az erő-
mű akkori, 1988-as bővítésére, és emlékez-
ve az 1–4. blokk terveinek minőségére, szere-
tett volna felkészülni a műszaki tervek minél 
hatékonyabb felülvizsgálatára, számítógépes 
eszközök segítségével történő feldolgozásá-
ra. E célból beszerezte a Phoenix fantáziane-
vű szo�vert, amelyet TPA típusú szerveren 
és Tetronix terminálokon futtatott. Látszólag 
egyszerűnek tűnt a dolog. Mint kiderült, ez a 
környezet megfelelő volt ugyan adatcsomagok 
áramoltatására, viszont a gra�kus csomagok-
kal nehezen birkózott meg. A probléma ki-
küszöbölésére szerezték be az SGI Indy mun-
kaállomásokat és szerverként az Indigo 2 gé-
pet, amelyet később az Origin 2000 váltott fel.
Közben az erőműbővítés lekerült a napirend-
ről, és a vállalat vezetése úgy döntött, hogy a 
meglévő (akkori) csúcstechnológiát az 1–4. 
blokk terveinek ellenőrzésére, javítására hasz-
nálja fel. A Silicon Graphics Inc. egy nagy 
amerikai, számítástechnikai eszközöket gyár-
tó cég volt, amely számítógépes hardvert és 
szo�vert is gyártott. A kaliforniai Mountain 
View-ban 1981 novemberében Jim Clark ala-
pította, eredeti piacát a 3D-s gra�kus számító-
gépes munkaállomások képezték, de termé-
kei, stratégiái és piaci pozíciói az idő múlásával 

jelentősen fejlődtek. A Silicon Graphics gépei- 
ben levő MIPS-architektúrájú processzor, a 
gra�kus kártya az Indy gépekhez kifejlesz-
tett Irix operációs rendszerrel megtámogat-
va mind gra�kus munkához, mind mérnöki 
tervezéshez kiváló eszköznek bizonyult. Ezen 
a gépen már az erőmű gépészeti rendszerei-
nek háromdimenziós modellezését is meg le-
hetett kezdeni. Csak néhány adatot erről a szá-
momra csodálatos masináról: az Indy a kor 
egyik legkisebb gépe. A ház egy jelenkori kis 
asztali PC-hez hasonlítható, de egy nagy CRT-
monitor alá tervezték. A multimédiás felhasz-
nálásra tervezett Indy analóg és digitális I/O-t, 
6 csatornás digitális hangfeldolgozást, SCSI-t, 

valamint kompozit- és S-Video-bemeneteket 
tartalmaz. ISDN- és ethernetportokkal ren-
delkezik. Hangszóróbemenet és fejhallgató-
kimenet mellett 3D-s szemüveg csatlakozta-
tására is van lehetőség. Ez az első számítógép, 
amelynek tartozéka a videókamera. A ka-
mera a mellékelt szo�verrel használható volt 
videókonferenciára, videószerkesztésre vagy 
videó-e-mailre. R4000, R4400, R4600 vagy 
R5000 processzorral szállították, a frekvenciá-
ja 100 MHz, a memória 16 vagy 32 MB (legfel-
jebb 256 MB) lehetett. Három gra�kus alrend-
szer készült az Indy számára: 8 bites XL, 24 bi-
tes XL és 24 bites XZ. Ne felejtsük el, mindez 
1993-ban volt. A Paksi Atomerőműben a villa-
mos áramúttervek, az elosztók egyvonalas sé-
mái és a gépész technológiai sémák feldolgo-
zásában, karbantartásában, valamint tervezé-
sében játszott jelentős szerepet. Támogatta a 
gépész 3D-s modellezést. Emlékezetem sze-
rint mi ezt a „felállást” 2014-ig használtuk.
Érdekességképpen megjegyzem, hogy több 
rajz�lm készítésében is részt vett, többek kö-
zött e gép segítségével készült a TOY Story. Az 
Indy gyártását 1997. június 30-án, a támoga-
tását pedig 2011. december 31-én fejezték be. 
Tudására jellemző, hogy eBayen még mindig 
vásárolható.                                           Bakó Tibor

Megtartották az idei első paksi 
véradást a Magyar Vöröskereszt 
Tolna Vármegyei Szervezete szer-
vezésében január 5-én a Csengey 
Dénes Kulturális Központban. 
Gulyás Katalin, a Magyar Vörös-
kereszt Tolna Vármegyei Szerve-
zetének elnöke azt mondta, hogy 
Tolnában megfelelő volt a véradá-
si kedv 2022-ben, és a paksi járás 
területén is magas volt a véradók 
száma. Utóbbi esetében az éves 
terv 2585 fő volt, és 2508-an je-
lentek meg a meghirdetett 47 vér-
adási alkalom valamelyikén. Pak-
son a városi véradásokon ennél is 

jobb volt az arány, hiszen 916 volt 
a 2022-es terv, és 1028-an nyújtot-
ták a karjukat. A jó arányszámok 
oka Gulyás Katalin szerint az, 
hogy Pakson nagyon sok egész-
séges �atal lakik. A szakemberek 
bíznak abban, hogy még többen 
felismerik a véradás fontosságát, 
és elmennek a meghirdetett al-
kalmakra. Az elmúlt évben is kö-
szöntötték a többszörös véradó-
kat, a Szekszárdon megtartott ün-
nepségre azokat hívták meg, akik 
25, 50, 75, 100, 150 alkalommal 
adtak vért, a paksi területről 25 
véradót.                                          -se-

Tárgy/
történet

Mozaik

Sokan adtak vért

Fotó: Szép Zsóka
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Az előző években az edzésekre, a versenyek-
re a koronavírus miatti tiltások, korlátozá-
sok közepette került sor. Az élet visszatért a 
rendes kerékvágásba, de hatásai érezhetők 
voltak 2022-ben is. Balog Judit ügyvezetőt 
az elmúlt év eredményeiről, az előttük álló 
feladatokról, kihívásokról kérdeztük.

– Elmondható, hogy a pandémia elmúltával 
a sportágak edzései, versenyei visszatértek a 
rendes kerékvágásba? 
– Az elmúlt évben már minden szakosztály 
normál menetrendben tudott működni, az 
edzések és a különböző versenyek, mérkőzé-
sek is megtartásra kerültek.
– Mennyi most az igazolt versenyzők száma, 
történt-e lemorzsolódás az előző években a 
szigorú járványügyi előírások miatt? 
– Sajnos a pandémiás szabályok a teremsport-
ágakat erősen megviselték, hiszen az általuk 
használt tornatermekbe sokáig nem mehettek 
be, így várható volt, hogy lesz lemorzsolódás, 
dacára annak, hogy az edzők folyamatosan fel-
adatokkal látták el a sportolókat, valamint sza-
badtéri edzéseket is tartottak. Ezért aztán 2022 
az újraépítés éve volt ezekben a sportágakban. 
A jelenlegi létszám 303, ami csak néhány fővel 
marad el a 2020-as év elejétől.
– Kielégítő a létesítményhelyzet a teremspor-
tok (ökölvívás, karate, ritmikus gimnasztika) 
művelőinek?
– Az ökölvívók számára a Kossuth Lajos utcá-
ban bérlünk évek óta termet, míg a karate- és 
az RG szakosztályok bérelt bázisa a Deák Fe-
renc Általános Iskola tornaterme. Sajnos az 
utóbbiaknak nem tudunk külön termet bizto-
sítani, így a fél teremben, egymás mellett zaj-
ló edzések sokszor nem ideálisak egyik szak-
osztálynak sem, de még mindig jobb, mintha 
semmi nem lenne.
– Milyen eredményeket értek el a szakosztá-
lyok versenyzői? Elégedett, történt fejlődés? 
– Ritmikus gimnasztikázóink számtalan arany 
és ezüst minősítéssel, valamint első és máso-
dik helyezésekkel tértek haza a különböző ver-
senyekről mind csapatban, mind egyéniben, 
ami rendkívül fontos volt a hosszú verseny-
mentes időszak után egyesületi és az egyé-

nek szintjén egyaránt. Ökölvívó-szakosztá-
lyunk esetében is számos éremmel büszkél-
kedhettünk az év folyamán, és látható, hogy 
ismét egyre többen húznak bokszkesztyűt 
még a lányok közül is. A tájfutóink szinte min-
den hétvégén rajthoz álltak az ország különbö-
ző pontjain, és szállították az érmes helyezése-
ket. Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több 
kisiskolás húz tájfutócipőt, de a negyvenes, öt-
venes korosztályban is indítunk versenyzőket. 
Teniszszakosztályunkban 2022-ben megkezd-
tük az átszervezéseket, és ma már egy főállású 
vezetőedző koordinálja a szakosztályban mű-
ködő edzők munkáját, szervezi a szakosztály 
mindennapjait.
– Milyen év áll a Paksi FC NB I.-es labdarú-
gócsapata mögött? Hogyan haladnak tovább 
2023-ban? 
– Nagyon szép évünk volt, hiszen Magyar 
Kupa döntőbe jutottunk a nyáron, a csapat az 
első hatban végzett a tabellán és jelenleg is tart-
ja ezt a helyezést. Természetesen nagy a kon-
kurencia, minden évben nehéz megtartani az 
NB I.-es tagságot, de ezért dolgozunk tovább-
ra is.
– Milyen volt a 2022-es esztendő az utánpót-
lás, az NB III.-as labdarúgás és a női labda-
rúgás területén?
– Az utánpótlásunk és az NB III.-as csapatunk 
ebben az évben is bizonyított, U16-os, U17-
es korosztályunk bent maradt a kiemelt cso-
portban akadémiákat megelőzve. Az NB III.-
as csapatunk sok �atal játékossal a középme-
zőnyben szerepel. Női csapataink is hozták az 

elvárt eredményeket, a �úkhoz hasonlóan ott 
is sok �atal, tehetséges játékos pallérozódik. 
Női utánpótlás labdarúgóink közül az U14-es 
korosztályt kell kiemelni, akik a tabella máso-
dik helyén várják a tavaszi folytatást, U16-os 
és U19-es csapatunk pedig egyaránt a hatodik 
helyen telelt. Korosztályos válogatottakba több 
játékost delegáltunk. Összefoglalva a Paksi FC 
utánpótlása biztosított.
– Hogy érinti az energiaválság a szakosztá-
lyokat, ki tudják gazdálkodni a megnőtt rezsi 
költségeket, ideértve a futballklubot is? 
– A gazdasági válság rendkívül érzékenyen 
érinti az egész egyesületet. A versenyzők utaz-
tatása, szállásköltsége, az edzéskörülmények 
biztosításának költségei lényegesen megemel-
kedtek az év elejéhez képest. A tervezett tá-
mogatásokat az év második felére már nem 
kaptuk meg, amit csak annak köszönhetően 
tudtunk átvészelni, hogy a pandémiás idő-
szakban az elmaradt versenyeken tudtunk 
spórolni. A rezsiköltségek többszörösükre 
emelkedtek az energiaválság miatt. A létesít-
mények üzemeltetésén a tél folyamán igyekez-
tünk spórolni, a fűtést a stadionban erőteljesen 
lekorlátoztuk, és az is csak az irodákban és né-
hány öltözőben megy. Amennyiben 2023-ban 
nem kapunk támogatást, akkor azt már való-
színűleg nem bírja ki az egyesület, szakosztá-
lyok szűnhetnek meg, az egyesület léte is ve-
szélybe kerülhet.
– Elégedett a 2022-es évvel, vagy van hiány-
érzete?
– Ha azt nézem, hogy a pandémiás időszakot 
követően ismét normális körülmények között 
tudtak sportolóink működni, a létszámot sike-
rült visszatornázni a korábbi szintre, és szám-
talan szép versenyeredményt elérni a gazdasá-
gi nehézségek ellenére, akkor azt gondolom, 
hogy igen, elégedettek lehetünk. 
– Mit vár az idei évtől?
– Bízom benne, hogy az anyagi helyzet stabili-
zálódik, tovább tud működni a PSE és a spor-
tolóink a jövőben is öregbíthetik az egyesület 
és Paks város hírnevét, valamint a nem ver-
senyszerűen sportoló tagoknak is biztosíta-
ni tudjuk az egészséges életmódhoz, sporthoz 
való hozzáférést.                                        Kovács J.

Paksi SE és Paksi FC 2022-ben
Sport

Fotó: Szaffenauer Ferenc/archív

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
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Az Atomerőmű SE 2022-es éve
Számos szép eredményt értek 
el az Atomerőmű SE sportolói 
2022-ben és épül az egyesület 
új sportlétesítménye. Az elmúlt 
évet dr. Kovács Antal az egyesü-
let elnöke értékelte a Paksi Hír-
nöknek.

– A pandémiás években többször 
is elhangzott, hogy nagyon fontos 
megtartani a sportolókat. Sike-
rült ez a klubnak?     
– Ebből a szempontból jól sike-
rült a tavalyi évünk is.  Azok a lét-
számok, amelyek a gyerekfoci-
ban, kosárlabdában, dzsúdóban, 
kajak-kenuban, sakkban jellem-
zik az egyesületünket, kifejezetten 
jók voltak 2022-ben is. Ezekben a 
korosztályokban nagyon sok ma-
gyar bajnoki címet sikerült sze-
reznünk. Sajnos a dzsúdónál van 
két korosztályunk, ami kissé lyu-
kas, de ott van az U16 és az U17, 
ahol már vannak ob érmeseink és 
válogatott kerettagjaink, és onnan 
lefele minden korosztályban szé-
les a merítési lehetőség és jó ver-
senyzőink vannak. Több sportág-
ban vannak válogatottjaink, ko-
moly áttörés lehet kajak-kenuban, 
ahol több �atal versenyzőnk már 
felnőtt világbajnokságon is bemu-
tatkozhatott, és az U23-as korosz-
tályban is nagyon erős csapattal 
tudtunk készülni. Ez azt mutatja, 
hogy itt már olyan potenciál van, 
hogy a két év múlva sorra kerü-
lő olimpián már többen is részt 
vehetnek. Bedecs Ferenc a klub-
ban végzett munkája mellett az 
U23-as szövetségi edzői posztot is 
megkapta. Kiemelném, hogy ko-
sárlabdában az U16-os korosztály 
a második helyen végzett a baj-
nokságban, és három paksi játé-
kos szerepel az i�úsági válogatott-
ban, ami nagyon komoly ered-
mény. 
– Mi a helyzet a felnőtteknél?
– Kiszli Vanda, ahogy tőle már 
megszoktuk, hozta az aranyakat 
a maratoni világversenyekről. A 
síkvízi szakágban Pupp Noémi a 
felnőttek között is odaért, kajak 
egyesben, 1000 méteren lett Euró-
pa-bajnok. Már az élbolyban van, 

ahogy fejlődik, erősödik, benne is 
nagy lehetőségek vannak. A ka-
jak-kenu szakosztálynak ez az 
éve nagyon jól sikerült. Dzsúdó-
ban Pupp Réka volt világranglis-
ta vezető is. Sajnos a világbajnok-
ság nem úgy sikerült neki, ahogy 
szerette volna, de a masterson el-
ért bronzérem nagyon sokat ér. 
Jelenleg második a világranglis-
tán, nagyon jó úton halad. Azon 
kell dolgozniuk, hogy a világver-
senyeken potenciális éremesé-
lyesként tudjon tatamira lépni, és 
amit ki tud hozni magából, azt 
hozza is ki. Cirjenics Miklós ke-
ményen edz, reméljük, eldönti, 
hogy felszívja-e magát még egy 
utolsó nagy menetre.
– Mi a helyzet a dzsúdóteremmel?
– Nagyon kell már az új terem, 
azok a körülmények, amik kö-
zött jelenleg dolgoznak az edzők 
és versenyzők, az nem 21. századi. 
Nagyon nehéz megoldani, hogy 
több helyszínen, több korosztály-
lyal dolgozzunk egyszerre. Úgy 
beosztani az edzőtermeket, hogy 
az mindenkinek jó legyen, nem 
egyszerű. Ez minden korosztály-
váltásnál lemorzsolódást okoz, 
mert más helyszínre, más edző-
höz kell menni. Valószínű, hogy 
a 2023-as év legnagyobb esemé-
nye az lesz, amikor megkapjuk az 
új termünket, és végre olyan kö-
rülmények között tudunk edze-
ni, ahol kicsik és nagyok együtt 
vannak. Az iskoláknak, diákok-
nak ideális időpontokban tudunk 
majd edzéseket tartani, és nem 

akkor, amikor éppen felszabadul 
valahol hely. 
– Mi a helyzet a fér� kosárlab-
dával?
– A város egyik sikersportága 
a fér� kosárlabda, ami az el-
múlt években nem úgy teljesí-
tett, ahogy azt a szurkolók el-
várják. Az előző bajnoki szezon 
a kosárlabda szempontjából kü-
lönleges volt, története során elő-
ször a kiesés elkerüléséért küz-
dött a csapat. Nagyon nehéz év 
volt, ami baj előfordulhatott, az 
előfordult. Az évtizedek óta hú-
zódó sportcsarnokfelújítás miatt 
idegenbe, Szekszárdra kellett jár-
nia a csapatnak. Gulyás Róbert át-
vette a szakosztály irányítását és 
rögtön válságmenedzselésbe kez-
dett, azt gondolom, hogy megta-
lálta a helyét, tele van energiával, 
és nagyon kitartóan menedzseli 
a csapatot. Nemrég létrehoztunk 
egy három fős szakosztályvezetést 
azért, mert sok a feladat és hirte-
len kell megfelelő döntéseket hoz-
ni. A vezetőség tagjai: Bedecs Fe-
renc szakmai igazgató, dr. Teszler 
Sándor tanácsadó és Gulyás Ró-
bert szakosztályelnök. 
– Térjünk rá a tervekre. Több 
sportágban is regionális veze-
tő-szerepre tör az ASE. Melyek 
ezek?  
– Kosárlabdában a Bonyhádot 
is bevontuk az utánpótlás és az 
U23-as �atalok játéklehetősége 
miatt. Ez Jan Pavlík ötlete volt, a 
�atalok így az NB I/B Zöld cso-
portjában felnőttek ellen is játsza-

nak hétről-hétre. Szeretnénk regi-
onális központtá válni, de ez ön-
erőből, sajnos csak önerőből, nem 
megy. Ehhez TAO forrásokat kell 
szereznünk. Erre azért van szük-
ség, hogy a versenyeztetés és a já-
téklehetőség meglegyen a gyere-
keknek, és 18 éves korukban ne 
hagyják abba. Kajak-kenuban is 
szeretnénk dedikáltan regionális 
központtá válni, ebben a szövetség 
is partner. A vízitelepen az élsport 
mellett a szabadidő infrastruktúra 
is fejlesztésre kerül, kialakítanánk 
túrázóknak Magyarország Kirán-
dulópontot. Dzsúdóban magától 
meglesz a regionális központ, ha 
elkészül a csarnokunk. Van négy 
olyan sportág – dzsúdó, kajak-ke-
nu, kosárlabda, sakk – amelyek-
ben komoly szerepet tud játszani 
az ASE, és így most már az infra-
strukturális háttér is kialakulóban 
van. Az edzői állományunk na-
gyon jó, továbbra sem az a célunk 
hogy kész, kiforrott versenyzőket, 
„menőket” igazoljunk máshon-
nan. Ebben a térségben minél in-
kább szeretnénk a tehetséggondo-
zást megoldani. Lehet mondani, 
hogy a jövő év ebből a szempont-
ból nagyon fontos lesz, megtörté-
nik a regionális központok kijelö-
lése. Ha igaz, akkor az ASE csar-
nok felújításának második üteme 
is elkezdődik, vannak terveink, 
lépegetünk előre. Van esély arra, 
hogy Paks II.-vel is szorosabb 
együttműködés jöjjön létre. 
– Kikerülhetetlen kérdés, hogy 
mennyire terheli meg a klubot a 
rezsiköltség? 
– Az ASE sportcsarnok távfűté-
ses, és ez igaz a Paksi II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskolára is. 
A többi helyen mindenhol prob-
lémát jelent a fűtés. Azokon a he-
lyeken hétvégi programokat nem 
tudunk csinálni, az edzések rövi-
debbek, hamarabb be kell zárni. 
Nyilván el kell fogadnunk, hogy 
tízszeres áron nem lehet ezeket 
működtetni. Próbáljuk az edzé-
seket azokba a csarnokokba kon-
centrálni, ahol a távfűtés miatt ez 
nem okoz problémát.       

Kovács József

Fotó: Szaffenauer Ferenc/archív
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I r o d a , b e m u t a t ó t e r e m :  
P a k s ,  K á l v á r i a  u .  2 .  

( f ö l d h i v a t a l l a l  s z e m b e n )  
 

I r o d a v e z e t ő :   
N o s z k ó n é  S z e m e n y e i  E s z t e r  

0 6 2 0 / 8 5 2 - 1 5 2 0  
 

Készenlé t  0 -24h- ig :  
0630/936-3255  

w w w . a n h u r t e m e t k e z e s . h u  

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

Lakás eladó

Pakson a lakótelep központjá-
ban a Búzavirág utcában eladó 
földszinti, 3 szintes, hőszigetelt, 
3 szobás, 2 fürdőszobás, 2 erké-
lyes, garázsos, távfűtéses lakás. 2 
szoba légkondicionált. Alapte-
rület 131 m2. A lakáshoz kis kert 
tartozik. Bölcsőde, óvoda, isko-
la, üzletek 500 méterre.

Irányár: 75 millió Ft

Érdeklődni lehet:
+36/30-557-3645

Növénydoktor: a szobanövényekről
Szobanövényeink egészsége és 
szépsége nagyon sok tényezőn 
múlik. Egyrészt biztosítanunk 
kell számukra a megfelelő kör-
nyezetet, életfeltételeket, más-
részt a betegségek megelőzését. 
Most előbbivel foglalkozunk. Az 
egyik terület a vízellátás. Ha túl-
öntözzük a virágainkat, a víz ki-
szorítja a talajból a levegőt, ami-
re a gyökerek lassú és hiányos 
működéssel reagálnak, emellett 
a nedves közeg kedvez a gom-
bák és a baktériumok felszapo-
rodásának. A növényi szövetek 
lazábbak lesznek, és ezáltal ki-
sebb lesz az ellenálló képessé-
gük. Bár az öntözés kimaradá-
sa veszélytelenebb, hiszen a nö-
vény ellenálló képessége nem 
romlik, ugyanakkor, ha nem 
kap elegendő vizet, ki van téve a 
kiszáradás veszélyeinek. Arra is 
ügyelni kell, hogy milyen fény-
viszonyok között érzi jól magát 

leginkább az adott szobanövény. 
Ha számukra megfelelő helyen 
vannak, ne változtassunk rajta, 
hiszen amint a növényt áttesz-

szük egy másik helyre, és na-
gyobb fényt kap, az erős fény és 
hő hatására a levelek perzselőd-
nek, barnulnak és elpusztulnak. 

Ha pedig kevesebb fény éri, ak-
kor a növény életfolyamatai le-
lassulnak, a színe megfakul, és 
sárgászöld lesz, látszólag fejlő-
dik, de csak megnyurgul, és el-
deformálódnak a levelei. A har-
madik dolog, amire �gyelni 
kell, a hő hatásai. A szobanövé-
nyek nagyon érzékenyek a hő-
ingadozásra, a gyors felmelege-
dés lankadást, átmeneti herva-
dást, virágsérülést okozhat. Ha 
ezt kompenzálni szeretnénk na-
gyobb mennyiségű vízzel, az 
pedig a baktériumos és gom-
bás fertőzések melegágya lehet. 
A huzatot nem igazán kedvelik 
a szobanövények, hiszen a fo-
lyamatosan mozgó levegő hűtő, 
szárító hatással van rájuk. A so-
rozat következő részében a szo-
banövények betegségeiről, azok 
megelőzéséről lesz szó. 

Komáromi Lilla
növényorvos

Fotó: pixabay.com/illusztráció
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