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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A MŰSZAKI ÁTADÁSSAL LEZÁRULT A DEÁK-HÁZ PROJEKT KIVITELEZÉSI SZAKASZA

A műszaki átadással lezárult a Deák-ház projekt kivitelezési szakasza. A beruházás egy
év alatt készült el mintegy 900 millió forintból. A megvalósításra mintegy 400 millió forint
uniós támogatást nyert Paks.
A Deák-ház felújításáról 2014 októberében írt alá szerződést az önkormányzat az Aktív
Kft.-vel, az új klímatörténeti múzeum építése két hónappal később, az év végén
kezdődött el az Unikorn Épker Kft. kivitelezésében. – Az egykori Szeniczey-kúria és a
volt postamesteri épület teljes körűen, épületgépészeti, épületvillamossági és építészeti
szempontból is megújult, mindkét épület tetőterét be is építették. A létesítmény korszerű
tűz- és vagyonvédelmi rendszert is kapott – tájékoztatott Hum Ferenc, az önkormányzat
műszaki osztályának vezetője. Az épületegyüttes korszerűsítésének műszaki átadásátvételi eljárása október elsején kezdődött el, az észlelt kisebb hibák javítását követően
15-én le is zárult. Az új szárny, a klímatörténeti múzeum épületének műszaki átadása is
folyamatban van, itt a paksi löszfal elemzésén keresztül mutatják majd be a
klímaváltozás hatásait.
A műszaki átadás mérföldkő a projekt megvalósításában, ezután következik a
látványosabb rész, hiszen most rendezik majd be a kiállítótereket. Rengeteg interaktív
elem, animációs kisfilm, gyermekjáték szolgálja majd a történeti rész megismertetését,
így lesz teljes a megújult múzeum A szakmai munka és irányítás a Paksi Városi Múzeum
munkatársainak feladata lesz, az új épületegyüttes a DC Dunakom Plusz Kft.
üzemeltetésébe kerülnek. Az építkezéssel párhuzamosan a városi múzeum munkatársai
is dolgoztak a projektben, feladatuk egyebek mellett a múzeumpedagógiai program
kidolgozása volt. A szakemberek foglalkoztató füzeteket adnak majd az oda látogató
általános és középiskolás diákok kezébe, akik a foglalkozásokon helyi vonatkozású
érdekességekkel bővíthetik, mélyíthetik el az iskolában megszerzett tudásukat, többek
közt a római korról tanultakat az itt fellelt császárszoborláb révén világszerte ismertté
vált Lussonium történetével.
Régiségtár és Emléktér néven az egykori Szeniczey-kúriában állandó kiállításban, a volt
postamesteri épületben időszaki tárlatokon jelenik majd meg a régi Paks, a kúriák világa,
a Deák-kori nemesi családok története. A főépület emeletén Duna-ráma néven a
Dunához kapcsolódó tevékenységeket és a város a folyóhoz való történeti kötődését
ismerhetik majd meg a látogatók

