Ha csak egy szó állna rendelkezésre, „lángőrzésnek” nevezné a Dunakömlődön rá bízott feladatot Fitt Szabolcs. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot,
mi újság?
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Közmeghallgatás is volt az idei
utolsó képviselő-testületi ülésen
Fotó: Molnár Gyula

Közmeghallgatást is tartott decemberi ülésén
Paks város képviselő-testülete. Egy lakos a
Dózsa György út 52. szám alatt működő vendéglátóhellyel kapcsolatban panaszolta, hogy
péntekenként és szombatonként zavaró a zaj.
A kutyamenhely is téma volt: ketten beszéltek arról, hogy a jelenleg Hegyespusztára tervezett létesítmény közel lenne a lakott területhez. A Liget utcában épülő lakópark épületeinek száma, magassága kapcsán fejtette
ki véleményét és tett fel kérdéseket egy másik hozzászóló. Volt, aki a helyi közlekedéssel kapcsolatosan tett észrevételeket, javaslatokat, többek között körforgók létesítésére,
de arról is beszélt, hogy a lakótelepen elszaporodtak a patkányok, illetve arról is, hogy a
Villany utca mögötti parkoló kapacitása piaci napokon így sem elegendő, ezért ne adja el
az önkormányzat, sőt inkább bővíteni kellene a területet. Mindemellett a Bezerédj általános iskola tervezett ebédlőjével kapcsolatban
is hangzottak el kérdések.
A vendéglátóhellyel kapcsolatban dr. Blazsek
Balázs címzetes főjegyző azt ígérte, hogy utánanéznek a problémának, és írásban válaszolnak a felvetőnek, ahogy a Liget utcai lakópark építése kapcsán elhangzottakra is. A kutyamenhelyről Szabó Péter polgármester azt
mondta, hogy lakossági fórumot tartanak, illetve szintén írásban is választ kapnak a közmeghallgatáson elhangzottakra a kérdezők. A
közlekedéssel kapcsolatos felvetésekre Szabó
Péter polgármester egyebek mellett elmondta,

hogy az elkészült közlekedési koncepció alapoz a tervezett elkerülőútra, ami több problémát orvosolhat, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a változtatásoknál a város közlekedését globálisan kell nézni. Dr. Blazsek
Balázs címzetes főjegyző több felvetésnél jelezte, hogy a Magyar Közlöny 177. száma tartalmazza a paksi és Paks környéki utakra vonatkozó tervezési és kivitelezési szakaszolást.
Az önkormányzat javaslatokat tehet, a lehetőséggel éltek is, de azon területek esetében,
amelyek nem az önkormányzat tulajdonában
vannak, nem hozhatnak döntéseket. A Villany utcai parkolót illetően azt a választ kapta a felszólaló, hogy nem áll az önkormányzat
szándékában eladni a területet, sőt mindenképpen tervezik egy normális parkolóövezet
kialakítását. A Bezerédj iskola új ebédlőjéről Szabó Péter polgármester úgy tájékoztatott, hogy folyamatban van a kiviteli tervek
elkészítése, a megvalósításhoz szükséges forrás rendelkezésre áll, ám elképzelhető, hogy a
Paks II. beruházás kapcsán külső támogatáshoz juthat ehhez is a város, a tárgyalások zajlanak és jó irányban haladnak.
A közmeghallgatást követően rátért a képviselő-testület a napirenden szereplő témákra.
A költségvetési rendeletet hetedik alkalommal módosították. Az indoklásban elhangzott, hogy a polgármesteri hivatal felújítására, valamint a Paks–Dunakömlőd kerékpárút megépítésére van pályázati támogatás, de
mivel időközben megemelkedtek az építő-

ipari árak, a pályázati mellé saját forrást kell
rendelnie ezekre a fejlesztésekre az önkormányzatnak, nemkülönben a Paksi FC edzőpályáinak kialakításához, valamint az új kutyamenhely megépítéséhez szükséges területek megvásárlásához. A szükséges összeget a
pályázati céltartalékból biztosítják, valamint
a beruházási pénzeknél csoportosítanak át
forrásokat.
A fiatal szakképzett pályakezdők Pakson
történő letelepedésének támogatásáról szóló rendeletet is módosították. Ennek lényege, hogy – az esetleges félreértések elkerülése érdekében – nyomatékosították a szövegben, hogy paksi ingatlanvásárlást, -építést
támogatnak, illetve ha az adott ingatlant öt
éven belül értékesíti a pályázó, és nem Paks
közigazgatási területén vesz másikat, vissza
kell fizetnie a támogatást.
Az önkormányzati bérlakások lakbérét – a tervezett inflációval megegyező mértékben – három százalékkal megemelték, ez például egy
50 négyzetméteres, összkomfortos lakás esetében ötszáz forint növekedést jelent havonta.
A védett épületek felújításának támogatási rendszeréről szóló szabályozást is módosította a grémium, megemelkedik az éves támogatási keret. Bordács József, a gazdasági
bizottság elnöke azt mondta, hogy az építőipari árak emelkedése miatt az elnyerhető támogatási összeg már nem igazán jelentett segítséget a tulajdonosoknak, most, hogy duplájára emelkedik, talán már igen. Hozzátette,
az is fontos változás, hogy az eddigi utófinanszírozás helyett az elnyert támogatás felét előre megkapják a sikeresen pályázók, ami vélhetően szintén nagy segítség lesz számukra.
Döntöttek még egyebek mellett arról is, hogy
a Paksi Polgármesteri Hivatalban dolgozó
köztisztviselők illetményalapját a tavalyi 54
ezer forintról 62 ezer forintra emelik, határoztak a képviselő-testület 2019-es munkatervéről és a belső ellenőrzési tervről, valamint arról is, hogy a jobb közlekedés érdekében az önkormányzat megvásárolja a Csányi
kerti utat.
A közmeghallgatásról, az ülésen meghozott
döntésekről hosszabb összefoglalót adott
a TelePaks televízió a Testületi tudósítások
című műsorában, ami a telepaks.net honlapon megtekinthető, ahogy a testületi ülés teljes felvétele is.
Kohl Gyöngyi

Közélet
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Bekerítették a játszóteret A hulladékés ivókút is lesz
szállítás ünnepi rendje
Elkészült a Viza játszótér kerítése, illetve megkezdték egy ivókút kialakítását is
a téren. Még 2017-ben készült el a Báthory utca végén, a Táncsics utcai társasházak
mögötti parkban lévő, Viza névre keresztelt játszótér. A fejlesztést lakossági igénynek eleget téve valósította meg az önkormányzat. Az egyedi játékokat és információs táblákat felvonultató tér tematikája a
Duna. Néhány napja már nem kell a játszótér mellett elhaladó forgalom miatt aggódniuk a szülőknek, ugyanis körbekerítették a játszóteret. Ulbert Sándor, a kettes körzet képviselője ezzel a fejlesztéssel
az időközi önkormányzati képviselő-vá-

lasztás kampányában tett ígéretét teljesítette. – Lakossági kérés volt egy ivókút kihelyezése is, ennek munkálatai napokon
belül befejeződnek – tájékoztatott a képviselő, aki azt is elmondta, hogy a két fejlesztés egymillió-háromszázezer forintból
valósult meg képviselői keretének terhére. Hozzátette, hogy a még rendelkezésére álló összegből kerékpártárolót állíttat az
OTP paksi fiókja elé, illetve parkolást gátló oszlopokat helyeztet ki a városi könyvtár mellé. A Viza játszótér kerítése a mellette lévő, 2016-ban átadott szabadtéri fitneszparkot is védi.
-dsz-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Lakhatási körülmények javítása Paks városában – ez a neve annak az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által támogatott projektnek, amelyben a Dankó Pista utcában öt, a Síp utcában pedig négy bérlakásban végeztek felújítási munkálatokat. Az önkormányzat még májusban nyújtott be pályázatot a projekt megvalósítására, és 44 millió forint százszázalékos támogatást nyert az épületek energiatakarékos felújítására, valamint „Jelenlét-pontok” létrehozására, mely révén életvezetési tanácsadás is zajlott. A munkálatokra a DC Dunakom Zrt. kapott
megbízást, a cég alvállalkozók bevonásával végezte el a feladatot.
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A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot az év
végi hulladékgyűjtési és nyitvatartási rendről. Hulladékgyűjtés, szállítás: december 24én hétfői és keddi területek (Paks), december 25-26-án nincs hulladékszállítás, december 27-én szerdai (Paks, Dunakömlőd,
Gerjen) és csütörtöki (Nagydorog, Pusztahencse, Györköny) területek, december 28án normál gyűjtés (Bölcske, Madocsa, Paks
társasházak), december 31-én normál gyűjtés (Paks), 2019. január 1-én normál gyűjtés (Paks). Az ügyfélszolgálat nyitvatartása:
december 15-én 8.30-tól 12 óráig nyitva,
december 24-től 28-ig, 31-én és 2019. január 1-én zárva, a többi napon normál
nyitvatartás. A Paksi Hulladékkezelő Központ és Hulladékudvar nyitvatartása: december 22-én 8-tól 14 óráig nyitva, december 24-25-26-án zárva, december 27-én
8-tól 14 óráig nyitva, december 28-29-31-én
zárva, 2019. január 1-én zárva, január 2-án
6-tól 15.30-ig nyitva. 2019-ben minden hétköznap – hétköznapokra eső ünnepnapokon is – megtörténik a hulladék elszállítása,
azaz 2019. január 1-én is. 2019-ben az első
zöldhulladék-szállítás a második héten lesz.
A hulladékszállítással kapcsolatban bővebb
tájékoztatást a cég honlapján (www.khg.hu),
valamint paksi ügyfélszolgálatán (7030 Paks,
Dózsa György út 55-61., tel: 75/ 830-690)
kaphat a lakosság. A 2019-es hulladékszállítási naptár megjelenik a Paksi Hírnök januári első számában.
-gy-
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Ünnepi esten áldották meg
a felújított katolikus plébániát

Fotó: Molnár Gyula

– A Kálvária temető omladozó
támfala és a paksi római katolikus
plébánia épületének külseje azért
újulhattak meg, mert ebben a városban sok jó ember él, és a jó emberek jó tetteket hajtottak végre
– mondta Kutas Attila katolikus
plébános azon az ünnepváró es-

ten, ahol egy-egy emléklap átadásával és az azt követő ünnepi műsorral mondtak köszönetet a támogatóknak, vállalkozóknak és
mindazoknak, akiknek a segítségével, munkája által megvalósulhattak ezek a fejlesztések. Dr. Udvardy György pécsi megyéspüs-

pök azt mondta, hogy az egyházi
törvénykönyv szerint kívánják a
plébániát működtetni, amely három célt jelöl meg: a közösségi
élet szolgálatát, a hivatali funkciók ellátását és a szolgálatot teljesítő lelkipásztoroknak tisztes lakhatás biztosítását. – A paksi plébánia épülete eddig is szép volt,
de olyan szükséges felújításokra
kerülhetett sor, amelyek ezeket a
célokat még hatékonyabban tudják szolgálni. Azt kívánom, hogy
ez a ház legyen valóban a közösség háza – emelte ki. A Balogh
Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium karácsonyváró
ünnepségén a diákok adtak műsort, ezután áldotta meg dr. Udvardy György a felújított épületet. A szertartást követően az iskola adventi udvarába invitálták
a megjelenteket.
Kohl Gy.

Közélet

Kitüntetésre
várnak javaslatokat
A Tisztes polgár kitüntetésre
vár javaslatokat a paksi önkormányzat. A díjat azok elismerésére alapították, akik a város
életében jelentős szerepet töltenek be, személyes emberi példamutatásuk és életpályájuk révén a város megbecsült, köztiszteletben álló polgárai, valamint
több mint húsz éve Pakson élnek. A díjat minden évben két
fő veheti át a március 15-i városi ünnepségen. A kitüntetett
személyére paksi lakosok, paksi székhelyű jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek tehetnek
javaslatot. A felterjesztéseket indoklással 2019. január 14-én 16
óráig lehet eljuttatni a paksi polgármesteri hivatalba.
-kgy-

Menedék a hajléktalanoknak a melegedő
A decemberrel együtt a hideg is megérkezett, ami a fedél nélkül élőket nagy veszélybe
sodorhatja. Bár egy októberben hatályba lépett jogszabály szerint életvitelszerűen senki
nem tartózkodhat az utcán, ennek betartatása akadályba ütközhet, hiszen az életvitelszerű nehezen megfogható szakmai terminus.
Pakson is akadnak, akik szinte a városkép
részét képezik, hiszen télen-nyáron az utcán
tartózkodnak – egy részüknek azonban van
hova hazamenniük. Akinek nincs otthona,
annak sem kell megfagynia télen: a Síp utcában lévő hajléktalanok nappali melegedőjében van még hely. Timárné Kiss Zsuzsanna
koordinátor úgy tájékoztatott, hogy négy otthontalan emberről tudnak, akik Paks utcáit,
parkjait járják, és csak akkor veszik igénybe a
nappali melegedő szolgáltatásait, ha nagyon
hideg van. Bunkerekben, sufnikban húzzák
meg magukat. Bár az utcai szociális munka
nem tartozik a melegedőt működtető kistérségi szociális központ feladatkörébe, ezeket
az embereket is nyomon követik, meleg ruhával látják el. Amennyiben Paks közigazgatási területén kívülről érkezik valaki, a szakemberek felveszik a diszpécserszolgálattal a
kapcsolatot és a rászorulót a megfelelő in-

Fotó: Babai István/archív illusztráció

tézménybe irányítják, az odajutáshoz adott
esetben közvetett segítséget nyújtanak. Jelenleg kilenc férfi veszi igénybe folyamatosan a nappali melegedőt, de nőket is fogad
az intézmény, amely tíz férőhelyes, de szük-

ség esetén ez a szám bővíthető. A Síp utcai
épületben felállított fűtött lakókonténerben
is meghúzhatják magukat a rászorulók, fürödhetnek, moshatnak magukra, és főzhetnének is, de ezt a lehetőséget eddig még nem
vették igénybe. Meleg teát, zsíros kenyeret
minden esetben kaphatnak, de adományokból konzervétellel is meg tudják kínálni a betérőket. Timárné Kiss Zsuzsanna hozzátette:
szívesen fogadnak konzerveket, de ha valakinek otthon marad az ebédből, azt is, hiszen
a melegedőben tartózkodók ritkán érezhetnek otthoni ízeket. Ruhaadományokat jelenleg nem fogad az intézmény, mivel egyelőre
betelt a tárolókapacitásuk. A melegedő munkatársai hivatali ügyek intézésében – például elveszett iratok pótlásában – is segítséget
nyújtanak. Minimális elvárást támasztanak a
melegedőt igénybe vevőkkel szemben: bizonyos alapvető viselkedési szabályokat be kell
tartaniuk. A koordinátor megjegyezte: jelenleg egy fő áll kitiltás alatt súlyos szabályszegés
miatt. A hajléktalanok nappali melegedőjébe jelenleg meghosszabbított nyitvatartással:
reggel nyolctól másnap reggel hat óráig várják a rászorulókat.
Sólya E.

Atomerőmű
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Lenkei István: Az atomenergia a stabil
áramellátást szolgálja

A villamosenergia-rendszer stabilitása és kiszámíthatósága, valamint az importkitettség
csökkentése érdekében született döntés két új
atomerőművi blokk építéséről. Nem vetélytársai, hanem éppen ellenkezőleg, jó kiegészítői egymásnak a megújuló források és az olcsón, megbízhatóan, klímabarát módon termelő atomenergia – mondta el Budapesten
Lenkei István, a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója. A BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszéke a Magyar,
valamint a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki
Kamara épületgépészeti szakmai szervezetekkel közösen szervezett konferenciáján kiemelt
téma volt a geotermikus és az atomenergia részesülése az energetikai struktúrában. Lenkei István, valamint Horváth Miklós engedélyezési és felügyeleti igazgató és Kovács Gábor
műszaki igazgató előadásain keresztül a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a Paks II.
projektről.
Lenkei István vezérigazgató rámutatott, hogy
az atomenergia hasznosságára nagyon jó példa a paksi atomerőmű, amely technológiailag a
világ élvonalába tartozik, és az üzemeltetésben
is kimagasló eredményeket ér el. Arra is kitért,
hogy mindennap hallani új blokkok létesítésé-

Fotó: Paks II. Zrt.

ről a világ számos pontján, amelyeknek nagy
részét a paksiakhoz hasonlóan a Roszatom
építi. A Pakson épülő 3+ generációs, modern
reaktorokra azért van szükség, hogy a 20 éves
üzemidő-hosszabbítás után leállításra kerülő
blokkok helyére lépve fenntartsák a klímabarát áramtermelést biztosító atomenergia részarányát a hazai termelésben – vázolta a vezérigazgató. Mint mondta, Magyarország a
biztonságos új blokkok mellett azt várja a
beruházástól, hogy a magyar gazdaság húzóerejévé váljon.

Horváth Miklós engedélyezési és felügyeleti
igazgató, a társaság vezérigazgató-helyettese
arra világított rá, hogy a nukleáris engedélyezés minden más engedélyezésnél bonyolultabb, igen hosszan tartó folyamat. A magyar
nukleáris szabályozás a szigorú nemzetközi
rendszer szerves része, s mint ilyen, igen komoly elvárásokat támaszt az atomenergia alkalmazóival szemben. – Az, hogy az erőművet meddig építjük, egy nagyon fontos kérdés,
de ennél még fontosabb, hogy megfelelően készítsük elő, és a szükséges műszaki dokumentáció és engedélyek rendelkezésre álljanak – húzta alá a Paks II. Zrt. engedélyezési és felügyeleti igazgatója, kitérve arra is,
hogy jelenleg az atomerőmű-építés legöszszetettebb, legfontosabb dokumentuma, a
létesítésiengedély-kérelem összeállítása folyik.
A két új blokk számára kijelölt terület optimális – emelte ki előadása elején Kovács Gábor műszaki igazgató, aki a tervezett blokkokat elsősorban épületgépészeti szempontból
mutatta be. Elmondta, hogy minden rendszert, legyen szó akár fűtésről vagy szellőzésről, ugyanolyan szigorú elveket figyelembe
véve terveznek meg és építenek ki, mint a primerköri berendezéseket.
(X)

Jótékonysági akció beteg gyermekekért
A Paks II. Zrt. dolgozói által felajánlott ajándékokat adta át a Tolna Megyei Balassa János Kórház Gyermekosztályán Süli János, az
atomerőmű beruházásért felelős miniszter,
Lenkei István, a társaság vezérigazgatója és
Mittler István, a cég kommunikációs igazgatója. Az intézményben dr. Németh Csaba főigazgató és Ács Rezső, Szekszárd polgármestere fogadta a vendégeket. – A kórházban
lévő gyermekek nem lehetnek a megszokott környezetükben, ezért tartottuk fontosnak, hogy valamilyen módon mosolyt
csaljunk az arcukra – mondta el a rendez-

vényen Süli János. A miniszter azt is hozzátette, hogy az Atomerőmű régóta rendszeresen ápolja a kapcsolatot a megyei kórházzal,
az intézménnyel való együttműködés pedig
fontos feladata lesz Paks II.-nek is. – Tavaly a
cipősdoboz akcióhoz csatlakozott cégünk,
idén munkatársaink javaslatára az ajándékozás személyesebb módja mellett döntöttünk. A kollégáim által felajánlott játékok
a kórház gyermekosztályán maradnak,
emellett névre szóló csomagokkal is készültünk a gyermekeknek – tájékoztatott
Lenkei István, a Paks II. Zrt. vezérigaz-

gatója. – Karácsonykor hatványozottabban fontos számunkra, hogy barátságos és
otthonos környezet vegye körül azokat a
csöppségeket, akik kórházba kényszerülnek ezekben a napokban – hangsúlyozta
dr. Németh Csaba. A kórház főigazgatója
hozzátette: folyamatos a kapcsolat a kórház, az Atomerőmű és megalapítása óta a
Paks II. között. Korábban is sok segítséget
kaptunk, aminek révén egyrészt szakmailag hatékonyabbá tudtuk tenni a kórház
működését, másrészt kényelmesebbé az
osztályokat a betegek számára. Mittler István kommunikációs igazgató szerint azok
közül a gyermekek közül, akikkel ezen a
napon találkozhattak, sokan lehetnek később a 60 éven át üzemelő új atomerőmű
munkavállalói. E gondolat mentén Süli Jánossal és Lenkei Istvánnal együtt, a Paks
II. Zrt. minden dolgozója nevében kívánt
mielőbbi jobbulást és boldog karácsonyt a
gyerekeknek.
Weller P. Hanna

Mozaik
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Ünnepi fények

Kézműves foglalkozás a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
A Paksi Városi Múzeum pályázatára készült alkotások

IX. Blueskarácsony

Karácsonyra várva
Fotók: Babai István, Molnár Gyula, Szaffenauer Ferenc

Pillanatkép az adventi udvarból

Paks légi panoráma

Koncert az adventi udvarban

Mozaik
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A Csillag Show-tánc Egyesület táncszínházi produkciója

Korpusz a Szentlélek templomnál
Óvodások az Életfa Idősek Otthonában

Betlehemi jászol a városi adventi udvarban

A cipősdoboz akcióban érkezett ajándékok

A Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola adventi koncertje

8 n Paksi Hírnök, 2018. december 21.

Karszt József kapta a Lussonium-díjat
Fotó: Molnár Gyula

– A mai alkalom különösen fontos számunkra, hiszen a Paksi
Iparos és Vállalkozói Kör húszéves fennállását ünnepli – mondta köszöntőjében Siklósi Zoltán
elnök, a szervezet hagyományos
évzáró gáláján a Csengey Dénes
Kulturális Központban. Kiemelte, hogy a kis- és középvállalkozások nagyon sok paksi embernek
adnak munkát, ezért a cégekben

megélt legkisebb sikerük a város
sikerét is jelenti. – Azon fogunk
dolgozni, hogy cégeinkkel együtt
a városunk is fejlődő, gyarapodó
és sikeres lehessen. Örülök, hogy
Paks jelenlegi vezetése hasonlóképpen gondolkodik, partnerként tekint a helyi vállalkozók közösségére – hangsúlyozta.
Kovács Sándor alpolgármester
méltatta a húszéves iparos kört,

Mozaik

amelynek egyik alapítója volt,
hangsúlyozva, büszke arra, hogy
ez a közösség ma is együtt van, és
bátran tervezi a jövőjét. Kiemelte,
hogy a magánvállalkozások világát jól ismerő cégtulajdonosként
és alpolgármesterként együttesen szeretné segíteni a hídépítést
a város vezetése és a helyi kis- és
középvállalkozások között. – Szeretnénk, ha az erőmű építéséhez
kapcsolódó kerítésen kívüli infrastrukturális fejlesztések kivitelezői zömében paksi cégek lehetnének – fogalmazott.
Az esten tizennegyedik alkalommal adták át az iparos kör által
alapított Lussonium-díjat, a kitüntetést Karszt József, a Paksi FC technikai vezetője vehette át. A díjazott szülővárosa Tatabánya, de kisgyermekkorától
Pakson él, végzett mezőgazdász.
Élete a sport, ami már kisgyermekkorában megmutatkozott,
leginkább focizni szeretett. Sportvezetői karrierjét egy felkérésnek
eleget téve kezdte az utánpótlásnál: Péter Norbert egy gyerekcsapattal tatabányai tornára indult, és felkérte Jozsó bát, hogy

kísérje el őket, segítse a munkáját. Karszt József elvállalta, aztán újabb és újabb feladatok jöttek, aztán 1999-ben leszerződött
a Paksi SE labdarúgó szakosztályához a technikai vezetői feladatok ellátására. 2007-től főállású
sportvezető. Még 2001-ben a jelenlegi vezetéssel kezdték letenni
a mostani élvonalbeli csapat alapjait, az akkor negyedik osztályban
szerepelő Paksi SE-ből öt év alatt
sikerült NB I.-es klubot létrehozni. Jozsó bá nemcsak a felnőtt
labdarúgás területén tevékenykedik, hanem kiemelten foglalkozik
az utánpótlással is. Karszt József a
Tolna Megyei Labdarúgó Szövetség munkájában is részt vett, volt
elnökségi tag, illetve a versenybizottság elnöke.
Az esten köszöntötték a Tolna
megye Év vállalkozója díjat elnyert Zuschlag Jánost, a GovernSoft Informatikai Kft. tulajdonosát és Horváth Sándort, a Horváth és Társai Autófényező Kft.
ügyvezetőjét, valamint Feil Józsefet, a Beanett Bt. tulajdonosát, aki
Év vállalkozója elismerésben részesült.
Kohl Gy.

– Amikor paksi edzők megkerestek, azt gondoltam, hogy eljövök
ide egy jónevű iskolába (ESZI),
ami után könnyebb lesz karriert
építeni, de pár hónap múltán kiderült, hogy a sport lesz az utam –
idézte fel emlékeit Gulyás Róbert.
Arról is beszélt, hogy 1999-ig az
ASE-ban játszott, aztán Franciaországba szerződött. – Nyolcéves
légiós időszak kezdődött, Oroszországban, Ukrajnában, Spanyol-,

Görög- és Törökországban játszottam, török, ukrán és magyar
bajnok is vagyok. Az első év után
a családom hazaköltözött, én pedig amikor csak tudtam, jöttem
haza. A két nagyobb gyerek úgy
nőtt fel, hogy alig találkoztam velük, a kicsinél ezt be tudtam pótolni. A külföldi pályafutásom végén természetes volt, hogy viszszajövök Paksra, megígértem a
fiamnak, hogy magyar bajnok leszek az ASE-val, és amit egy apa
megígér, azt be kell tartania –
mondta. Gulyás Róbert jelenleg
szakkommentátorként dolgozik
a Digi Sportnál. – Sokszor szóba került, hogy el kellene költözni egy nagyobb városba, de számomra Paks az a hely, ahol lakni
szeretnék – emelte ki.
Sólya Emma

Paks az én városom

Fotók: TelePaks

Lenkey Luca négyéves volt, amikor Paksra költöztek. Elmondta, hogy itt, a Duna-parton látott
először tűzijátékot. – Fantasztikus
volt, azóta is imádom. Augusztus 20-án hatalmas nyüzsgés volt
a Duna-parton a vásárral, a színpadi műsorral, a tűzijátékkal. De
ezen kívül is sok élmény köt Pakshoz. Az egyik óvónénimmel a mai
napig tartjuk a kapcsolatot. Jártam teniszezni Kacsó Tibi bácsi-

hoz, nem felejtem el, hogy gyűjteni kellett a pirospontokat, és tízért
járt egy piros teniszlabda. Még
most is találok belőlük otthon.
Pakson tanultam írni, olvasni, nagyon jó tanáraim voltak – idézte fel emlékeit. Kiemelte, számára fontos az is, hogy a református
gyülekezetben nőtt fel, ez a második családja. – Az volt az álmom,
hogy Budapesten tanulok tovább,
ami megvalósult. Amikor lementem a Duna-partra, azt mondtam,
hogy nagyon szép, de mégsem a
paksi, amihez szép emlékek kötnek, ahova sokat jártunk le a barátokkal, szülőkkel. Bár imádom
a budapesti nyüzsgést, jó néha elcsendesedni itthon. Számomra a
paksi Duna-part szimbolizálja a
nyugalmat, a békét – zárta gondolatait Lenkey Luca.

Portré
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Fotó: Fitt Tamás

Jó napot, mi újság?

Fitt Szabolcs
A pénteki, csendes, koradélutáni órán, amikor
Dunakömlődre indulok, az égre nézek s látni vélem azokat a szürke felhőket, melyek néhány óra múlva meghozzák a decemberi havat. Amikor megállok a templom mellett, ahol
a bejárati kapu nem csak Fitt Szabolcs irodájába, az adventi udvarba is vezet, már kifejezetten várom a megnyugvást, amiről tudom,
hogy beszélgetőtársammal megélhetem. Vannak emberek, akikhez mindig van szavam,
vannak kérdéseim. Fitt Szabolcs akolitus is közéjük tartozik. Talán egy éve találkoztunk utoljára, mégis mintha egy néhány napja megkezdett beszélgetést folytatnánk.
Ebéd után vagyunk, Szabolcs halkan nyit ajtót, éppen most aludt el négyéves kisfia. Csend
van. Az asztalon adventi koszorú, mellé telepedünk.
A hittudományi főiskolán szerzett diploma
kézhezvétele után Mánfára kerülő fiatalember középiskolás cigánygyerekeket tanít, kollégiumi keretek között. Úgy meséli, ott tanulta
meg igazán megbecsülni azt, ami jutott neki.
Két évet tölt itt, majd öt évet Tolnán, hitoktatóként. Igeliturgiát tart Bogyiszlón, Fácánkerten. Az igeliturgia célja? Megteremteni a hit atmoszféráját, mielőtt a hit titka újra megvalósul. 2007-ben kerül Dunakömlődre. Egyedül
költözik a plébániára, megtiszteltetésnek érzi
a megyéspüspök felkérését: egy gyülekezet
lelki fejlődését közvetlenül segíteni. Megnősül, 2010-ben megszületik Janka, majd 2014-

ben a most éppen alvó fiúcska. Márta, a feleség idén tavasztól az idősek otthonában teljesít szolgálatot.
Ahogy közel engedem magamhoz az iroda
rendjét, a könyvek illatát, a templom adventi üzenetét, leginkább az érdekel, hogy a decemberi várakozáson túl, ami a helyi közösség életében az egyik legerősebb megtartó erő,
hogyan éli meg Szabolcs a gyülekezeti életet a
templomban és a falakon túl, a településrész
határain, korlátain belül.
Ha csak egy szó állna rendelkezésre, Fitt Szabolcs „lángőrzésnek” nevezné a Dunakömlődön rá bízott feladatot, s legelőször az éves zarándoklatról mesél, melyen az elmúlt években
egyre nagyobb létszámban vesz részt a templom vasárnapi közössége. Majd a rorátéról, a
reggeli igeliturgiáról – fontos lenne, hogy a következő években beépüljön a helyiek életébe.
Érzem, ahogy beszélgetés közben a két ajtóval
távolabb alvó kisfia felé hallgatózik – minden
közlésében tetten érhető, hogy a legfontosabb
szolgálat számára a család. S ahogy képzeletben összefoglaljuk a dunakömlődi közösség
életét, szó esik a Mustármag táborról, a Fügefa
táborról, a nyárról, amikor a meleg napokon a
legkisebbek is megpihenhetnek a helyi hittantábor békéjében, cselekvő közösségében.
Az irodából, ahol beszélgetünk, nem látni az
udvart, az utcát. Vagy csupán nem érzékelem
a világot, azt a valót, ami létezik. Átmenetileg.
Magával ragadnak a percek, fogva tartanak a

szavak, melyeket érzékelek. Lelkiségmozgalom – ismétlem magamban, amit hallok, ami
nem más, mint családcsoport, ami többé-kevésbé havi rendszerességgel működik, kortól függetlenül, s ez alkalmak mellé szegődött
a házas hétvége program. S mindezek mellett
működik a Szent Mónika közösség, az édesanyák közössége, akik naponta imádkoznak
gyermekeikért és férjeikért. Az egyik legsikeresebb, legemlékezetesebb esemény is az édesanyák közösségéhez kötődik – a Boldog nő
című rendezvény, amely a személyes vallomásokon, az irodalmon, az Ószövetség tanításain keresztül kovácsolt közösséget az azonos
módon gondolkodó édesanyákból, akik már a
plébánián túl is megtalálják egymást a hétköznapokban. Hallgatom Szabolcsot, lelkes és értelmesen szomorú, ahogy ő mondja, nem optimista, hanem reménykedő. Az elmúlt közel
tizenkét évben, amikor – talán kimondható – egyre gyorsabb a világ fordulása, amikor
az értékmentés valóban másképp megy, mint
korábban, amikor fáradtabbak és türelmetlenebbek az emberek, akkor elmondható, nehéz
megtartani a közösségeket, egyházi és világi értelemben egyaránt – talán nincs is különbség,
nem lehet különbséget tenni. Reménykedni
kell. Újra és újra meg kell nyitni az adventi udvar kapuit, szélesre kell tárni a világi és egyházi
gyertyagyújtók előtt, a melegedni vágyók előtt,
azok előtt, akiknek ez a kis közösség a folyamatos segítséget, önkéntes feladatvállalást köszönheti, a családok előtt, az édesanyák előtt, a
gyerekek előtt. Ki kell nyitni az adventi udvar
kapuit, hogy a reménykedő, Megváltót váró
ember mélyet, erőset lélegezhessen a gyertyák
fényében, hogy az ember egyre mélyebbre hatolhasson a Titokba, túl annak megélésén. Ki
kell nyitni a kaput, hogy karácsony idején, s
azon túl is vegyük észre a kereszten meghaló
és feltámadó Krisztust, az Istenembert – vegyük észre egymást. Hogy a cselekedeteinket,
eszmélésünket ne az egymást hátráltató gondolatok irányítsák. Hiszen – ahogy Szabolcs
idézi – „örök adventben élünk”, nem értelmezhető másként Krisztus fogalma sem évszakonként, sem hónaponként, sem napszakonként.
Az adventi kalendárium kicsiny ablakai csupán decemberben nyithatók, de bezárni nem
szükséges a következő év decemberig. Hallgatom Szabolcsot és Weöres Sándor gondolatai
jutnak eszembe: „Számomra csak egy ember
létezik: Jézus. Jézus létezik, és ő létezik mindazokban, akik benne és általa léteznek. Azért
írok, mert jobban, pontosabban ki akarom fejezni az azonosságot Jézussal bennem és másokban. Fütyülök rá, hogy hányan olvassák,
vagy hányan nem olvassák a verseimet. Egyetlen célom: egy fokkal közelebb hozni a jóakaratú, érzékeny olvasót ehhez az azonossághoz,
a Jézussal való egységhez.”
Tell E.
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Városi olvasmányok

Mozaik

Az ajtóról

Esténként a csendre vágyás mellett szorongva gondolok az ünnepekre. Újra és újra, évek
óta kicsúszik kezeim közül az
idő. Idén nem futotta a terasz
téliesítésére, a kerti papucsomat néhány napja belepte a hó.
(A várva várt decemberi hó!)
Éjszakánként rányitom az ajtót
az emlékeimre – már nem csupán a régmúlt világból valókra,
a tegnapiakra is. Persze elfogódottan gondolok a gyermekkori
karácsonyokra, ahogy napokkal
szenteste előtt cérnára kötözgettük – párosával – a Konzum szaloncukrot, ahogy elővettük a törékeny díszeket: a fenyőágakra
csíptethető madarak itt-ott töredezettek voltak, a gyertyatartók
festése megkopott, a csillagot
a csúcson úgy kellett igazítani,
hogy ne látszódjanak a hiányosságai. Apró csokoládék is kerültek a fára, a kedvencem a Kismackó nápolyiszelet volt. Ezek
a karácsonyok nem nagyon különböztek a hétköznapoktól,
egy-egy nyugalmasabb hétvégétől, talán a csend volt más, meg
a szüleim mosolya. Szóval ajtót
nyitok a tegnapnak, a mának is.
Kötegelem, dobozolom az emlékeimet. Az ünnepi tájakat, melyeket gondolatban bejárok. Badacsonyi hajnal, majd korai
reggeli a melegben a Balaton
partján, ahonnan messzire látni, egészen egy őszi, novemberi délelőttig, amikor éppen a víz
hidege, az ősz téblábolása hoz
megnyugvást. A zajos nyár után
a zajtalan, színeit kereső ősszel
sétálok a parton. A balatoni képek mellé kerül a szedresi tarkasáfrányos, ahogy a dombról
nézem a medinai templom tornyát. Leheveredek a fűben egy
késő őszi délelőttön, és eszembe jut, hogy gyerekkoromban
a város határát sem léptem túl,
sokáig nem létezett számomra
más földrajzi koordináta, csak
a nagyszüleim háza, az óvoda,

Fotó: magánarchívum

„Azt hiszem, ez volt az az időpont, amitől fogva Emerenc már valóban szeretett, fenntartás nélkül,
majdnem komoran, mint aki tudomásul vette, a szeretet kötelezettség, tulajdonképpen veszedelmes és
kockázatos szenvedély.” Szabó Magda
iskola. Nem késtem le mégsem
semmiről, legalábbis semmiről,
ami nem pótolható. Ha egy pillanatra magamra csukom az ajtót, és újra a régi karácsonyok
sztaniolpapíros csörgését hallgatom, frissen reszelt torma facsarja az orromat, látom édesapámat, ahogy az ünnep előtti disznóvágáskor elfordul, mert
a cumisüvegen, kézben nevelkedett, tizennegyedikként született kismalacot úgy gondozta, amikor a Fritz Jani bácsitól,
a Domb utcából elhozta, mint
egy csecsemőt. Így terebélyesedett erős hátú, izmos, vágnivaló disznóvá, aki úgy hozzánőtt édesapámhoz, mintha barátok lettek volna. A karácsonyi
hurka, kolbász mellé néhány
könnycsepp is jár: édesapám a
malacot siratja, én meg édesapámat, aki napokig szomorkodik.
A magamra csukott ajtó résein
át is jól látom a távoli nagyma-

mámat, akire édesanyám hasonlított legjobban a testvérei közül.
Állunk édesapámmal a vasútállomáson, elvesszük a csomagjait, a nagygombos, kék-piros
kockás, kapucnis kabátomban
gyakran előrefutok – a meszszi nagymama volt a legjobb karácsonyi ajándék. Ekkor került
az asztalra Budapestről Turista felvágott és citromos nápolyi is. És a nagymama történetei az „otthoniakról”, akiket csak
nyaranta láttunk. Ilyenkor valahogy mindig többet raktunk
a tűzre esténként, vagy nem is
tudom. De az bizonyos, hogy a
ház melegebb volt a szokásosnál. S ha újra kitárom az ajtót,
már a szálkai tavat látom, az út
mellett a Mayer kápolnát, aztán
a grábóci Kálvária-dombot, a
kistemplomot. Karnyújtásnyira
van minden, ami fontos. Tengelicen járok, advent idején, hallgatom, ahogy Komáromi Gabriel-

la irodalomtörténész Lázár Ervin
nagyszüleiről mesél, akik ideszöktek, a család tiltása ellenére,
hogy együtt lehessenek. Teszekveszek, nyitom-csukom az ajtót, rakosgatom az emlékeimet,
rendeződök. Így, karácsony idején, újraolvasom Szabó Magda
Ajtó című regényét, Emerenccel
söpröm a havat az utcán, és arra
gondolok, hogy „a szeretet kötelezettség, tulajdonképpen veszedelmes és kockázatos szenvedély”. Várni valakit, ajtót nyitni valakinek, akit szeretünk,
meleget adni, bizalmat és biztonságot – valóban kockázatos.
…egy régi szaloncukros papírdoboz belső oldalára írom a sorokat. Rajzolom az emlékeimet,
írom a tájakat. A hajnali derengés még ébren talál. Az ajtót kitárom, s jönnek mind, akiket
szeretek, és akik szeretnek engem. Karácsony van…
Tell Edit

Mozaik

Hétköznapi hit: Adventi fesztivál
Nagy izgalommal készülődtek advent második hétvégéjén a hívek a Csengey Dénes
Kulturális Központban, ugyanis első alkalommal szerveztek a paksi keresztyén közösségek adventi fesztivált, ahol programok
széles palettáját kínálták az érdeklődőknek.
Az eseményen kihirdették a korábban kiírt rajzpályázat eredményét. – Az alkalmazott technikára vonatkozó megkötés nem
volt, így szabadabban szárnyalhatott a gyerekek fantáziája. Feltétel csupán annyi volt,
hogy A4-es méretben várjuk a rajzokat.
Volt, aki térben gondolkodott, és adventi
koszorút készített. Nagy öröm volt a zsűriben dolgozni, hiszen a gyermekek lelkéből
láthattunk egy darabot – mondta el Nyisztor Ákos rajztanár. A megmérettetésre benevezett közel kétszáz pályamű egész nap
megtekinthető volt a kulturális központ
előterében. A ház emeletén kézműves foglalkozásokkal várták a gyermekeket, emellett több teremben különféle ügyességi és
stratégiai játékokkal. A földszinti előtérben
a cserkészmozgalom kedvelt játékaival ismerkedhettek, a nagyklubban pedig árnyjáték és zenés bábelőadás zajlott. Az alagsorban szabadulószobát is berendeztek a
szervezők, ami szintén kellemes időtöltésnek bizonyult. A színházteremben koncer-
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

teket és előadásokat tartottak, a produkciók sorát Mészáros János Elek nyitotta,
koncertet adott még Pintér Béla, valamint
a Baptista Központi Énekkar. Vendég volt
Schäffer Erzsébet, Pulitzer-emlékdíjas író,
a Nők lapja munkatársa, aki bensőséges
történeteivel hangolta az ünnepre a hallgatóságot. A gyülekezetek önkéntesei mintegy húsz kilogramm kenyérből készítettek
zsíroskenyeret, amely az est végére az utolsó morzsáig elfogyott. Több üstben készült

forralt bor és forró tea is a rendezvényre
érkezők megvendégelésére. Az alagsorban
kialakított imaszobával az elcsendesedésnek is helyet biztosítottak. – Örülök ennek
az összefogásnak, hiszen karácsony közeledtével nagyon fontos, hogy elvonatkoztassunk a szürke hétköznapoktól, és megéljük a békés együttlétet, egymásra figyelést.
Ez a program is segített ebben – emelte ki
Schreiner Éva az egyik résztvevő.
Weller P. Hanna

Minőségi tartós élet
Karácsonykor mindenhol terített asztal várja az embert, és mivel nem szeretné megbántani vendéglátóit, kivétel nélkül végigeszi az ételsorokat, ami aztán hasfájáshoz,
puffadáshoz vezethet. Nem kell azonban
feltétlenül a gyógyszeres szekrényhez nyúlni ezek enyhítése érdekében, hiszen természetes módszerek is vannak. Érdemes előre megkérdezni a vendéglátókat, hogy milyen menüvel készülnek a fogadásunkra, így
a túltelítettség elkerülése érdekében esetleg
eltervezhetik, hogy hol, mit, mennyit fognak enni. Persze ezt a szíves kínálás közepette nem könnyű végrehajtani. Ha felszolgálnak jó minőségű házi pálinkát, akkor egy
zsírosabb menüsor előtt mindenképpen érdemes meginni egy kupicával, evés közben
pedig száraz bort kortyolni mértékkel – persze csak ha nem vezetünk –, mert a savak
segítenek a zsírok oldásában. Ha nem fogyaszthatnak alkoholt, akkor az ugyancsak
sok savat, illetve emésztést serkentő enzimeket tartalmazó százszázalékos narancslé ajánlott, ám mértékkel, mert a benne lévő

természetes gyümölcscukor szintén okozhat
puffadást. A nagy lakoma után az emésztést
serkentő gyógyteák is segíthetnek. Vegyenek két teáskanál borsmentát, valamint egyegy teáskanál ánizsmagot, illetve kamillát,
forrázzák le három deciliter vízzel, tíz percig hagyják állni, majd szűrjék le és máris fogyasztható. A csipkebogyó-hibiszkusz
keverékből készült tea is emésztést serkenFotó: pixabay.com/illusztráció

tő hatású. Nemcsak a különböző gyógynövényekből készült teák segíthetnek azonban,
hanem illóolajaknak is van az emésztésre jótékony hatásuk, utóbbiak esetében is a borsmentát és az ánizst részesítsék előnyben. Az
is elegendő lehet, ha beleszagolnak az üvegcsébe, vagy ha pár cseppet öntenek egy zsebkendőre, és időnként inhalálják (illatozzák).
Az almában lévő savak és enzimek ugyancsak emésztést serkentő hatásúak. Savanykásabb almát kell választani, és étkezés után
elfogyasztani egyet. Ha ledőlnek egy kicsit, a
jobb oldalukra feküdjenek, mert ezzel segítik az emésztésüket. A legjobb azonban, ha
mértékkel esznek, utána salátákat fogyasztanak. Az ünnep idején engedjenek meg maguknak egy kényeztető fürdőt: nyújtózzanak
el húsz percre a kedvenc illóolajaikkal elkevert vízben. Az illóolajokat mindig keverjék
el kevés mézzel vagy tejszínnel, és így adják
a vízhez, különben nem oldódik fel. A fürdő
után shea vajas testápolót használjanak, ami
feltölti a dehidratált bőrt.
Nagyné Szalai Melinda

Mozaik
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A napjainkra jellemző rohanás közepette
szinte eszünkbe sem jut, hogy az advent – a
keresztény kultúrkörben a karácsony napját
megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig
tartó időszak – tulajdonképpen az elcsendesedés, a várakozás időszaka. A karácsonyt
Jézus születésének emléknapjaként a 4. század óta ünnepeljük, de már a kereszténység
előtti kultúrákban is kapcsolódtak az évnek
ehhez az időszakához ünnepek. Ezek közös
alapja a sötétség ideje és félelmei után a fény
lassú térnyerésének, a téli napforduló, a leghosszabb éjszaka elérkezése után a tavasz reményének az öröme. Az ajándékozás már az
ókorban is az ünnep jellegzetes vonása volt.
A gyermekeknek szánt ajándékok közt vannak olyanok, amelyek „kortalanok”, vagyis bármeddig tekintünk vissza, megtalálhatjuk őket az ajándéktárgyak sorában. Ilyenek
például a játékjárművek a fiúknak, és a babák a lányoknak, ruhákkal, házzal, bútorral. Ezek formája, stílusa tükrözte az adott
kor és társadalmi réteg divatját, a hétköznapi használati tárgyakat másolták, kicsinyítették sokszor aprólékos gondossággal.
Fotó: Pupp Edina

A képen látható – a Városi Múzeum időszaki kiállításában megtekinthető – bababútor a 19. század középső harmadára tehető biedermeier stílus alapján készült.

Tárgy/
történet

Tartozik hozzá egy tárolódoboz, ami keretet is adhatott a szobának, be lehetett benne rendezni a nappalit az apró babáknak.
Első ismert tulajdonosa Szeniczey Ferenc
és Nemeskéri Kiss Katalin leánygyermekeinek – Jozefa, Cecília, Stefánia, Friderika – egyike volt. Amikor a gyerekek már

nem játszottak vele, elajándékozták a játékot, mégpedig 1895 vagy 1896 karácsonyán.
Simon Mária kapta, aki a családnál szolgáló
Sipos Anna gyermeke volt. Ő örökítette tovább a családban, így került Tumpek Mária, majd Kern Ágnes játékai közé. Hanol
Ferencné Kern Ágnes adományozta a múzeumnak. A család nemcsak a kis bútorokat őrizte meg szinte tökéletes állapotban,
hanem azok történetét is, így gyerekjátékból üzenetek hordozójává váltak. Felhívják a figyelmet az ajándékozás jelentőségére, a játék örömére, az őseinkre való
emlékezés és az örökség megőrzésének
fontosságára.
A karácsonyfa alá kerülő ajándékok közt
bizonyára idén is sok kislány talál majd
babát, babaházat. A sok játék közt talán
nem lesz akkora fontosságuk, mint ennek
a majd' kétszáz éves bababútornak, amiről az akkori gyermekek nagy része csak
álmodozhatott, de előfordulhat, hogy lesz
köztük olyan, amivel a mostani kislányok
dédunokái is játszani fognak.
Kövi-Ónodi Gyöngyi
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Győzött az ASE az Alba otthonában

Nem igazolta le az ASE a próbajátékra hívott Chane Behanant,
így a megszokott kerettel és
négy légióssal léptek pályára
az Alba ellen Székesfehérváron. Négy perc elteltével öt kihagyott hárompontos kísérlet
szerepelt a paksi statisztikában,
szerencsére a hazaiak sem céloztak pontosan. Kovács Ákos
törte meg a rossz sorozatot és
talált be távolról, 7-0-s szériával átvette a vezetést az ASE.
Sok volt a rossz dobás mind a
két oldalon, hét perc játék után
9-14-et mutatott az eredményjelző. A negyed végén Jevtovic
kétszer is betalált közelről, piros-kék vezetéssel zárult az első
tíz perc. A második felvonás
elején Eilingsfeld értékesített
két büntetőt, majd Evans közelije landolt a gyűrűben, a tizenkettedik perc végén pedig

Jevtovic megszerezte tizenkettedik pontját, 26-16-ra vezetett
az ASE csapata. A Paks fokozatosan ellépett, Kovács Ákos,
majd Trajkovski talált be távolról, tizenöt pontra nőtt az
előny, de a végén a hazaiak is
betaláltak távolról. A nagyszünet után Faust percei következtek, hét pontot – közte egy triplát – szerzett zsinórban. Ezután
Jevtovic állította megoldhatatlan feladat elé a hazai védőket
a palánk alatt, majd Ruják dupla és tripla következett, huszonhét perc után tizenhét ponttal vezetett az ASE. A negyed
végén Medve is bevert egy hárompontost, megnyugtató paksi előnnyel ért véget a harmadik játékrész. Az utolsó negyed elején felszívta magát az
Alba, nyolc pontjukra csak egy
Evans büntető volt a válasz, 55-

Abszolút magyar
bajnok Bor Barna
Hosszú idő után Sopronban lépett újra tatamira Bor Barna,
az Atomerőmű SE nehézsúlyú cselgáncsozója. A Soproni
Judo SE rendezésében második
alkalommal került sor a nyílt
magyar pénzdíjas férfi abszolút bajnokságra, melyet öt győzelemmel, az ebben a számban
világbajnoki ezüstérmes, paksi óriás nyert meg. A második
helyen a korábbi junior-világbajnoki bronzérmes Vér Gábor
végzett, míg a dobogó harmadik fokára a Pécsi VSK versenyzője, Kersics Dávid állhatott fel.
Kínában, Kuangcsouban rendezték meg az idei World Judo
Masters viadalt. Az öt magyar
versenyzőt felvonultató szupertornán az Atomerőmű SE-t
a nők 52 kg-os mezőnyében
Pupp Réka (világranglista 14.),
míg a férfi -100 kg-osok között
Cirjenics Miklós (világranglista 8.) képviselte. Pupp Réka, a

győri U23-as Európa-bajnoki
ezüstérmes rögtön az első mecscsén a felnőtt Eb-bronzérmes izraeli Gili Cohennel csapott öszsze. A nyolc percig tartó küzdelmet az izraeli lány nyerte,
miután Réka megkapta harmadik intését is. A tavalyi, szentpétervári Masterson bronzérmes
Cirjenics sem volt szerencsés a
sorsolásnál, az első mérkőzésen
a korábbi junior világbajnok, a
felnőttek között Eb-bronzérmes
Zankisijev ellen lépett tatamira. Az összecsapást egy vazarival
az orosz nyerte, így Mikinek is
véget ért a viadal. A versenyre
súlycsoportonként csak a világranglista legjobb 16 dzsúdósát
hívták meg, a torna összdíjazása
294 ezer dollár (84,7 millió forint) volt. A résztvevők közel
annyi ranglistapontot kaptak,
mint amennyi a világbajnokságon adható.
-joko-

63-at mutatott az eredményjelző. Érkezett azonban Jevtovic,
aki nyolc pontot dobott egymás
után, és visszaállította a tizenöt pontos különbséget. Ezután
sok lett az eladott labda az ASEnál, de amikor kellett, Jevtovic
vagy Faust betalált a hazai gyűrűbe. Az utolsó percben Kovács
Ákos közelről, majd Faust büntetőkből volt eredményes, ezzel biztosan nyerte a meccset az
Atomerőmű SE. Alba Fehérvár
– Atomerőmű SE 74-88 (15-20,
15-22, 17-20, 27-26).
Schmidt Béla a következőket
mondta a mérkőzés után: Jevtovic
klasszikus és klasszis centerjátékot

TEIT

kalocsai látogatóközpont
(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

produkált, de a többiek is kitettek
magukért. Olyan energiákat adtak egymásnak, ami esélyt adott a
győzelemre, csapatként játszottak.
Nagyon kellett ez a siker, de nem
értékeljük túl, ez egy lépés volt a
céljaink eléréséhez.
A játékosok közül Jevtovic huszonnyolc pontot és nyolc lepattanót szerzett, mind a tizennégy
kétpontos kísérlete a gyűrűben
kötött ki. Faust tizenkilenc, Kovács Ákos tizenkét pontot termelt. Trajkovski kilenc pontja mellett szedett tíz lepattanót,
Ruják hat, Medve és Evans ötöt, Eilingsfeld pedig négy pontot tett a közösbe.
-joko-

Nyitva tartás:
H-V: 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992
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Egyre népszerűbb Országos első lett
a korcsolyaoktatás a Deákos csapat
Megkezdődött a korcsolyaszezon, a Gesztenyés úton működő
paksi műjégpálya a napokban
megnyitotta kapuit. A korábbi
években már sikeresen zajlott az
óvodás és iskolás gyermekek korcsolyaoktatása a komplexumban,
idén pedig már a jégkorongozás
kedvelői is megismerkedhetnek
az alapokkal. A fiatalok után ebben a szezonban immár a felnőttek is bekapcsolódhatnak a programokba, a legnagyobb internetes közösségi oldalon pedig Balog
Mária vezetésével CsapAtom kori
klub Paks néven csoport is alakult, aminek jelenleg több mint
ötven család a tagja. – Ezzel a kis
közösséggel egy éve dolgozom, és
úgy gondoltuk, még színvonalasabb munkát szeretnénk, ezért
alakult meg a klub – mondta Be-

regi Károly, aki két évtizede tanítja ennek a téli sportnak a kezdeti lépéseit az érdeklődőknek.
A szakoktató hozzátette, hogy a
korcsolya mint mozgáslehetőség
annyira sokoldalú, hogy nemcsak a jeges változatát, hanem a
görkorcsolyásat is tanítani fogja. A növekvő igényeket a paksi
önkormányzat is figyelemmel kíséri. A mozgás, ezen belül a korcsolyázás népszerűsítése érdekében az oktatásra fordított úgynevezett jégidőt a tavalyihoz képest
megduplázta. A korcsolyaoktatás tehát a műjégpálya nyitásával egy időben megkezdődött a
2018/2019-es szezonban, az időpontokról a CsapAtom kori klub
Paks Facebook-oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
-efgé-

TEMETKEZÉS

A BTC-től Kisvárdáig, Albert Flóriántól Zsák Károlyig és persze az
Aranycsapat. A magyar labdarúgás történetének majd' egy és negyed évszázada címmel országos vetélkedőt hirdetett általános
és középiskolások, futballakadémiák, egyesületek, baráti társaságok négyfős csapatainak az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
A felhívásra a Paksi Deák Ferenc
Általános Iskola csapata is nevezett. Az első fordulóban legalább
ötven százalékot elért csapatoknak küldték ki a második forduló kérdéseit, majd az ebben elért
eredmény alapján hívtak be négy
középiskolás és hat általános iskolás formációt az országos döntőbe. A paksi intézmény „Kell egy
csapat!” nevű teamje első helyezett lett. A feladatok nagyon ne-

hezek és változatosak voltak (villámkérdések, totó, párosítás, kakukktojás, kreatív feladat), a négy
órán át tartó döntőben még verset is kellett írniuk a csapatoknak,
a Deákosokét Magyar Anita tanárnő vetette papírra. A szerzeményt felolvasták, a csoport egy,
a PSE-től kapott, 1950-es évekből
való futballcsukával és egy autogramos könyvecskével is készült,
amiben Puskás Öcsi, Hidegkúti
Nándor és Buzánszki Jenő aláírása szerepel. (A könyv egy volt Deákos diáké, Lakatosné Klopcsik
Diánáé). A győztes csapat tagjai
Horváth Márton, Lisztmájer Milán, Bodajki Zorka, Kolki Ákos,
a felkészítő pedagógusok pedig Poór József és Klopcsikné
Somorjai Mária voltak.
-fg-

ЗАХОРОНЕНИЕ

Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2.,
a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka,
Noszkóné Sz.Eszter
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

Демонстрационный зал: г. Пакш, ул.
“Калвариа” д. 2. (Paks Kálvária u. 2.),
площадь “Сентхаромшаг” (Szentháromság tér), у памятника Троицы
Руководитель офиса:
Аранка Вагнер (Wágner Aranka),
Естер Носко (Noszkóné Sz. Eszter)
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Nyolcadik helyen telel a Paksi FC
Fotó: Molnár Gyula

Megtartotta évzáró estjét a Paksi FC OTP
Bank Ligában szereplő labdarúgócsapata.
Az eseményen köszöntötték a klub játékosait, szakvezetőit, a háttérben észrevétlenül,
de annál többet dolgozó alkalmazottakat,
és külön is Karszt József technikai vezetőt,
akinek munkásságát 2018-ban a Paksi Iparos és Vállalkozói Kör Lussonium-díjjal jutalmazta.
A zöld-fehér klub a tizenharmadik szezont
kezdte a nyáron az NB I.-ben, öt győzelemmel, hét döntetlennel és hat vereséggel, huszonkét bajnoki ponttal zárta az első tizennyolc fordulót, így a nyolcadik helyen telelnek.
– Ennél jobb meccseket kívánok mindenkinek (a legutóbbi hat fordulóban három
döntetlen és három vereség a mérleg – a
szerk.), ám ilyen sorozat minden csapat
életében előfordul. A korábbi teljesítményünkkel azonban megalapoztuk a jelenlegi pozíciónkat, és bízom abban, hogy a
folytatásban is hasonló mennyiségű pontot
gyűjtünk – összegzett Süli János miniszter,
majd Bognár Péter, a Paksi SE labdarúgó
szakosztályának elnöke értékelt.

– Egy évvel ezelőtt tizenkilenc fordulót követően huszonnégy pontunk volt. Az utóbbi időszakban nüanszokon múlott a győzelem vagy a döntetlen eredmény. Ha a
szezon második felében a magunk javára
tudjuk fordítani a meccseket, akkor könynyedén meglehet az újabb huszonnégy
pont, ami biztosan elengedő ahhoz, hogy
hozzuk a stabil középmezőnyös helyezésünket – mondta.
– Ez a teljesítmény némiképp csalódás, az
ember mindig többet tervez, de jelenleg ez
a realitás. Biztos vagyok abban, hogy előrébb tudunk lépni, pár pontra vagyunk
csak a dobogótól, viszont a mögöttünk
lévők is látótávolságon belül vannak. Ha
minden legalább a tavalyi forgatókönyvhöz hasonlóan alakul, akkor meg tudjuk
célozni a jó erős középmezőnyt, és ezt el is
tudjuk érni – ezt már Csertői Aurél vezetőedző mondta a gárda szerepléséről.
Haraszti Zsolt, a Paksi FC ügyvezetője úgy
fogalmazott, hogy az utolsó hat forduló egyértelműen elrontotta az addigi szereplésüket, gondol itt a pontok számára, de elsősorban a mutatott játék miatt van benne na-

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja rendezvények szervezését akár 150 főig.
Családi ünnepségek, keresztelő, ballagás, lakodalom, vállalati
ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

gyobb hiányérzet. – A teljesítményünk lefelé
ívelő pályára állt, a szünet a legjobbkor jön.
Remélem, tavasszal, a sérült játékosok felépülése után, sokkal jobb időszak elé nézünk.
Igazolni csak akkor igazolunk, ha úgy látjuk,
hogy a sérültjeink nem a megfelelő ütemben
gyógyulnak. Izzadósnak tűnik a bajnokság
második fele, éppen ezért dupla energiával
dolgozunk majd a jövőben. A stadion is lassan, de biztosan épül. A már elkészült szektorokat jövő februárra biztosan használatba vehetjük, mint ahogy a szurkolók is. A téli szünetben nem sok pihenés lesz, ugyanis át kell
gondolnunk a jelenlegi helyzetünket. Vannak problémáink, van min javítani, ezért a
következő hetek is munkával telnek majd,
kivéve természetesen a karácsonyt – összegzett Haraszti Zsolt.
Báló Tamás csapatkapitány azt mondta,
hogy: nincs minek örülni, a DVTK elleni
vereség miatt negatív érzései vannak, de
mindig előre néznek, így tesznek most is,
és egy jó felkészülés után tavasszal helyrehozható a szezon. – A tavalyi évhez képest én is többet játszottam, bár a saját
teljesítményemmel kapcsolatban mindig
nagyon kritikus vagyok. Stabil csapat vagyunk, idén nagyon kiélezett a bajnokság,
biztos három pontban már senki sem reménykedhet, azért nagyon meg kell küzdeni – tette hozzá.
– Már tendencia nálunk az, hogy jól kezdünk, elérünk egy jó pozíciót, majd a végére elfáradunk. Ennek továbbra is keressük az okait. A saját produktumom is hasonlít a csapatéhoz, jó kezdés után rosszul
zárult az idény. Azt, hogy ez így alakult,
egyértelműen magunknak köszönhetjük,
mindenkinek magába kell néznie, ezért is
lesz jó a téli szünet – mondta el a hat gólt
szerző Hahn János, a PFC házi gólkirálya.
A csapat tagjai az ünnepeket követően január 3-án találkoznak újra, majd Telkiben
és Törökországban edzőtáborozik a társaság. A bajnokság a tervek szerint február
első hétvégéjén folytatódik, míg a Magyar
Kupában február 20-án Felcsúton lép pályára a Paksi FC.
Faller Gábor

Szakács- és felszolgálótanulók
jelentkezését várjuk
gyakorlati képzésre.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

FELHÍVÁS

Ezúton tájékoztatom a lakosságot, illetve valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, a Paks város
területén működő civilszervezeteket és a helyben működő egyházakat (továbbiakban: Partnereket), hogy a Paks Város Önkormányzata által
megtárgyalt, valamint a 71/2017. (V.29.) Kt. számú határozattal jóváhagyott „Javaslat a településképi arculati kézikönyv elkészítésére és a
településképi rendelet megalkotására, valamint a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatára a településképi rendelettel való összhang
miatt”, valamint a 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat megkezdi a településképi arculati kézikönyv elkészítését, a településképi rendelet megalkotását, illetve a HÉSZ és a partnerségi rendelet felülvizsgálatát.
A településképi arculati kézikönyv a település bemutatásával, az értékek megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel az épített környezet
szépségeit városunkban. Ennek fényében várjuk a leendő Partnerek bejelentkezését, véleménynyilvánítását a településképi szempontból
meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékekre, valamint a településképi jellemzőkre vonatkozóan.
Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – lakossági fórumot tart 2019. 01. 09-én 17:00 órakor a paksi
polgármesteri hivatal nagy házasságkötő termében.
A Partnerek a javaslati eljárásba a polgármesterhez 2019.01.17-ig benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével valamint a lakossági fórumon szóban jelezve jelentkezhetnek be.
A bejelentkezett Partnerek esetében a polgármester a megbízott városi főépítész bevonásával dönti el a résztvevők körét.
A kérelemben meg kell jelölni a javaslati eljárás tárgyát, amennyiben a bejelentkezni kívánó Partner természetes személy, úgy a nevét, lakcímét,
levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, egyéb esetben a Partner nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail
címét. A kérelmet papíralapon a Polgármesteri Hivatal címére (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.) eljuttatva személyesen vagy postai úton
lehet benyújtani, vagy elektronikus levélben a pm.titkarsag@paks.hu e-mail címre kell megküldeni.
Paks, 2018.12.21.

Szabó Péter
polgármester

