Évek óta vezeti a Csengey központ könyvtárában működő önképzőkört
Tóth Judit. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
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Kiegyensúlyozott, biztonságos év vár Paksra
Fotók: Babai István/archív

Közel 25 milliárd forint Paks Város Önkormányzatának költségvetési főösszege
2019-ben, 8 milliárd 225 millió forinttal
több, mint 2018-ban az eredeti előirányzat. Ez a jelentős növekedés annak a támogatásnak is köszönhető, mellyel a paksi
városfejlesztési célok megvalósítását segíti
Magyarország Kormánya.
A főösszeg 37 százaléka működési bevétel.
Az intézmények biztonságos működéséhez szükséges 2 milliárd 834 millió forint a
költségvetés 11 százalékát köti le, a központi költségvetésből és a társadalombiztosítási alaptól 1 milliárd 451 millió forint érkezik, emellett az intézményi saját bevételek és
az önkormányzati támogatás 1 milliárd 383
millió forint szolgál forrásként.
A közhatalmi bevételek, azaz a helyi adók a
városi költségvetés 28 százalékát teszik ki.
A tervezett működési bevételek 9 milliárd
172 millió forintot, a felhalmozási bevételek pedig az idei évben 11 milliárd 56 millió
forintot jelentenek a költségvetésben. Utóbbi blokkban szerepel a 8 milliárd 17 millió

forintos kormányzati támogatás és az európai uniós projektek bevételei, utóbbi 2 milliárd 604 millió forint. A 2018-as költségvetésből maradványként 4 milliárd 700 millió
forinttal számolhat idén a város.
A magasabb adó, a felhalmozási bevételek, a
kormányzati támogatás és a maradvány öszszege teszik lehetővé, hogy idén 25 milliárd
forintból gazdálkodhat Paks.
A kiadások tervezésekor elsődleges szempont a kötelező feladatok ellátása. Alapelv,
hogy a törvény által előírt kötelező feladatés hatáskörök ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladatok finanszírozása,
ezekre a saját bevételekből vagy az erre a célra biztosított külön források terhére fordítható fedezet. A kötelező feladatok közé sorolja az önkormányzati törvény például az
óvodai nevelést, az egészségügyi és szociális alapellátást, az ivóvíz, a közvilágítás biztosítását, a köztemetők és az utak fenntartását. Önként vállalt feladat például az idősek
otthona működtetése, a járóbeteg szakellátás biztosítása, a múzeum fenntartása, működtetése.

A felhalmozási kiadások kiemelt előirányzati sorában szereplő feladatokra a költségvetés
64 százalékát fordítja az önkormányzat. A beruházások között szerepel a pályázati támogatással megvalósuló Protheus Smart Grid
projekt, a Paks–Dunakömlőd közötti kerékpárút építése, az e-buszok beszerzése töltőállomással, a polgármesteri hivatal energetikai
felújítása, a Munkácsy és a Vörösmarty utcai
tagóvodák udvarainak rekonstrukciója.
Kizárólag önkormányzati önerőből készül el
az Életfa Idősek Otthona bővítése, a Csengey
Dénes Kulturális Központ tetőfelújítása és a
központi park korszerűsítésének első ütemében a Kishegyi út és a Csengey központ közötti terület rekonstrukciója.
Kormányzati támogatásból valósul meg a Fehérvári úti stadion további fejlesztése, az új
városközpont kialakításához szükséges ingatlanvásárlások, az Anna, az Ősz, a Völgy, a
Gesztenyés, valamint a Kömlődi utcák teljes
körű felújítása, a Vácika utcában út- és csapadékcsatorna, valamint közvilágítás kiépítése,
az új sportcsarnok és jégcsarnok megépítéséhez szükséges telkek megvásárlása.
Ü

Közélet

Ü Idén is folytatódik a hagyományos és a
panelos lakóépületek energiamegtakarítást
eredményező felújításának pályázati programja, és újabb bérlakások, valamint intézmények felújítására is van előirányzat a költségvetésben.
A polgármesteri hivatal 901 millió forintból működik, a két nemzetiségi önkormányzatnak az ingyenes ingatlan biztosításán túl 3 millió 700 ezer forint működési
célú támogatást is ad a város.
A szociálisan rászorultak támogatására és a
Paks Kistérségi Szociális Központ működtetésére az idei évre közel 500 millió forintot
terveztek be a költségvetésben.
Idén is igényelhető rászorultsági alapon lakóház építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez,
illetve felújításához visszatérítendő helyi támogatás, és elérhető lesz a fiatal házaspároknak nyújtható vissza nem térítendő támogatás az első lakás megvételéhez, építéséhez,
csakúgy mint az újszülöttek életkezdési támogatása. Továbbra is biztosítja az önkormányzat a Gyapáról és Cseresznyésből óvo-
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dába, iskolába járó gyermekek külön busszal
történő szállítását, valamint a paksi tanulók
részére a helyi rendeletben meghatározottak
szerint a helyi járatú autóbuszbérletet.
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A civilszervezetek támogatására, illetve
például a PSE, az ASE, a Csengey Dénes
Kulturális Központ, a Dunakömlődi Sportegyesület, az egyházak, valamint a nyugdíjasklubok támogatására 1 milliárd 185 millió forint szerepel a pénzügyi rendeletben.
Az önkormányzat ebben az esztendőben is
kiemelten kezeli a városüzemeltetéssel kapcsolatos, a lakosság komfortérzetét szolgáló feladatokhoz kapcsolódó forrás biztosítását, ami 2019-ben 2 milliárd 144 millió
forint. Ide tartozik többek között a köztisztasági szolgáltatás, a parkfenntartás, a karbantartás, a strandszolgáltatás, a települési vízellátás, a helyi utak fenntartása, a közvilágítás.
A 2019-es költségvetést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a tervezést befolyásoló tényezők figyelembevételével,
többek között a takarékos, biztonságos
városműködtetés, tudatos városüzemeltetés és fejlesztés alapelvei szerint állították össze.
Dallos Szilvia
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Kovács Sándor visszaadta alpolgármesteri
megbízatását
Fotó: Szaffenauer Ferenc/archív

Kovács Sándor visszaadta alpolgármesteri megbízatását. Az alábbi közleményt juttatta el szerkesztőségünkbe február 25-én:
„A képviselő-testület 2017. október 18-án

választott városunk társadalmi megbízatású alpolgármesterévé, melyet hatalmas
megtiszteltetésként és közel húszéves közéleti pályafutásom megkoronázásaként
éltem meg. Alpolgármesterként felelősségteljesen és a rám jellemző odaadással
végeztem munkámat az első naptól fogva. Az eltelt tizenhat hónap alatt rengeteget dolgoztam a város előtt álló feladatok megvalósításáért, azért, hogy Paks fejlődjön és szépüljön. Az elvégzett munka
eredményei pedig hamarosan kézzelfoghatók lesznek.
De mint tudjuk, minden érmének két oldala van. Alpolgármesteri feladataim mellett családunk és további közel kettőszáz
család megélhetését biztosító vállalkozásaim ügyei folyamatosan háttérbe szorultak,

emellett március 8-án komoly vállműtétet
hajtanak végre rajtam, mely után a gyógyulásom több hónapot vesz igénybe.
Így a városvezetői munka napi terheit és
felelősségét, valamint a közelgő választásokkal járó feladatokat is mérlegelve döntést kellett hoznom. Úgy döntöttem, hogy
megköszönve Szabó Péter polgármester
úr és a képviselő-testület bizalmát, 2019.
február 28-i hatállyal visszaadom alpolgármesteri megbízatásomat. Köszönöm a
polgármesteri hivatal munkatársainak és
mindenkinek, aki bizalmával, támogatásával segítette alpolgármesteri munkámat.
További sikeres munkát kívánok a polgármesteri hivatal minden dolgozójának és a
képviselő-testület tagjainak.”
-ph-

Megkezdték a felújítást az Anna utcában
Aláírták az Anna utca út- és
közműfelújításáról, valamint
a biritói Iskola utca útfelújításáról szóló kivitelezési szerződést. A sajtónyilvános eseményen Szabó Péter, Paks polgármestere és Sebestyén Roland,
a munkálatokat végző RealRent Kft. ügyvezetője látták
el kézjegyükkel a dokumentumot. Az érintett utcák lakosainak ezt követően fórumot tartott az önkormányzat. A kivitelezés azóta elkezdődött.
A szerződéskötésen Szabó Péter polgármester arról tájékoztatott: a nagy forgalmat lebonyolító Anna utca faltól falig felújítása
mellett Biritón az Iskola utca rekonstrukciója is megtörténik, a
kivitelező cég a Real-Rent Kft. Az
Anna utcai beruházás nettó értéke valamivel több mint 232 millió
forint, a munka befejezésének határideje 2019. július 31. Itt az út új
aszfaltburkolatot, a járdák és az új
parkoló betontérkövet kapnak, a
kapubehajtók új burkolata pedig
kiskocka-térkőből épül, valamint
a munka közműkiváltással is jár,
a légkábeleket földkábelekre cse-

rélik. A polgármester úgy tájékoztatott, hogy a Hegyalja utcai csomópontnál jelentősebb átépítést
terveztek, a burkolt felület méretét csökkentik annak érdekében,
hogy a gyorshajtási hajlamot viszszaszorítsák a kereszteződésben.
Az Anna utcában, a Bezerédj iskola tornaterme mellett tizenegy
parkolót alakítanak ki a felújítás során. Szabó Péter kiemelte,
erre autóbuszok is közlekednek,
ezért forgalomtechnikai beavatkozásokkal igyekeznek majd
megkönnyíteni a közlekedést az
Anna utca környékén. Sebestyén
Roland, a kivitelező Real-Rent

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Kft. ügyvezetője azt mondta, hogy
két ütemben zajlik az Anna utcai
felújítás. A munka legnagyobb része a közművek kiváltása. A beruházás idejére teljes útzár szükséges. Kiemelte, hogy megpróbálják a legkisebb felfordulással és a
legrövidebb idő alatt elvégezni a
felújítást. A városrész új arculatot kap, európai színvonalú produktumnak kell elkészülnie. Az
Iskola utca felújítása egyszerűbb,
ott szegélyépítés és új aszfaltburkolat építése a kivitelező feladata. A felújítás nettó költsége valamivel több mint 14 millió forint,
a teljesítés határideje 2019. május.

A szerződés aláírása után lakossági fórumot tartottak a városházán, ahova az érintett utcák lakóit
várták. A generálkivitelező helyi
képviselője, Balassa Zoltán projektvezető a beruházás részleteiről tájékoztatta a megjelenteket: a
rövidebb, Hegyalja utca és Kálvária utca közötti szakaszon új, 150
méteres csapadékcsatorna épül,
ezt a szakaszt várhatóan három
hónap alatt építik át, ez idő alatt
az Anna utca alsó részén zavartalanul folyhat a közlekedés. Elvégzik az ivóvízvezeték-rekonstrukciót, bekötik a csatornákat, a járda alá helyezik a hírközlő- és elektromos kábeleket.
A burkolat mintegy négy hét alatt
készül el, ezt követően átadják
a forgalomnak az utat. A Deáktól a Hegyalja utcáig, a Tavasz utcánál két hónap marad a munkálatokra, július 31-én visszaállítják a forgalmi rendet. A lakossági fórumon az is elhangzott,
hogy a várható áramszünetekről, időszakos vízhiányról és az
ingatlanok megközelíthetőségével kapcsolatosan időben kap
majd tájékoztatást az érintett lakosság.
-se-
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Felújítják a tetőszigetelést
Felújítják a tetőszigetelést a
Csengey Dénes Kulturális Központ épületén. Az erről szóló kivitelezési szerződést Szabó Péter, Paks polgármestere
és Bálint István, a munkálatokat végző SZAK SZOLG PAKS
Kft. ügyvezetője írták alá.
– Nagyon sokan megfordulnak a Csengey Dénes Kulturális Központban rendezett programokon, ehhez és az ott dolgozók által végzett minőségi
munkához jó állapotú épületre van szükség. A tetőszigetelés teljes körű felújítása, ezzel
a beázások megszüntetése egy
nagy lépés ennek érdekében –
mondta Szabó Péter. Paks polgármestere arról is beszélt a
sajtónyilvános szerződéskötésen, hogy az épület teljes körű
felújítása és bővítése is napirenden van, ennek érdekében
egyeztetés zajlik Magyarország Kormányával, mivel már
az igen nagy értékű beruházás
tervezésére is szeretne az önkormányzat támogatást kapni. A tető szigetelésével azonban már nem várhatnak, de ez
a munka összhangban lesz a
teljes körű rekonstrukcióval.
A beruházás elvégzésére azért is

Március 15-i
ünnepi program

Fotó: Molnár Gyula

van mielőbb szükség, mert még
idén szeretnének egy kamaramozi-termet kialakítani az emeleten.
Bálint István, a SZAK SZOLG
PAKS Kft. ügyvezetője úgy tájékoztatott, hogy a Csengey
központ épületén lévő tetőszigetelés már sem víz-, sem hőszigetelés szempontjából nem
megfelelő, a műanyag sok helyen kirepedezett, a hegesztési varratok elváltak, a hőszigetelésre szolgáló polisztirolhab
megtelt nedvességgel, így nem
funkcionál. Az ügyvezető kiemelte, hogy mindig csak ak-

kora területen dolgoznak majd,
amekkorát még aznap el tudnak látni eső elleni védelemmel, illetve mindent megtesznek annak érdekében, hogy a
központ működését ne zavarják a munkálatokkal. A kivitelezést a munkaterület átadását
követően megkezdik, ami néhány napon belül várható.
Szabó Péter polgármester azt is
elmondta a szerződéskötésen,
hogy a beruházás értéke valamivel több mint bruttó 164 millió
forint. A kivitelezés határideje
2019. augusztus 11.
-kgy-

Megvan a beíratás ideje
A 2019/2020-as tanévre vonatkozó általános
iskolai beíratás 2019. április 11-én és 12-én 8 és
19 óra között lesz. A jogszabály szerint a tankötelessé váló, azaz a 2013. augusztus 31-ig
született gyermeket köteles beíratni a szülő
a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. A beíratáskor be kell
mutatni az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, és szükség
van a gyermek nevére kiállított lakcímkártyára is. Az általános iskola köteles felvenni
azt a tanköteles korú gyermeket, aki életvitelszerűen a körzetében lakik. A gyermek felvételéről, illetve az elutasításról az iskola vezetője dönt, a szülők írásban kapnak értesítést 2019. április 20-ig. A felvétel elutasítása
esetén a szülő jogszabálysértésre, illetve ér-

deksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül. A kérelmet az illetékes tankerületi központ igazgatójához, ha
nem állami fenntartású az intézmény, akkor
annak fenntartójához kell címezni. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetét és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetét a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási
Hivatala meghatározta és közzé tette honlapján, ezt és az általános iskolai beíratásról szóló teljes hirdetményt elérhetik az érintettek a
www.kormanyhivatal.hu honlapon. Felhívják a figyelmet arra, hogy a vonatkozó rendelkezések szerinti körzetmegállapítás nem
érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való
jogát.
Kohl Gyöngyi

Nemzeti ünnepünk 171. évfordulója alkalmából március 14-én 17
órakor a dunakömlődi faluházban tartanak megemlékezést emlékműsorral. Március 15-én 10
órakor Pakson, a Szent István téren kezdődik megemlékezés, itt
az Energetikai Szakgimnázium és
Kollégium diákjai adnak ünnepi
műsort. Ha esik az eső, akkor a
helyszín a Csengey Dénes Kulturális Központ színházterme. A
kulturális központban folytatódik
az ünnepség 17 órakor. Az esten
átadják a Tisztes polgár kitüntetést, és a Paksi Bezerédj Általános
Iskola ad műsort. Mindhárom
helyszínen Szabó Péter polgármester mond beszédet. A Szent
István téren megállási tilalom lesz
érvényben március 14-én 22 órától március 15-én 11.30-ig. Az
ünnepnapon 9 óra és 11.30 között
lezárják a Kossuth Lajos utca és a
Szentháromság tér közötti útszakaszt, ez idő alatt a buszok nem
állnak meg a Dózsa György úti és
a Szent István téri megállókban,
legközelebb az Erzsébet Nagy
Szálloda mögött lesz lehetőség a
le- és felszállásra.
-gy-

Pályázati
felhívások
Három intézményvezetői állásra hirdetett
pályázatot Paks Város Önkormányzata: Paksi
Benedek Elek Óvoda, Paksi Napsugár Óvoda, Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha. Mindhárom álláspályázat esetében 2019. március
29-ig lehet benyújtani pályázatot dr. Blazsek
Balázs címzetes főjegyzőhöz (Paksi Polgármesteri Hivatal 7030 Paks, Dózsa György út
55-61.). A pályázatok elbírálásának határideje a jelentkezési határidőtől számított harminc napot követő első képviselő-testületi ülés. A részletes kiírások a paks.hu honlapon a lakossági pályázatok menüpont alatt
elérhetők.
-gy-
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Dunaújvárosi csapat készíti a graffitit

Fotó: InkSane Colors

Az InkSane Colors formáció nyerte a KRESZ-park aszfaltpálya melletti falfelületének kidekorálására kiírt graffitipályázatot – jelentette be
sajtótájékoztatón Szabó Péter,
Paks polgármester és dr. Hanol
János, a turisztikai, városmarketing és kommunikációs csoport vezetője. A kész alkotást a
Város hete program keretében
szeretnék átadni.
– Paks Város Önkormányzata
Molnár Ferenc születésének 140.
évfordulója alkalmából írta ki ezt
a pályázatot graffitiművészeknek
tavaly. A terveknek kötődniük
kellett a Pál utcai fiúk című regény/film történetéhez, emlékezetes momentumaihoz. A pályázat idén február elején lezárult.

A felhívásra több mint egy tucat pályamunka érkezett, paksi
pályázó nem volt, viszont az ország több pontjáról (Budapest,
Vác, Fertőszentmiklós, Kecskemét, Dunaújváros), sőt Szlovákiából, a Felvidékről is küldtek be
pályamunkát – mondta el a sajtótájékoztatón Szabó Péter, Paks
polgármestere.
A pályázatokat a polgármester,
valamint a turisztikai, városmarketing és kommunikációs
csoport tagjaiból alakult ad hoc
bizottság bírálta el. A győztes
pályamunkát a film ihlette, a dunaújvárosi InkSane Colors formáció nevében Joó László (Joe)
nyújtotta be. A jelenleg háromfős csapat, Joó László mellett
Boros István és Harsányi Zotmund Bence Dunaújvárosban

már letette a névjegyét, amikor
tavaly a Római városrész bástyafalát várostörténeti fotók nagyított másolataival díszítették.
Joó László az InkSane Tetováló Stúdióban dolgozik, emellett
a BeatKOHO nevű hip-hop formáció énekese.
– A helyszín a választott témával úgy függ össze, hogy valamikor régen ez a terület amolyan grund volt, mint a Pál utcai
fiúké. A századfordulón itt volt
Grünwald Salamon paksi fakereskedő Duna-parti fatelepe, a
közelében a két világháború között épült gőzhengermalom azóta lebontott épülete. A második
világháború után sokáig a TÜZÉP vállalat telephelye üzemelt
a területen, amit 1979-re elköltöztettek, és a gyermekek nem-

zetközi éve alkalmából modern
játszótér épült a paksi fiataloknak. Ebben szinte minden feladatot társadalmi munkában végeztek paksi vállalatok és a költségvetési üzem dolgozói, majd
1980-ban a játszótérhez elkészült
a tér nevét adó KRESZ-park is –
összegzett dr. Hanol János csoportvezető.
A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy az önkormányzat a
Város hete elnevezésű programsorozat keretében szeretné a falfestményt ünnepélyesen átadni. A győztes pályázó a mű elkészültét követően kétszázezer
forint díjazásban részesül, valamint a kiíró támogatja a graffiti
elkészítéséhez szükséges eszközök, anyagok beszerzését.
Kohl Gy.

Paksról szól az önkormányzat fotópályázata
Fotópályázatot hirdetett Paks Város Önkormányzata a településképi arculati kézikönyv
kapcsán, amely a település bemutatásával, az
értékek megismertetésével és az útmutatóval tárja fel a városban található, településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékeket, településképi jellemzőket. Az én Paksom címmel kiírt
pályázatban olyan képeket várnak, amelyek a
Paks közigazgatási területén fellelhető természeti és épített környezetet, valamint a paksi
emberek életét mutatják be. Pályázni a következő kategóriákban lehet: Városérzetek – vá-

rosi fotók, amelyek a paksi utcák hangulatát,
az épített környezet szépségét ábrázolják (utcaképek, épületek, épületrészleteket ábrázoló
felvételek stb.), Élő-lét – természetfotók, amelyek a paksi növény- és állatvilágról készültek
(konyha- és díszkert, közpark is lehet), Paksi mindennapok – a paksi lakosok mindennapjait, a paksi életérzés esszenciáját mutatják be (a személyiségi jogok szem előtt tartása
mellett). A pályázaton kategóriánként legfeljebb tíz saját készítésű fotóval lehet részt venni. Egy felvétel csak egy kategóriában indítható, de a pályázók akár mindhárom kate-

góriában jelentkezhetnek. A pályamunkák
beküldésének határideje 2019. április 30. 12
óra. A pályázat benyújtható a sajto@paks.hu
címen, az üzenet tárgyaként kérik Az Én Paksom fotópályázat címet megadni. Személyesen a paksi polgármesteri hivatal 223-as irodájában fogadják a pályázatokat nyitvatartási időben (kérik digitálisan, adathordozón
bevinni). A pályázatban kétféle díjazás lesz,
hogy ez hogyan történik, arról minden információt megtalálnak a részletes pályázati kiírásban a paks.hu honlapon.
-kgy-
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Pekárik Géza Felavatták az ország lega konzisztó- nagyobb napelemparkját
rium tagja lett
Fotó: Molnár Gyula/archív

Pekárik Géza tagja lett a Dunaújvárosi Egyetem konzisztóriumának. Az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója dr. András
Istvántól, a Dunaújvárosi Egyetem rektorától
vette át megbízólevelét az intézmény szenátusi ülésén – adta hírül honlapján a Dunaújvárosi Egyetem.
Arról is beszámoltak, hogy Kásler Miklós,
az emberi erőforrások minisztere, 2018. október 15-től 2021. január 31-ig nevezte ki
Pekárik Gézát a Dunaújvárosi Egyetem konzisztóriumi tagjának. A konzisztóriumok az
egyetemek stratégiai döntéseinek megalapozása, valamint a gazdálkodási tevékenységének szakmai támogatása és ellenőrzése céljából működnek az állami felsőoktatási intézményekben.
A weboldalon arról is tájékoztattak, hogy
Pekárik Géza 1987-től dolgozik a paksi atomerőműben. Harminc év alatt az erőmű számos műszaki területén megfordult, jelentős
szakmai tapasztalattal rendelkezik. 2005-től
az atomerőmű műszaki igazgatójaként, majd
2017-től műszaki vezérigazgató-helyettesként dolgozott. Az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. vezérigazgatói posztját 2018. augusztus
15-től tölti be.
A duol.hu emlékeztetett arra, hogy az egyetemen tavaly novemberben stratégiai együttműködési keretmegállapodást írtak alá a
Paks II. beruházáshoz kapcsolódó Dunaújvárosi Egyetem Paksi Kompetencia és Kutatóközpont létrehozásáról. Az intézmény
a tervek szerint komoly szerepet vállalhat a
szakemberképzésben.
-dsz-

Az ország legnagyobb naperőművét adták át
március 5-én Pakson. A paksi atomerőműtől
néhány kilométerre megépült 20,6 MWp beépített teljesítményű naperőművet az MVM
Csoport létesítette 9 milliárd forintból európai
uniós támogatással.
A naperőmű átadásával Paks nemcsak a nukleáris, hanem a megújuló (ezen belül is a nap-)
energia magyarországi központjává válik – fogalmazott az ünnepélyes átadáson az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
energiaügyekért és klímaügyekért felelős államtitkára. Dr. Kaderják Péter azt mondta, ez
összhangban van azzal a kormányzati elképzeléssel, mely szerint Magyarországon fogyasztó- és klímabarát energiaszektort kell teremteni a jelenlegi és a jövő nemzedékek számára.
Azt mondta, hogy a kormányzat elkötelezett
az energiaszektor szén-dioxid-kibocsátásának
csökkentésében. – Célunk, hogy tiszta, okos
és megfizethető energiát tegyünk elérhetővé
a magyar energiafogyasztók számára – fogalmazott. Kitért arra is, hogy a megújuló energiatermelés és az atomenergia nem egymást
kizáró, hanem egymást kiegészítő energiatermelési módok, amelyek hatékonyan képesek
kezelni és csökkenteni az éghajlatváltozás hatásait.
Dr. Benkő Tamás János, a Miniszterelnöki Kormányiroda jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkára azt emelte ki, hogy az MVM
Csoport országszerte épülő naperőművei szorosan illeszkednek a kormány klímabarát
energiaszektor kialakítására vonatkozó céljaihoz, illetve a rezsicsökkentés fenntartásához.
Fotó: Babai István

– Paks neve negyven éve összeforrt az áramtermeléssel, az atomerőművel, az hogy az ország legnagyobb naperőműve is itt épült meg,
tovább erősíti ezt a kapcsolatot – húzta alá
Szabó Péter, hangsúlyozva, Paks mindig is az
együttműködés és a fejlődés városa volt, amit
ez a mostani együttműködés is igazol. – Nyitottak vagyunk a változásokra, a folyamatos
megújulásra, minden értelmes alternatívára,
amely jövőnket, fejlődésünket, a paksiak és a
magyar emberek boldogulását segíti. Ezért is
épülhetett az atomerőmű tőszomszédságában
az ország eddigi legjelentősebb naperőműve,
mutatva, hogy a kétfajta energiatermelési mód
hatékonyan megfér egymás mellett – emelte ki
a város polgármestere.
Kóbor György, az MVM Magyar Villamos
Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója arról beszélt, hogy az MVM Csoport azon dolgozik, hogy megvalósítsa az energiastratégiában
megfogalmazott célokat és vállalásokat, kiemelten a karbonsemleges termelést és az ellátásbiztonságot. Mint mondta, erre kiváló példa az egymás szomszédságában lévő atomerőmű és naperőmű. – Ha szimbolikus akarnék
lenni, azt mondhatnám, hogy a naperőmű
Paksot látja el, az atomerőmű pedig az országot – mondta Kóbor György.
A naperőmű 20,6 MWp beépített kapacitásával átlagosan évi 22,2 GWh villamos energia termelésére képes, mintegy 8500 háztartás,
azaz több mint 20 ezer ember villamosenergia-ellátását biztosítja. 9 milliárd forintos építési költségének 65 százalékát az MVM Csoport saját forrásból finanszírozta, 35 százalékát
európai uniós forrásból biztosította.
-dsz-
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Paks kiváló példa a megújulók
és atomenergia alkalmazására
Fotó: Paks II. Zrt.

Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az atomés a megújuló energia egymást kiegészítő
felhasználása teheti biztonságossá, olcsóvá és környezetkímélővé Magyarország
villamosenergia-ellátását – fogalmazott
Süli János miniszter annak kapcsán, hogy
átadták az atomerőműtől néhány kilométerre megépült naperőművet.
A Paks határában megvalósult naperőműépítés jelentős lépés a hazai megújuló villamosenergia-termelésben – mondta a paksi
atomerőmű két új blokkjának tervezéséért,
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter annak kapcsán,
hogy elkészült az atomerőmű közelében az
ország legnagyobb fotovoltaikus erőműve.
– Paks, ahol egymás szomszédságában fog
működni a két új atomerőművi blokk és az
ország legnagyobb naperőműve jól példázza,
hogy a két technológia együtt képes erősíteni
hazánk energetikai infrastruktúráját – mutatott rá a miniszter.

Kifejtette, hogy az ellátásbiztonság garantálása érdekében feltétlenül szükség van
olyan alaperőművekre, amelyek az időjárástól függetlenül képesek télen-nyáron és
éjjel-nappal, minden másodpercben villamos energiát termelni. Az új paksi blokkok
ezt a célt fogják szolgálni. Amíg az atomerőmű az úgynevezett zsinóráramot biztosítja, a megújulók elégíthetik ki a további
igényeket.
Süli János emlékeztetett rá, hogy a paksi
atomerőmű 37 éve klímabarát módon szolgálja hazánk biztonságos villamosenergiaellátását. Ennek is köszönhető, hogy az Európai Unióban Magyarországon az egyik
legolcsóbb az áram, a lakossági fogyasztók villamosenergia-költségei Európában a
legalacsonyabbak közé tartoznak.
Hibás az a megközelítés, amely szembeállítja az atomenergiát és a megújulókat, hiszen
a klímavédelmi célok elérése érdekében azokat okosan kombinálva kell alkalmazni az
energiamixben. Mivel az atomerőmű szén-

dioxid-mentes termelőként állít elő nagy
mennyiségben villamos energiát, a klímapolitikai küzdelem egyik fontos eszköze világszerte és az Európai Unióban is.
Stratégiai cél, hogy a hazai lakosság és a
gazdaság számára hosszú távon olcsó, folyamatosan rendelkezésre álló és biztonságos villamos energia álljon rendelkezésre,
miközben a klímavédelmi követelmények
is teljesülnek. Ezek csak az atomenergia alkalmazása mellett teljesíthetőek, ezért is
döntött Magyarország a nukleáris kapacitásának fenntartása, a két új blokk megépítése mellett.
– Paks II. évente 19 terrawattórányi energiát állít majd elő, és nagyjából 17 millió
tonna szén-dioxid-kibocsátást lehet megspórolni azzal, hogy atomerőmű termeli
ezt az energiát károsanyag-kibocsátás nélkül. Ha nem épülne Paks II., akkor a paksi
atomerőmű jelenleg üzemelő négy blokkjának leállítása után fosszilis energiahordozó használatára kellene áttérni, ami nagyjából 36 százalékkal növelné meg Magyarország szén-dioxid-kibocsátását – részletezte
a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter. Rámutatott: a jövő magyarországi energiakosarában az atomenergia és megújuló
energiaforrások egymás mellett kell, hogy
helyet foglaljanak a globális felmelegedés
megállítása érdekében.
(X)
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Jó napot, mi újság?

Tóth Judit

Amikor dunakömlődiekkel találkozom – hiába élnek hosszú ideje Pakson –, szinte kivétel nélkül a „kömlődiségükről” beszélnek. Ismerőseim úgy tekintenek a Dunakömlődön
töltött gyermekkorukra, mint egy soha meg
nem ismételhető időre az életükben. Tóth Judit tanárnő is mosolyogva meséli paksi születésének körülményeit, ezzel együtt a kivételesen szép gyermekkorát, amit a család egyedüli gyermekeként az unokatestvéreivel élt
meg Dunakömlődön. Óvodába és általános
iskolába is ott járt, pedig abban az időben a
szülők előszeretettel vitték Paksra a gyermekeket, bízva abban, hogy jobb helyen lesznek a városi iskolában. Judit édesanyja viszont úgy gondolta, az a gyerek, akiben ösztönös akarás van a tudás megszerzésére, és
szorgalmas, egy kis iskolában is tud érvényesülni. Ez így is lett. Judit az általános iskolás évek után a paksi gimnáziumba kerül,
onnan magyar szakos bölcsész-tanár szakra,
a Szegedi Tudományegyetemre, majd a fiatal tanárjelölt felveszi a földrajz szakot is a Juhász Gyula Pedagógusképző Főiskolán. Élete
egyik legboldogabb időszakát éli meg Szegeden. Megfordul a fejében, hogy a diplomaosztó után szerencsét próbál távol az otthonától, de a véletlen és a – ma már tudható, hogy
időtálló – szerelem hazahozza, és Pakson, az
egykori Móra Ferenc iskolában kezd tanítani
magyar nyelv és irodalom tantárgyakat, földrajzot, környezetismeretet. Kezdő pedagógus-

ként tanulni kezdi a kiskamasz gyermeklélek
változásait, együtt értelmezi a gyerekekkel a
megszólalás nehézségeit, a tantárgyi tudás átadása mellett segíti őket a magabiztos kiállásban, a közlendőjük érthető megformálásában. Sokat segít neki Szabóné Margitka tanárnő, aki – ahogy Judit meséli – a klasszikus
„tyúkanyós”, tanítói ösztönnel felruházott pedagógus, s aki megkülönböztetett figyelemmel kíséri pályakezdő tanártársa munkáját.
Apró nehézségek akkor alakulnak ki, amikor
az iskolaösszevonások következtében Juditnak más intézmény után kell néznie, de végül megnyugtató megoldás születik, az Energetikai Szakközépiskolába kerül. Szép pályaív
a fiatal tanár életében: az egykor kisiskolásként, otthon, a babáit tanító kislány a tanári
diploma megszerzése után kisiskolásokat tanít, majd a kamaszok, jobbára fiúk teszik próbára tanári képességeit. Mélyvízbe kerül, gépésztanulók közé. Akkor a húszas évei második felében jár, s új nyelvet tanul: a kamaszok
világhoz, tanuláshoz, irodalomhoz viszonyuló nyelvét. Közben képzi magát, az akkoriban
bevezetett kétszintű érettségi rendszert tanulja, ezzel párhuzamosan a földrajz szak egyetemi kiegészítő szakára jár. A tanítás és tanulás mellett elvállalja, hogy a szakközépiskolás
gyerekekből verbuvált csoporttal több megye tekintetében látogatásokat tesz általános
iskolákban – az energetikai szakközépiskolát
népszerűsítik. Közben a célja nem változik:

valós, tartalmas, használható tudást átadni a
gyerekeknek. A „fiaival” kiváló eredményeket érnek el nyelvészeti, helyesírási versenyeken, a bonyhádi Wass Albert életét feldolgozó tematikus vetélkedőn, ahol a Tizenhárom
almafa című elbeszélés feldolgozását a tanítványok kiváló előadással koronázzák meg.
Használni kezdi a tanítás során a kooperatív és projektmódszert. (Megjegyzem, ezek
a módszerek alapos, hosszas felkészülést kívánnak a pedagógustól.) A József Attila Klárisok című verséhez filmet forgató diákjai bizonyára egész életükben nem felejtik el ezt a
remekművet.
Mindezeket szinte egy gondolatba foglalva,
pontos megfogalmazásokkal beszéli el Judit,
akire a beszélgetés e pontján már csupa kérdőjellel nézek, hiszen ha valaki optimista, lelkes, minden körülmény mellett és ellenére
alapos és kitartó, akkor miért hagyja el a tanári pályát és kezd „új életet” az atomerőműben?
A jól működő emberi-tanári kapcsolatait
nem könnyen felszámoló pedagógus óvatosan fogalmazza meg döntése indokait: a megváltozott társadalmi rend, ideértve a családok
megváltozott hozzáállását a tanításhoz, illetve
a tanítás elvárás szerinti tartalma. Érthetően,
de körültekintően fogalmaz, s már az órájára
néz, hiszen a Csengeybe siet, a könyvtárba, az
önképzőkörbe, melynek vezetését 2014-ben
vette át Serdült-Benke Éva tanárnőtől. Az aktuális téma Bulgakov, de az elmúlt évek során az önképzőkör tagjai elemezték az irodalom női alakítóit, a kortárs szerzőket, a Nobel-díjas írókat. Az olvasókör tagjai gyakran
keverednek értelmes-elemző vitába egymással
egy-egy mű vagy életút feldolgozásakor – nagyon helyesen, hiszen a művek közös feldolgozása a céljuk. Miután a nők vannak többségben a társaságban, akik a konyhában is
otthonosan mozognak, a beszélgetések mellé
gyakran társul gasztronómiai élmény is. Kérdésemre, hogy mit olvas mostanában, Judit
két olyan szerzőt említ, akikről – nem szégyellem bevallani – még soha nem hallottam.
Ekkor már öltözik, indul a beszélgetőtársaihoz, viszi magával Bulgakovot, az író morális-társadalmi kérdéseit és felvetéseit, a szöveget, a művet, mely mélyebb gondolkodásra,
tartalmi megismerésre késztet. Viszi magával
A Mester és Margarita tanulságait, melyből
egy gondolat hívta életre a mai beszélgetést
is: „Úgy áll a dolog, hogyha egy ember belső
világa, a lelke nem tartogat meglepetéseket
számunkra, akkor személye érdektelen.” Judit belső világa és lelke – már messziről látszik – meglepetéseket tartogat. Visszafogott,
csendes meglepetéseket, olyan személyiséget, aki mellett jól érzi magát az ember.
Tell Edit
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A kilencvenéves Szekeres
Györgynét köszöntötték

Tavaszváró
estékre hívnak

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Tavaszváró esték elnevezéssel ismeretterjesztő programsorozatot indított a Paksi Kertbarátok Egyesülete. Az első alkalmat már megtartották. Az előadók Varga Ágnes agrármérnök és dr. Aponyi Lajos kertészmérnök,
növényorvos voltak. A vetítéssel kísért előadás során szó esett a rózsák és kísérőnövényeik, hortenziák, klemátiszok gondozásáról, ápolásáról, a metszés általános szabályairól, a rózsák, hortenziák, klemátiszok eltérő
metszési szabályairól, a növények ápolásáról,
azok kártevőiről és az ellenük való védekezésről. A folytatásban március 11-én 17 órakor lesz tavaszváró esték előadás a Városháza nagytermében, ahol Virágok közt címmel
Vincze Bálint természetfotós tart előadást.
A Paksi Kertbarátok Egyesülete tagsága minden érdeklődőt invitál a programra, a belépés ingyenes. A sorozatban még egy alkalmat
szeretnének tartani, ami szervezés alatt van.
Emellett kezdeményezték Paks csatlakozását A legszebb kohyhakertek országos mozgalomhoz, ezen szintén munkálkodnak még
a kertbarátok.
-kgy-

Először kicsit izgult, hogy jönnek hozzá
köszönteni a születésnapján, de nagyon jó
érzés, ez egy szép szokás – fejtegette Szekeres Györgyné, akihez Barnabás István
alpolgármester vitte el a város jókívánsá-

gait. Magdi néni 1929. február 22-én született Budapesten, ott nőtt fel, kereskedelmi iskolát végzett, majd évtizedekig volt
zálogházi dolgozó a Magyar Királyi Postatakarékpénztárnál, későbbi nevén a Bizományi Áruház Vállalatnál (BÁV). Az ország legnagyobb múltú, Mária Terézia alapította, jogfolytonosan működő állami zálogház ma BÁV Aukciósház és Záloghitel
Zrt. néven működik. A becsüsök mellett
kitanulta a szakma csínját-bínját, majd
amikor később Pécsre került, egy ottani
zálogház üzletvezetője lett. Már jó néhány
éve Pakson él lányáéknál, a Duna utcában.
Két gyermeke, öt unokája és hat dédunokája van. Kedveli a természetet, így nyugdíjas éveiben sokat kirándult, túrázott, és
még mindig szeret mozogni, valamint olvasni is, elsősorban történelmi tárgyú írásokat. A család együtt készült Magdi néni
születésnapjának megünneplésére, az alkalomra tervezett menüben kedvenc étele, a süllő is szerepelt.
-gyöngy-
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

Ki volt az 1848/49-es eseményekben részt vevő
paksi költőpap, és hol áll ma Pakson köztéri szobra? A megfejtéseket március 15-ig küldhetik el a
7030 Paks, Dózsa György út 51-53. címre, vagy
e-mail-ben a paksihirnok@gmail.com-ra.
A név mellé telefonszámot is kérünk.
Előző játékunk nyertese: Bíró István.
Gratulálunk!
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A nemzeti ünnepről
1848. március 15-e azon történelmi események egyike, mely önmaga fölé emelkedett.
Mitikus jelleget kapott, és csak a csodálat
hangján illik róla szólni. Minden évben újragondoljuk, újraolvassuk a történéseket, hiszen
minden részlete nem vésődik a tudatba. Sok
elnevezés, gondolat ötlik fel bennünk március
15-e említésekor. A fiatalok, az ifjúság ünnepe, a szabad sajtó napja. Ez is mutatja erős kötődésünket a márciusi eseményekhez és megkülönböztetett tiszteletünket az események
szereplői előtt.
Elgondolkodom, ha választ kellene adni arra
a kérdésre, hogy kik voltak 1848-49 legjelentősebb személyiségei, kik azok, akik az eseményeket előkészítették, kiváltották, mozgatták,
szép névsor kerekedne. Széchenyi, Kossuth,
Wesselényi, Batthyány, Kölcsey, Deák, Lovassy
fémjelezték az 1820-as, 30-as években azt a reformkori ellenzéket, melynek parlamenti szereplése és magántevékenysége nyomán a nemzet öntudatra ébredt. S aztán a „Márciusi Ifjak”,
a pesti forradalom hősei: Petőfi, Jókai, Degré,
Vasvári, Vajda, Irinyi – és még hosszan sorolhatnám – képviselték a megalkuvás nélküli fiatalos lendületet. Az 1848. március 23-án megalakult kormányban a „nagyok” mellett Szemere, Mészáros, Klauzál, Eötvös neve jelzi azt
a minőséget, mely a reformkori törekvések betetőzéseként kormányképes erővé nemesült.
A március 13-i bécsi forradalom és a pesti 15-i
események hatására, valamint a Bécsben tárgyaló Kossuth vezette küldöttség követeléseinek engedve az udvar meghátrált, majd március 17-én hozzájárult gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezéséhez, beleegyezett
az önálló magyar kormány megalakulásába.
Mindez törvényesen, egy csepp vér nélkül történt. Mondhatjuk: a történelem olyan forgatókönyvet produkált, melynél különbet író sem
alkothatott volna.
Az utolsó rendi országgyűlés három hét alatt
megalkotta a feudális állam jogintézményeit lebontó törvényeket, kidolgozta az új államszervezetet, törvényekben biztosította az alapvető
polgári szabadságjogokat, és jelentős gazdasági jellegű jogszabályokat fogadott el.
Három hét alatt több mint félévezredes feudális jogelveket törölt el, lerakta a modern polgári
Magyarország alapjait.
Ehhez férfiak kellettek, művelt, honszerető,
bátor, elszánt, önzetlen férfiak, akik ha kellett,
vagyonuk egy részét ajánlották meg. Akik követi megbízásukat adták vissza, ha nem értet-

Fotó: magánarchívum

„Ó, fájó büszkeségem s vigaszom,/ Arad, - édesbúsan szivembe vág,/ Hogy bölcsőm s szent
bitóid egyazon/ Erdőid bús fájából ácsolák...” Tóth Árpád: Arad
tek egyet az utasítással. Akik éjt nappallá téve
dolgoztak, munkájukkal, tehetségükkel szolgálva az ügyet. És sokan a legdrágábbat, az
életüket adták a hitükért, meggyőződésükért,
a hazáért.
A bécsi udvar a nemzetiségek elégedetlenkedését is kihasználva burkolt, majd nyílt ellentámadásba kezdett. A szabadságharc –
tíz és fél hónapos hősies küzdelem után – az
orosz cár közel 200 ezer fős csapatai előtt,
1849. augusztus 13-án, a világosi fegyverletétellel ért véget.
Arad történetét és az azt követő éveket nem
idézem. Újra messzire visznek a gondolataim.
Történelmünk során fenyegetett, szorongatott
minket bolgár, besenyő, német, tatár, török,
román, cseh, francia, szerb, orosz – hosszú a
sor. A magyarság sorsa folyamatos küzdelem
volt a fennmaradásért. S eddig mindig akadt,
aki felvette a harcot, felemelte a fegyvert. Sokszor a biztos bukás tudatában. Eddig akadt.
Eddig fennmaradtunk, köszönhetően a nép
élni akarásának, életképességének, a hősöknek, a bátraknak, a hitnek és a tenni akarásnak. Ma is szükség van arra, hogy legyen közös gondolatunk, közös gondolkodásunk, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a Haza több
mint egy ország, több mint egy, a Föld golyón kijelölt rész. S azt is tudjuk, hogy többféle

Haza van. Egy a génjeinkben, egy a nyelvünkben, a gondolkodásunkban, az értékeinkben,
a hagyományainkban, a történelmünkben. És
egy a Kárpát-medence éppen aktuális részén.
Nekünk ezek mind együtt a Hazánk, amit vigyázni kell.
Szóval a márciusi forradalom emléknapjai
jönnek. A történelmi múlt, a bátrak emlékezete, a kokárda ünnepet hoz az emlékezésbe. L. Simon László szavai jutnak eszembe: „Nézzünk vissza egykori forradalmunk
nagyjaira, s keressük egymásban Petőfi arcát, Jókai szemét, Kossuth lelkesen lendülő
karját, Batthyány tört magyarsága mögötti
ragaszkodását és kitartását, Széchenyi szárnyaló szellemét, Deák ravaszságát, Arany
keserédes mosolyát. Vagy csak olvasgassunk
néha régieket: Mikszáth cikkeit, karcolatait
vagy éppen Illyés Gyula naplóit – a hazaszeretet breviáriumaként, mindig rátalálva egykét lélekerősítő mondatra: „Irányunk a hazaszeretet – írta Mikszáth a Magyar Néplap
szerkesztőségi üzenetében 1874-ben –, de az
okos hazaszeretet, mely nem hajt lehetetlen
túlságok után, törekvésünk a szabadság, de
a célszerű szabadság, mely a viszonyok korlátai között csak addig terjeszkedik, ameddig takarója ér.”
Tell Edit
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Az eltűnt városkép nyomában
Régen élénk piaci és pezsgő kereskedelmi élet
zajlott a Szent István téren, ami egészen a XX.
század közepéig magán viselte ezt az 1800-as
években megalapozott jelleget. Kétségtelen,
hogy ennek a pezsgésnek és forgalomnak a
megteremtői és fenntartói a főutcán megtelepedett zsidók voltak, miként a község első hitelintézeteinek, ipari üzemeinek felállítása is az
ő érdemük volt. Múlt századi miliőt sugárzó
kereskedelmi üzletsoraik egészen az 1970-es
évekig háborítatlanul meghatározták a paksi
utcaképet. Egykor a Bazársor mellett csatlakozott a főutcára az Attila utca. Ma már csak
egy járda és lépcsősor emlékeztet a parkban
az Attila utca megszűnt szakaszára. Itt volt az
úgynevezett Csibe köz, a régi piac idejében itt
árusították a baromfikat. Ennek sarkán állt a
Gebhardt orvos család háza, melyet képeslap
is megörökített, ám építészeti védettséget ez
sem szerzett az épületnek. Ugyancsak itt állt
Rosenbaum Ignácz könyv-, papír- és írószerkereskedése, a századfordulótól a család deportálásáig megannyi szép paksi képeslapsorozat kiadója. A Bajcsy-Zsilinszky utcai torkolat vezetett fel az innen pár méterre, a Sas

Mozaik

Fotó: magánarchívum

utca frontján álló, Szilasi (Stiener) Ádám mészáros üzemeltette hús- és hentesüzlethez
(ma villamossági bolt van a helyén). Boltok,
újságosbódé, padok a képen – mind azt jelzik, hogy a bontások előtt is forgalmas közös-

ségi tér volt a történelmi városmag. A paksi köznyelvben ezt a környéket értették rajta
nagyszüleink, amikor otthon azt mondták:
Elmentem befele.
dr. Hanol János

Paks az én városom

Fotók: TelePaks

– A II. számú, mai nevén Paksi
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába jártam. Első sportos élményeim az ASE-pályához kötődnek: testnevelésórák, atlétikaversenyek. Ötödikes voltam,
amikor elkezdtem rendszeresen atlétikaedzésre járni, rengeteg úttörő-olimpiai versenyen
vettem részt. A pálya hangulata, a nedves, friss fű illata – nem
is lehet szavakkal kifejezni, milyen érzés volt – mondta Sztanóné
Körösztös Lívia, aki úgy véli, ide
vezethető vissza, hogy testnevelő tanár lett, és hogy máig kitölti napjait a sport, a mozgás szere-

tete. – A tanóráimnak része a futás, megpróbálom megmutatni
a diákoknak, hogy akarattal, kitartással mire képesek, de a legnagyobb hatása a személyes példamutatásnak van. Az 1992-es
barcelonai olimpia rendezvénysorozatának keretében futottam
először utcai futóversenyen, aztán jöttek a félmaratonok. Az első
maratonomat 2018 októberében
futottam, ahol a Bátor Tábor Élménykülönítmény tagjaként adományokat gyűjtöttem – összegzett Sztanóné Körösztös Lívia, aki
tősgyökeres paksinak vallja magát, főiskolás éveit leszámítva eddig mindvégig itt élt. – Nagyon
szeretem ezt a várost, mert élhető, természetes, rengeteg ismerősöm, barátom van, és az egész
családom itt él. Ha felmerült is
a gondolat, hogy máshol kellene folytatni, rövid úton elvetettem, mert minden ideköt. Ha valami esetleg nem tetszik, annak is
igyekszem meglátni a jó oldalát.
Imádok itt élni – fogalmazott.

Pálmai Istvánnak nem szülővárosa Paks, de 42 éve itt él, számára
a nagybetűs életet jelenti. – 1983ban leszoktam a cigarettáról, és lefutottam az első kilométeremet.
Azóta hosszútávfutok, kerékpározom, bejárom a környéket, az
egyik kedvenc helyem a cseresznyési erdő. 1976-ban egy sportszatyorral érkeztem Paksra. Lenyűgözött a Dózsa György úton a
gesztenyefasor. Akkoriban kezdődött az amatőr kosárlabdaélet, én
is játszottam. A teremben egy padon ülő lány profilját vettem észre, akinek a kezét háromnapi ismeretség után kértem meg, és ő

igent mondott nekem. A Duna
abban a tekintetben kimaradt az
életemből, hogy nincsen vízi járművem. A feleségem a katolikus
iskola egyik megalapítójaként és
tanáraként sok kenutúrát szervezett, néhányon én is részt vettem.
Szerettünk volna venni egy túrakenut, ki is próbáltuk, de a szél
olyan hatalmas hullámokat vert,
hogy szinte halálfélelmünk volt,
amíg átértünk a Duna túlpartjára. Szégyen ide, szégyen oda, viszsza már komppal jöttünk – mesélte Pálmai István, aki aktív közéleti szereplő volt. – Tudomásom
szerint a feleségemmel az egyetlen házaspár vagyunk Pakson,
akik ugyan nem egy időben, de
mindketten voltunk önkormányzati képviselők. Néhány éve egy
országos politikus járt a városban,
és azt mondta, hogy Paks olyan
szürke város. Biztos vagyok benne, hogy most már nem szürkének, hanem színesnek lát bennünket – zárta gondolatait Pálmai
István.
-se-

Mozaik
Az Atomenergetikai Múzeum egyik tárlójában Paks múltjára utaló tárgyi emlékek
láthatók, köztük az a fényképezőgép, amelyet dr. Németh Imre, Paks monográfiájának szerzője használt a település 1960-as,
1970-es évekbeli arculatának megörökítésére. A monográfia megírásával egy 1963-ban
kelt, Aradi Imre vezette végrehajtóbizottsági
határozatban bízták meg a szerzőt, a kész mű
1976-ban jelent meg.
A múzeum egy másik termének vitrinjében több fényképezőgép van kiállítva, melyeket az atomerőműben használtak különböző szakterületeken. A vegyészet, az üzemvitel, a karbantartás, az anyagvizsgálat és a
munkavédelem területén voltak használatosak ezek a gépek.
Amikor 1992-ben elrendelték az üzemtörténeti gyűjtemény létrehozását, a feladat fontos része volt az építkezés megkezdése óta
(1969) készült fényképek gyűjtése és az üzemelő atomerőmű fontosabb napi eseményeinek megörökítése. Ettől az időponttól számítjuk a múzeum fotótárának létrejöttét,

Fotók: Juhász Luca
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amelyben ma közel százezer felvétel található. Ebben az időszakban a kedvelt fényképezőgép-márkák a Nikon F4-es és F5-ös gépek
voltak, amelyek gyorsan és megbízhatóan
működtek, viszont közel másfél kilogramm
volt a súlyuk.

Tárgy/
történet

Az 1990-es évek elején alakult ki az a szokás, hogy amikor nevesebb vendégek látogattak az erőműbe, az üzemlátogatáson egy
fotós végigkísérte őket, majd egy albumba

rendezte a felvételeket, és az albumot postán vagy futárral elküldtük a vendégeknek.
A technikai fejlődés később lehetővé tette,
hogy már a látogatás végén odaadjuk az albumot vagy CD-t. Jelenleg még egyszerűbb
a fotós dolga, hiszen elektronikusan küldheti el az üzemlátogatásról készült felvételeket.
Az erőmű fotósai (Beregnyei Miklós, Bodajki Ákos, Juhász Luca) készítették és készítik
az Atomerőmű újság, majd magazin fotóit,
a Heti Hírlevélbe és az 1992-től megjelenő
évkönyvekbe szánt fotókat. Ma már ott tartunk, hogy a szakemberek előadásaik-hoz is
kérnek fotóanyagot, különös tekintettel a régebbi időkben készült felvételekre.
Meg kell említeni a múzeumi szakmunkákhoz elengedhetetlen fényképek készítését is, például a leírókartonokhoz készített
műtárgyfotókat. Az egyre bővülő fotótárral
kapcsolatos legfontosabb feladat az archiválás, amely biztosítja a nyilvántartásba vett
felvételek gyors előkereshetőségét és megőrzését.
Beregnyei Miklós
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Hétköznapi hit: Nyisztorné Vas Rita
Nyisztorné Vas Rita négygyermekes édesanya, pedagógusként dolgozik. Kevés ideje van
önmagára, mégis elégedett és
jókedvű. A női identitásról és a
főbb értékekről kérdeztük.
– Mennyi időd van önmagadra?
– Ez egy érzékeny pont: minimális. A régebben magamra fordított időből szépen lefaragott az
anyaság, így sokat jelent, ha közösségbe megyünk, mert az valamennyire az én időm is. Nagyon fontosak számomra a családi vacsorák, mert akkor tudunk
együtt lenni, beszélgetni a gyerekeinkkel. Ha el szeretnék menni
valahova, ezt az időt kellene feláldoznom, de nincs szívem elvenni tőlük, hiszen olyan hamar
kirepülnek. Ráadásul logisztikailag is nehezen tudnánk megoldani.
– Divatos kifejezés mostanában
az „énidő”. Te hogyan, hol találod meg ezt a kiszabott időt?
– Szeretek esténként olvasni, il-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

letve sokat autózok. Vezetés közben általában imádkozom vagy
zenét hallgatok. Ez nagyon kikapcsol, hiszen ilyenkor magam
lehetek. Csak ne lenne olyan drága a benzin!

Mozaik

– Mit szeretnél mindenképpen
megtanítani a lányaidnak?
– Kamaszodnak, így mostanában sokszor kerülnek „összetűzésbe” az apukájukkal. Ezért
különösen nagy figyelmet for-

dítok arra, hogy bármit éreznek, tiszteljék őt. Mindig hangsúlyozom, hogy jót akar nekik,
és nem hagyom, hogy tiszteletlenül beszéljenek vele. Én tisztelem a férjemet, és megbízok
benne, amit ki is mutatok, ez jó
példa lehet számukra. Szeretném megtanítani nekik, hogy
olyan férfit válasszanak maguknak, aki mellett igazán nőnek
érezhetik magukat. Tegyék magasra a lécet, hiszen a fiúk szeretik a kihívást.
– Hogyan éled meg azt, hogy nőnek születtél? Min múlik az, hogy
valaki kiteljesedjen az identitásában?
– Hívő emberként azt tapasztalom, hogy az igazi szabadságot Istenben lehet megélni, mert
úgy fogad el, amilyen vagyok. Ez
a szeretet és teljes elfogadottság
ad lehetőséget nekem arra, hogy
megéljem a nőiességemet és kiteljesedjek benne. Ezen felül nagyon örülök annak, hogy nő lehetek!
Weller P. Hanna

sük egy nem átlátszó üvegcsébe.
Maximum fél évig használható
fel. Belsőleg gyulladáscsökkentő, vizelethajtó, megakadályozza a vese- és húgykőképződést,
serkenti a vese működését. Kalciumban, káliumban, foszforban,
A-, B- és C-vitaminban gazdag
levelei alkalmassá teszik legyen-

gült betegek roborálására. Készíthető belőle leves, mártás vagy
főzelék, nyersen salátaként ehető. Sokan úgy vélik, hogy rendszeres fogyasztása elősegíti a testsúlycsökkentést. Ehhez használhatunk frissen szedett növényt
vagy szárítottat. Ha frissen szedjük, elegendő pár perc a forrázat
elkészítéséhez, ha szárítva használjuk fel, az áztatási idő tíz perc.
Édesítés nélkül fogyasszuk. Én
leginkább frissen szeretem felhasználni: vegyes salátát készítek mindenfajta zöld növényből,
például spenótból, rukkolából,
tyúkhúrból, az öntet lenmagolaj,
tökmagolaj, citromlé és só. Alaposan összekeverem és pirítóssal
vagy melegszendvics kísérőjeként esszük. Turmixitalokhoz is
jó kiegészítő, a kedvencem a spenót, alma, banán, rukkola, tyúkhúr kombináció egy kis citromlével.
Nagyné Szalai Melinda

Minőségi tartós élet
Lassan beköszönt a tavasz, előbújnak a földből a friss gyógynövények is, az elsők között a
tyúkhúr. Mivel nem ismerik
gyógyhatását, sajnos sokan ma
is csupán haszontalan gyomnövénynek tartják, esetleg takarmányként hasznosítják, pedig már az ókorban is gyógynövényként ismerték, kedvelt
háziszer volt vese- és hólyagbetegség, tüdőnyálkásodás ellen. Sebastian Kneipp német katolikus pap, aki természetgyógyászattal is foglalkozott, köhögés
és aranyér gyógyítására javasolta. Leveles hajtásaiból régen ízletes főzeléket és salátát készítettek. Olajos kivonata külsőleg különböző kiütések, bőrgyulladás,
száraz ekcéma, pikkelysömör
gyógyítására alkalmas. Megpárolva és pakolásként alkalmazva tályogok, furunkulus érlelésére, daganatok lágyítására és

Fotó: Molnár Gyula

oszlatására használható. Megszünteti a bőrviszketést, nyugtatja, puhítja a bőrt, sebgyógyításra is alkalmas. Ehhez frissen
szedjünk tyúkhúrt, mossuk meg,
majd rakjuk bele egy üveg aljába, amit öntsünk fel olívaolajjal. Hagyjuk állni három-négy
napot, majd szűrjük le és tölt-

Mozaik

Paksi Hírnök, 2019. március 8. n 15

Mindenki tehet a klímavédelemért
– Napi szinten hallunk a klímaváltozásról, következményeiről,
a természeti környezetre, emberiségre gyakorolt hatásáról, és
kell is beszélnünk, gondolkodnunk erről. Ezzel a céllal szervezte meg az ÖKO Munkacsoport
Alapítvány a „Legyen szívügyünk
a Föld!” című konferenciát –
mondta Jantnerné Oláh Ilona, a
szervezet kuratóriumának elnöke. Kiemelte, hogy a programra az ország minden részéről érkeztek a Klímabarát Települések
Szövetségének képviselői, illetve
az eseményen jelen volt Süli János miniszter, valamint dr. Botos
Barbara klímapolitikáért felelős
helyettes államtitkár is.
A konferenciának a társszervező
Paksi Városi Múzeum adott otthont, ami a Paksi Metszet című állandó tárlat A paksi löszfal kiállítási egysége miatt kézenfekvő volt.
A kiállítás a földtörténeti múltunk közel egymillió éves eseményeit őrzi. Az egykori téglagyártás során itt feltárt üledékekeket
már az 1930-as évek óta folyamatosan kutatták, s ennek köszönhető, hogy az egyik legjobban
tanulányozott pleisztocén szelvény Közép-Európában. A kiállítás a paksi löszfalban feltárt ősmaradványok segítségével ismerteti
meg a látogatót a negyedidőszak

Fotó: Molnár Gyula

eseményeivel. Az ENSZ arra szólította fel a világ országait, hogy
dolgozzanak ki stratégiát és cselekvési terveket, mindenki tegyen
valamit a maga szintjén a klímaváltozás ellen. Ezért a konferencián elsősorban a helyi jó példákat ismertették a klímabarát települések képviselői, köztük dr.
Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere, aki úgy vélekedett, hogy
ismeretanyag-gyűjtéssel, a lakosság ösztönzésével és fejlesztésekkel tehet egy település a klímaváltozás ellen. Beruházásaik sorában
említette, hogy minden intézmé-

nyükre napelemes rendszert telepítettek, hőszigetelési, fűtéskorszerűsítési munkákat végeztek,
a tanuszodában megvalósított
energetikai korszerűsítés során
pedig a gázfelhasználást geotermikus energiával váltották ki.
A konferenciát Szabó Péter, Paks
polgármestere nyitotta meg, aki
elmondta, hogy Paks 2017-ben
csatlakozott a Klímabarát Települések Szövetségéhez. Beszélt arról, hogy az atomerőmű klímabarát technológiával termel áramot,
illetve beszámolt a város klímavédelmet szolgáló beruházásairól.

Ezek sorában említette például az
elektromos mobilitási infrastruktúra felépítését célzó Protheus
projektet, azt hogy az önkormányzat évek óta jelentős összeggel támogatja a panel- és hagyományos technológiával épült épületek energetikai korszerűsítését,
valamint hogy folyamatosan fejlesztik a kerékpárút-hálózatot.
Az előadások sorát Jantnerné
Oláh Ilona kezdte meg a konferencián, amelynek részeként a
múzeum A Paksi löszfal tárlatát
is megtekinthette a mintegy ötven résztvevő.
-wph-

Nőnapra – virág helyett
A nemzetközi nőnap közeledtével elgondolkodtam, miről írjak. Adjak történeti visszatekintést, és taglaljam, hogy a nemzetközi nőnap, amit 1948 óta ünneplünk Magyarországon is, az egyszerű, de mégis történelmet
alakító nők napja, akik évszázadokon át küzdöttek az egyenlő jogokért és lehetőségekért?
Vagy arról, hogy ezek elnyerésével a mai nők
dolgozhatnak napi nyolc órát, majd otthon
következik a második műszak: család, háztartás? Nem lenne őszinte. Írok inkább három nőről, akik a mai napig meghatározzák az életemet. Az első apai nagymamám.
Gyerekkoromban iskola után hozzá mentem, míg a szüleim dolgoztak. Mindig finom
ebéddel várt, máig érzem a fánk és a lekvár
ízét – olyan fánkot csak a mama tudott sütni.

Mindig volt nála ropi és sportszelet, és mesét olvasott nekem, de még jobban szerettem,
amikor az emlékeiről beszélt. Tőle tanultam
türelmet, szorgalmat, a könyvek szeretetét.
Hetvenöt éves korában hagyott itt minket, és
mialatt otthon ápoltuk, hatalmas barna szemében ugyanazt a félelemmel teli beletörődést láttam, mint évtizedekkel később apukáméban. A második az anyukám. Ugyanolyan
édesanyja szerettem volna lenni mindig a
gyermekeimnek, mint amilyen ő volt nekem
és az öcsémnek. Soha nem bántott, soha nem
kiabált, soha nem volt türelmetlen, úgy terelgetett minket a jó irányba, hogy észre sem
vettük. A mai napig várom és elfogadom a tanácsát, ha mégsem, akkor úgyis bebizonyosodik: neki volt igaza. Nem fiatal már, de az

első kérő szóra segít, sőt, akkor is, ha nem
kérem, de mindig szerényen, nem tolakodón. A fiam hozzá szalad, ha nyugalomra
és egy kis simogatásra vágyik. Nem tudom,
meghálálhatom-e valaha neki azt a sok jót,
amit kaptam tőle, félek, hogy kifolyik a kezemből az idő. A harmadik legfontosabb nő
az életemben a lányom. Még csak tizennégy
éves, de akkora akaraterő, kitartás és céltudatosság van benne, mint tíz felnőttben. Drága,
égővörös hajú szivárványgyerek, csoda volt
már az is, hogy megszületett, és az egész lénye az. Féltjük és óvjuk. Nő a nőnek nem ad
ajándékot ezen a napon, én egész évben ünneplem őket. Tudták, tudják, hogy a szívem
egy-egy darabja örökké az övék.
Sólya E.
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Ingatlanvagyon értékelés, ingatlanközvetítés.
Lakások, családi házak,
mezőgazdasági, ipari,
kereskedelmi ingatlanok
értékelése, naprakész ingatlanárakkal.
Pakson, a Virág és a Laktanya utca
sarkán, 5 lakásos, földszinti társasházban, garázzsal, kis kerttel, 114 m2
alapterületű, önálló bejáratú lakás
eladó. Fűtés: központi fűtés vegyes
tüzelésű kazánnal.
Irányár: 21, 3 M Ft
Pakson, az óváros központjában,
az Erzsébet szállodával szemben, a
Duna és a 6. sz. főút mellett, 395 m2
telekterülettel, tetőtér-beépítéses,
128 m2-es, 3 és félszobás, teraszos,
Dunára néző, összkomfortos családi
ház gáz központi fűtéses eladó.
Ár: 38 M Ft

Pakson, az Újtemplom utcában 3
szobás, konyha + étkezős családi
ház garázzsal eladó.
Ár: 34 M Ft
Pakson, a Temető utcában 1503 m2es telken, 96 m2-es, 3 szobás családi
ház, melléképületekkel, garázzsal eladó. A területen 6 lakásos társasház
építhető.
Ár: 31 M Ft
Paks–Cseresznyés központjában két
építési telek eladó.
Ár: 11,5 M Ft, 14,5 M Ft
Pakson, a Kisfaludy utcában, a lakótelep legszebb részén, 765 m2-es
területen, 83 m2-es, központi fűtéses családi ház, garázzsal, gazdasági
épülettel eladó.
Ár : 41 M Ft
Pakson, a Domb utcában 886 m -es
területen 84 m2-es családi ház eladó
garázzsal, pincével, kerttel.
Ár: 21 M Ft
2

Érdeklődni lehet:
Pakson, a Kornis utcában 480 m2es telken, 174 m2-es, 6 szobás, 2 für- Fonyó Lajos ingatlanvagyon
értékelő és közvetítő
dőszobás, vegyestüzelésű és gázTel: 06-70/310-8374
fűtéses kiváló állapotú, igényesen
kialakított családi ház, garázzsal, szu- E-mail: fonyolajos@t-online.hu
Kérés esetén fotókat és részleterénnel eladó.
tes felvilágosítást
Ár: 61 M Ft
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4,27 ha egybefüggő gyümölcsös eladó Paks külterületén, magas AK, körbekerített. Irányár 30 millió.
Elérhetőség: 06-20-220-80-85
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Nyitva tartás:
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HIRDETMÉNY
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) közmeghallgatást tart a közigazgatási hatósági eljárás ügyfelei és az érdeklődők számára
a Paksi Atomerőmű 1-4. blokkjai üzemeltetési engedélyének módosítása tárgyú, OAH-2018-02206/2018 ügyszámú hatósági eljárásban.
A közmeghallgatás célja, hogy az ügyfelek és érdeklődők megismerjék a kérelmet és az engedélyezési eljárás folyamatát, kifejthessék álláspontjukat a témában, illetve kérdéseiket feltehessék.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére indult eljárásban ügyfélnek minősül a kérelmezőn kívül a Paksi Atomerőmű biztonsági
övezetében levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdésében írtaknak
megfelelő társadalmi szervezetek.

A közmeghallgatás időpontja: 2019. március 28. (csütörtök) 16 óra
Helyszíne:

Paks Város Polgármesteri Hivatalának nagyterme
(7030 Paks, Dózsa György út 55-61.)

A közmeghallgatás menetéről, a hatósági eljárásról, az atomerőmű blokkjai üzemeltetési engedélye módosításának előzményeiről, valamint az engedélyezési eljárásban benyújtott dokumentációról szóló – a közmeghallgatás előkészítése érdekében
készített − közérthető összefoglalók 2019. március 7-től megtekinthetők Paks Város Polgármesteri Hivatalában, az OAH székházában (1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.), az OAH honlapján (www.oah.hu) és a közigazgatási hirdetmények portálon
(http://hirdetmeny.magyarorszag.hu).
Az ügyfelek az ügy valamennyi iratába személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselőjük útján
– ügyintézőnkkel (tel.: +36 1 4364881 vagy +36 1 4364882) történő egyeztetés szerinti időben – betekinthetnek az OAH
székházában (1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.). Az iratokról másolatot, kivonatot készíthetnek vagy költségtérítés
ellenében másolatot kérhetnek.
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A Dunán is készülnek már a versenyekre
Megérkezett a jó idő, február
utolsó hetében vízre tették a kenukat, kajakokat az ASE sportolói. A felkészülési időszakról, a következő hetek, hónapok
eseményeiről Bedecs Ferencet,
a kajak-kenu szakosztály vezetőjét kérdeztük.
– Viszonylag korán kezdtétek meg
a vízen a munkát. Jók a körülmények?
– A téli hónapok után már nagyon várták sportolóink, hogy a
Dunán kajakozhassanak, kenuzhassanak. Most 4-5 Celsius-fokos a víz, ami még hideg, ezért
csak a felnőttek és az ifik tehették vízre a hajókat. A vízállás viszonylag stabil, ha erősebb a szél,
be tudunk menni a védettebb
öbölbe evezni. Rossz idő esetén

Fotó: Molnár Gyula/archív illusztráció

tudnak kondizni a csónakházban, ott az ergométer, a tanmedence is használható még, a futóedzéseket végezhetik a töltésen. A kisebbek akkor mehetnek
majd vízre, ha tartósan melegebb

lesz a levegő hőmérséklete, és
kellemesebb a víz hőfoka.
– Kezdődnek a vízi alapozó edzőtáborok. Ki hova megy?
– Március első vasárnapján DélAfrikába utazott Pupp Noémi

három, Koleszár Zoltán négy
hétre. Portugáliában kezdi meg a
felkészülést Kiszli Vanda és az ifjúsági kajakos Vajda Bence, Vanda három, Bence két hétig lesz
Luzitániában. Ifjúsági kenusaink,
Hodován Dávid és Kollár Kristóf
Pakson készülnek. A válogatott
edzőtáborok áprilisban is folytatódnak, az ASE versenyzői FaddDomboriban készülnek majd.
– Hányan vágnak neki a versenyszezonnak?
– A kölyök korosztálytól a felnőttekig hetven versenyengedély
van kitöltve, ehhez jönnek még a
sárkányhajósok, és azok, akik tömegsport szinten, egy-egy versenyen indulnak. Ezenkívül vannak a kezdő, 8-9 évesek, nekik
még nem váltunk ki engedélyt.
-joko-

Jégfinálét tartott
a CsapAtom

Kedvező rajt után
megtorpanás

Korizni megy Magyarország!
A korcsolyasport dicsőségfalán
aranybetűs dátum 2018. február
22., amikor a gyorskorcsolyaváltó
megszerezte Magyarország első
téli olimpiai aranyérmét. A történelmi teljesítmény tiszteletére
február 22-e a magyar korcsolyázás napja lett. Az országos rendezvényhez a tavaly év végén megalakult paksi CsapAtom Kori Klub
Sportegyesület is csatlakozott, a
műjégpályán jégfinálét tartottak,
és egyben lezárták a szezont.
– Büszkék vagyunk arra, hogy ötven alapítótaggal hoztuk létre az
egyesületet, azóta pedig újabb huszonhét fő csatlakozott hozzánk.
Családtagokkal együtt – akik
szintén aktívan korcsolyáznak –
tagságunk mára meghaladta a
száz főt – mondta el a TelePaks
sportmagazinjában Balog Mária,
az egyesület elnöke. A szakmai
vezető Beregi Károly sí- és korcsolyaoktató lett, aki többek között Baján, Szekszárdon és Tolnán
is aktív részese volt a helyi klu-

Jól kezdte a bajnoki és a Magyar
Kupa tavaszi küzdelemsorozatát
a Paksi FC labdarúgócsapata, ám
a legutóbbi két összecsapását vereséggel zárta a zöld-fehér gárda.
Az OTP Bank Ligában az MTK-t
idegenben, valamint a Debrecent
hazai pályán egyaránt 2:1-re verte, míg a Haladással a Fehérvári úton, majd Kisvárdán 1:1-es,
illetve 0:0-ás döntetlent játszott
Csertői Aurél együttese. – Jól
kezdtük a mérkőzést, az első félidőben irányítottuk és uraltuk a
játékot. A második játékrészben,
a bekapott gól után kicsit nyitottabban kellett játszanunk, amiből
a DVSC-nek adódtak is további lehetőségei. Némi szerencsével azonban sikerült megfordítanunk a találkozót, nagyon akartuk ezt a győzelmet. A srácok
végighajtották a meccset, kitettek
magukért – értékelt a Debrecen
elleni meccs után a vezetőedző.
A kupasorozat is jól indult, a 2:1es felcsúti siker után azonban hazai pályán nem várt 3:1-es fiaskó,

bok létrehozásának, a téli sportok
népszerűsítésének. Pakson a Mesevár tagóvoda kereste meg először. – Ennek az intézménynek az
egyedi kezdeményezése indította
el a folyamatot. Az óvoda vezetése megelégedéssel fogadta a munkámat, de ahhoz, hogy kiszélesítsük ezt a lehetőséget, kellett egy
olyan ember, aki lendületes, lelkes, és aktívan szervezi a napi feladatokat, valamint összefogja a
közösséget. Nagy örömömre Balog Mária segítségével sikerült elindítani az egyesületet – tájékoztatott Beregi Károly. A szervezetet
Paks Város Önkormányzata korcsolyaidő biztosításával támogatja, így a korcsolyaszezon alatt tíz
héten át, heti három napon tarthatták edzéseiket a jégpályán.
A koripálya február végén bezárt, de a tavasztól őszig tartó időszakban is zajlanak majd a tréningek, immár görkorcsolyával, a
Kurcsatov utca mögötti szervízút
mellett található elzárt területen.
Faller Gábor

összesítésben 4:3-as kiesés következett. – Sajnos az első félidőben
nagyon kevés jó megoldásunk
született. Ennyire rossz technikai
kivitelezéseket nem szoktunk látni NB I.-es szinten. Közömbösen
futballoztak a srácok, a Puskás
Akadémia pedig ma jobb volt
nálunk, így megérdemelten jutottak tovább – összegzett a lefújást követően a tréner. Az atomváros csapata továbbjutás esetén sporttörténelmet írt volna,
ugyanis 2006-os megalakulása
óta nem járt még a PFC a legjobb
nyolc között. Legutóbb a bajnokságban 2:0-ra kapott ki Mezőkövesden a Paksi FC, így tehát a jó
rajtot követően megtorpant a társaság. Javítani a következő játéknapon a Mol–Vidi FC ellen lehet.
A regnáló bajnokot március 9-én
17 órakor fogadják a zöld-fehérek a Fehérvári úti stadionban.
A PFC a 8. helyről várja az összecsapást, a Csertői alakulat 23 forduló alatt 30 pontot gyűjtött.
Faller G.
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Mozgásban: Gymstick
Fotó: Dream Fitness

Az edzőterem megnyitásától (három éve)
a Gymstick Muscle az egyik legnépszerűbb
funkcionális edzésmódszer a Dream Fitness
kínálatában. A gymstick olyan, mint egy
súlyzórúd, amelynek mindkét végére gumikötél illeszkedik – a kezek és a lábak között
állandó, változó erőteret hoz létre. A gyakorlatok végzése közben szinte minden izom
tónusba kerül, így hatékonyan formálja az
egész testet. A botok öt erősségben kapható-

ak: kék, zöld, fekete, ezüst és arany. A színek
különböztetik meg a gumikötél erősségét és az
ellenállás (1-30 kg között változtatható) nagyságát. A zöld a leggyengébb, az arany a legerősebb.
Darabos Viola, a Dream Fitness szakmai vezetője elmondta, hogy a Gymstick egyedülálló
módon sokoldalú képességfejlesztést tesz lehetővé. Erőfejlesztés, állóképesség-fejlesztés, ízület- és gerincstabilizálás, egyensúly- és koor-

dinációfejlesztés történik mindegyik edzésen.
A Gymstick edzések minden egyes gyakorlatával erősítjük a gerinc és az ízületek stabilizálásában működő izomcsoportokat. Ennek
eredménye, hogy azoknál, akiknek gyakran
fáj a háta vagy a dereka, a panaszaik csökkenni fognak, idővel pedig teljesen meg is szűnhetnek.
Az órákon könnyen elsajátítható gyakorlatokkal dolgoznak az edzők. Az edzésprogram könnyen áttekinthető és lekövethető, így
a vendégeknek garantált sikerélményük lesz.
Kortól és nemtől függetlenül személyre szabott tréninget lehet vele biztosítani, mivel az
eszköz ellenállását mindenki saját maga szabályozza (a gumikötél feltekerésével).
A vendégek az órákon képzett Gymstick instruktorok vezetésével speciális zenére végzik a
gyakorlatokat.
Rengeteg jótékony hatással rendelkezik az ezzel az innovatív sporteszközzel végzett edzés.
Zsírégetés, fogyás, alakformálás, állóképességfejlesztés, bármi is legyen a cél, a Gymstickkel
heti 2-3-5 alkalommal ez elérhető.
-titti-

Köszönet az adó 1 %-ának
felajánlásáért
A Vak Bottyán Tehetséggondozó
Közalapítvány kuratóriuma köszönetet mond azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 % -ának
felajánlásával a közalapítvány működését támogatták.

Iro da, bem uta tó t e rem
7 030 Pak s
Dó zsa Gy .u. 2/A

2017-ben 532 505,-Ft, 2018-ban
562 854,-Ft támogatást a gimnázium tehetséggondozó programjának megvalósítására, eszközfejlesztésre fordítottuk.

TEMETKEZÉS

J áge r Ed i t

ké p vi se l ő
te l e fo n:7 5/ 67 5 -7 32
mo bi l :2 0 / 41 0 -7 51 2

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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Győzelemmel tért vissza Braniszlav Dzunics
A Sopron elleni győzelemmel tért vissza az
Atomerőmű SE NB I/A-s férfi kosárlabdacsapatához Braniszlav Dzunics. A szerbmagyar edző harmadik alkalommal vette
át a paksi csapat irányítását. A 2008/2009es bajnokságban aranyérmet, 2015-ben
Magyar Kupa bronzot nyert tanítványaival. A bajnokság szünetében beszélgettünk
vele. Nemsokkal később a Sopron KC ellen lépett pályára vezetésével az Atomerőmű SE.
– Sokat gondolkodtál a vezetőedzői felkérésen?
– Gondolkodtam rajta, de nem sokat. Nem
unatkoztam, jólesett egy kis kikapcsolódás,
kávézás, kutyasétáltatás.
– Milyenek voltak az első benyomásaid a csapatról?
– Úgy látom, hogy ez a csapat szeret dolgozni, vevők a munkára. Vannak olyan játékosok, akikben több van, mint ami eddig megmutatkozott, mindent megteszünk
azért, hogy ezt a tudást kihozzuk belőlük.
Amikor elfogadtam a felkérést, megbeszéltem Tóth János szakosztályelnökkel, hogy a
kereten már nem változtatunk, mert az idő
nem engedi.
– Milyen elvárásokat fogalmazott meg feléd
a szakvezetés, és te mit vársz az alapszakasz
végére?
– Az ASE-nál mindig vannak elvárások, habár ebben a bajnokságban már nem olyan
mértékűek, mint régen. Mindenki szeretné, ha bekerülnénk a rájátszásba. Úgy gondolom, lépésről lépésre kell haladni. Az
edzéseken úgy kell dolgozni, hogy a csapat jobban játsszon, aztán ezt minden öszszecsapáson meg is kell mutatni. A legfontosabb, hogy végre el kell kezdeni megnyerni
a meccseket. Nagyon nagy gondnak érzem,
hogy sokszor az utolsó percekben ment el a
győzelem. Kérdés, hogy csak a végjátékkal
van probléma, vagy az egész meccsel, és a
végjáték csak következménye az addig történteknek. Idény közben két kulcsjátékos,
Evans és Trajkovski is távozott, így teljesen
más lett a csapat. Sok a kapott pont, ezért elsősorban a védekezésen kell javítani.

Fotó: Molnár Gyula

Az első mérkőzést Braniszlav Dzunics vezetésével a Gesztenyés úton, a Sopron KC
csapata ellen játszották Eilingsfeldék, a bajnokság 20. fordulójában. A mérkőzés előtt a
paksi vezetőedző azt mondta: remélem, a játékosaink keményen, a megbeszéltek szerint
játszanak, akkor meglesz a győzelem.
Az első negyedben a Sopron akarata érvényesült, az ASE futott az eredmény után,
akadozott a támadójáték, de a negyed végére sikerült három pontra felzárkózni.
A második felvonás közepéig Kovács Ákos
pontjaival tartotta a lépést a Paks, majd
Eilingsfeld és Faust is csatlakozott hozzá.
A negyed végén Henton betörésből szerzett két pontot, ASE előnnyel ért véget az
első félidő.
A nagyszünet után is kemény, fizikális játékot láthattak a nézők, hol itt, hol ott volt az
előny, egészen a huszonhetedik percig. Ekkor Henton egy triplát, Ruják pedig egy kettest tett be a vendéggyűrűbe, az állás így 6256-ra módosult. Forrósodott a hangulat, a
szürke ruhások nem voltak mindig a helyzet
magaslatán, véleményes ítéletek sora követte
egymást. A végén Jevtovicé volt a főszerep,
aránylag megnyugtató előnyt sikerült gyűjteni az utolsó tíz percre.

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

A negyedik negyed elején Medve középtávolija
után tíz pontra nőtt a hazai előny. Norfleet egy,
Henton két triplát is elsüllyesztett, a harmincötödik percben Ruják közelije után, már tizenöt ponttal vezetett a paksi csapat. Akadoztak a
vendégtámadások, a paksi játékosok – Faust,
Eilingsfeld – pedig lélekölő zsákolásokkal növelték az előnyt. Henton hármasával lépte át az
ASE a százpontos határt, és végül biztos, nagyarányú győzelmet aratott.
Atomerőmű SE – Sopron KC 105-85 (17-20,
24-18, 27-22, 37-25). A paksi pontszerzők:
Henton 27, Faust 23, Kovács 14, Eilingsfeld 13,
Jevtovic 9, Norfleet 8, Ruják és Williams 4-4,
Medve 3.
A mérkőzés után Ruják András azt mondta,
hogy részben sikerült kivitelezni, amit elterveztek. – Kicsit sok a kapott nyolcvanöt pont,
de ezen még tudunk javítani. Még tanuljuk az
új dolgokat, amiket Báne elvár tőlünk – fogalmazott.
Braniszlav Dzunics így értékelte a mérkőzést:
Örülök, hogy nyertünk, nagyon nagy szükség
volt arra, hogy megtörjük a rossz sorozatot.
Nagy energiával, de sok hibával játszottunk,
főleg a védekezésben. A következőkben ezeknek a kijavításán kell dolgoznunk.
Kovács József

Szakács- és felszolgálótanulók
jelentkezését várjuk
gyakorlati képzésre.

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

TERMELŐI
BIO HOMOKTÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)
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