– A boldogság minden emberben ott lapul egy kis szelencében. Az az ember
boldog, aki annak tud örülni, ami van, amije van – mondja Honti Gabriella.
Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
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A március 15-i összefoglaló
a 2-3. oldalon
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Minden forradalom valami
újat hoz, új utakat nyit meg
Fotók: Babai István

„Az ember többféle módon állhat egy-egy
ünnephez. Pusztán történészként, amikor
adatokat, helyszíneket, neveket jegyez meg
és ad tovább. Hozzáállhat szimpatizánsként,
amikor eszével megérti az ünnep szellemi,
lelki tartalmát. De megélheti az ünnepet azzal a személyes azonosulással is, melyből
a forradalom újabb virágai születnek szabadságban, igazságban, a lélek fényes örömében.” Bálint Sándor néprajzkutató gondolataival nyitotta ünnepi beszédét Szabó
Péter, Paks polgármestere a március 15-i városi ünnepségen, a Szent István téren. Mint
mondta, ezek a szavak ma is igazak és örök
érvényűek, mert ha az 1848-as forradalomra és szabadságharcra gondolunk, eszünkbe
juthatnak helyek, híres személyek, városok,
de mindezek így csak adatok, melyek nem
adják vissza a forradalom valódi lényegét,
értékrendjét, lelkületét.
– Mert legalább szimpatizálnia kell a forradalommal annak, aki rá akar eszmélni a
márciusi ifjak lelkületére. Az elnyomott ember szabadságvágyára, a kifosztottak mindent elsöprő bátorságára, az ifjak lendületére és a tapasztaltak bölcsességére, a tiszta
szívűek bátor hazaszeretetére, és a nemzeti összefogás felemelő, megtisztító, új utakra vezető örömére. De a forradalom ünnepe
leginkább azoké, akik közel engedik azt szívükhöz, akik személyes életükben büszkén
élik és továbbadják ’48 lelkületét, tiszta értékrendjét – fogalmazott.

Kiemelte, hogy minden forradalom valami
újat hoz, olyat, ami megnyithatja a fejlődést,
növekedést, gyarapodást a társadalom széles rétegei előtt. – Minden forradalom megújít. Megújít a múlt sekélyes, tartalmát veszített gondolataitól, bevett szokásaitól. A forradalom új utakat nyit meg, melyre a bátrak,
vagyis a változni tudók és akarók lépnek.
De csak azokból lesz forradalmár, akik nem
csak erősek, hogy nemet mondjanak a rosszra, az embertelenre, de elég bölcsek is ahhoz, hogy felismerjék az új irányt. 1848 hőseiben mindez együtt volt jelen. Ezt is örökségül kaptuk tőlük, mely örökséget időről
időre használnunk kell. Mert a nemet mondás és a bölcsesség adományára hamarosan
szükségünk lesz, hiszen ezen a tavaszon egész
Európa sorsáról döntünk. Hiszem, hogy nemet kell mondanunk határaink megnyitására, az önálló, szuverén nemzetállamok eltörlésére, az ezeréves európai keresztény kultúra
tudatos feladására, arra a zavaros emberképre, mely egyre több nyugat-európai államban
törvényes támogatást is kap – húzta alá a polgármester.
Arról is beszélt, hogy most újra igent kell
mondanunk országunk és nemzeti érdekeink megvédésére, a családok megerősítésére,
a fejlődésre, mely évek óta jelen van régiónkban, hazánkban és most már egyre láthatóbb
formában városunkban is.
– Hiszen az elmúlt években elvégzett közös munka hamarosan kézzelfogható gyü-
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mölcsöket hoz. Városunkban a hetvenes,
nyolcvanas évekhez hasonló robbanásszerű infrastrukturális fejlődés kezdődik az
idei évben. Olyan felújítások és építkezések
indulnak vagy már folynak, melyek egyszerre szolgálják a paksi családok, fiatalok
és idősek életminőségének javítását. Mindez az elkövetkezendő években mindanynyiunk számára jelentős változást hoz. De
mindez csak akkor lesz siker nekünk, paksiaknak, ha mi, a város lakói befogadjuk és
megéljük a változást, melyből fejlődő, gyarapodó, sikeres várost adunk és építünk
egymásnak, gyermekeinknek, unokáinknak. Ez viszont csak azzal az értékrenddel,
belső tartalommal sikerülhet, amit a márciusi ifjak szívéből tanulhatunk. Igen, most
lesz igazán szükségünk bátorságra, alázatra, önmérsékletre, összefogásra, városunk
önzetlen szeretetére.
Szabó Péter polgármester azzal zárta gondolatait: Kívánom, hogy a ’48-as forradalomnak ne csak ismerői vagy szimpatizánsai legyünk. Váljunk személyes befogadóivá, akik büszkén vallják és megélik
családjaik, hazánk és városunk javára a forradalmárok immár örökre tiszta és fiatal
lelkületét. A városi ünnepségen az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium diákjai adtak műsort „Ahol a szabadság a rend,
mindig érzem a végtelent” címmel. A megemlékezés zárásaként elhelyezték az emlékezés és tisztelet virágait Jámbor Pál szobránál.
Este a Csengey Dénes Kulturális Központban folytatódott az ünnepi programsorozat. – Egy család vagy éppen egy nemzet
akkor él igazán, ha együtt dobban a szíve, ha vannak közös, egységes válaszai az
őt körülvevő világ kihívásaira. Ahogyan
volt szívből jövő válaszuk ’48 hős forradalmárainak az akkori világ zsarnokságára, kizsákmányolásra, a nemzet évszázadok óta
várt felvirágoztatására. 1848. március 15-én
nemzetünk egy emberként mondott nemet
a Habsburg elnyomásra, a magyar nép sárba
tiprására. A Nemzeti dal egyetlen pillanat
alatt állította talpra a forradalmár magyar
szíveket. Örök példát adva minden embernek a Kárpát-medencében összefogásról,
bátorságról, szabadságvágyról, a nemzet
erejéről, élni akarásáról – mondta ünnepi
beszédében Szabó Péter.
Ü
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Ü
Kiemelte, hogy ezen az ünnepi órán
bennünket, mai magyarokat is kötelez 1848
lelkülete. Nemcsak az emlékezésben, hanem
abban is, hogy mi is bátor válaszokat adjunk
a mai Európa nekünk szegezett kérdéseire,
kihívásaira. – Úgy gondolom, így vagy úgy,
de mindazzal, ami bennünket körülvesz,
nyomás alá helyez, valamit kezdenünk kell.
Reagálnunk kell rá, azonosulunk vele, vagy
elutasítjuk. És a tét hatalmas. Hiszen két világ, két értékrend áll egymással szemben.
A hagyományos, konzervatív, vagyis értékőrző világ- és emberkép, amelyben az országok szuverének és attól erősek, hogy őrzik saját nyelvüket, kultúrájukat, határaikat,

identitásukat. Ahol a család még egy férfi és
egy nő közössége, ahol az apát egyszerűen
apának, az anyát egészen furcsán és minden
félelemtől mentesen csak anyának merik
hívni. Igen, ennek az értékrendnek a képviselői már csak ilyenek. Nevén merik nevezni a dolgokat, ki merik mondani a veszélyes
igazságokat. Bátrak, mert ők nem beleszülettek a szabadságba, demokráciába, hanem
magyarként, lengyelként vagy más keleteurópai népek gyermekeiként időről időre
megharcoltak érte.
És ezzel szemben ott áll egy másik világkép,
mely elvitatja a nemzetek önállóságának jogát, feladja ezeréves keresztény gyökereit,

Molnár Imréné Ancika egészen kicsiben
kezdte a karitatív munkát, forró teát, élelmet vitt lecsúszott egzisztenciájú, segítségre
szoruló embereknek, akikre a buszmegállók
környékén figyelt fel. Aztán elkezdte a házhoz menő ruhagyűjtést, a karácsonyi ételosztást, és létrehozta a Segítők Házát, ahol
a rászorulók használt ruhaneműhöz, háztartási eszközökhöz, bútorokhoz juthatnak
adományként, és rendszeresen osztanak
tartós élelmiszert. Ha úgy adódott, Ancika
varrni, főzni, pénzt beosztani tanította a segítségért hozzá fordulókat. Lelkes paksiakból segítőket szervezett maga mellé, jelenleg
két állandó munkatársa van, Hosszú Ilona
és Kiss Józsefné. Munkájához mindig erőt
adott a családja, gyermekei és a hite.

Siklósi Mátyás, az utolsó paksi kádármester
1959-ben kezdte tanulni a szakmát Pakson.
1962-ben a kádárképzés utolsó évfolyamán végzett. A volt konzervgyár kádárüzeme után Pesten dolgozott a hordógyárban.
1990-ben, a mestervizsga letétele után önálló iparossá vált, 150, 200, 300 literes tölgyfahordókra specializálódott, de pálinkás hordókat is készített. A precíz, hagyományos
famegmunkálás híve, munkáival találkozhatunk Pakson, Szekszárdon és más szőlőtermesztő vidéken is. Hetvenéves koráig űzte
az ipart, de barátoknak, ismerősöknek ma is
dolgozik. Nemcsak a hordóval, a belevalóval
is nagy szakértelemmel foglalkozik. Az evangélikus gyülekezet oszlopos tagja. Ötven éve
házas, két fia és három unokája van.
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megszégyeníti és kiüresíti a családot alkotó
férfi és nő identitását – fogalmazott a polgármester.
– Ezért fontos kérdés, hogy mit kezdünk a
’48-as forradalom örökségével. Mi, ma élők
kimerjük-e mondani a véleményünket, tudunk-e összefogni nemzeti céljainkért, hiszünk-e nemzeti függetlenségünkben, akarjuk-e megvédeni, sőt éltetni keresztény
gyökereinket, kezünkben tartjuk-e saját sorsunk alakításának lehetőségét, vagy elfogadjuk egyfajta történelmi végzetként, hogy
családjaink, gyermekeink jövőjét újra mások irányítsák – húzta alá.
– Mert 1848 tavaszi szele most is itt leng közöttünk, s ha hagyjuk, akkor tanít és formál
mindannyiunkat. Tanítja az embert, hogy
vegye komolyan méltóságát, vágyait, lelkének tiszta hangjait, és járjon ma is az 1848ban megfogalmazott úton. De figyelmeztet
arra is, hogy a szabadság ajándék, melyet
őseinktől kaptunk, azért, hogy sértetlenül
adjuk tovább gyermekeinknek, unokáinknak.
Vagyis megtanít a generációk összefogására, gondolataink egybefűzésére, tiszteletre, értékeink, szabadságunk, nemzeti identitásunk megvédésére. És arra, hogy mindig
merjünk kiállni önmagunkért, nemzetünkért, a jövőért – zárta gondolatait a polgármester.
Szabó Péter beszéde után átadták a Tisztes polgár kitüntetést, amelynek díjazottjai
idén Molnár Imréné és Siklósi Mátyás. Az
est zárásaként a Paksi Bezerédj Általános
Iskola diákjainak „Szabadság, szerelem!”
című műsorát tekinthették meg az ünnepségen résztvevők. Az ünnep előestéjén a
dunakömlődi faluházban tartottak megemlékezést. Beszédet mondott Szabó Péter, Paks polgármestere, majd ünnepi műsor
következett helyi fiatalok előadásában „Dicső március…” címmel.
Kohl Gyöngyi
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A lakótelepi központi park
felújítása is napirenden volt
Fotó: Molnár Gyula

A lakótelepi központi park rekonstrukciójának elindítása és
a tehermentesítőút nyomvonalának módosítása is szerepelt a
képviselő-testület márciusi ülésének napirendjén. A grémium
döntött a hatos számú háziorvosi körzet ellátásáról is.
A képviselő-testület elfogadta a
személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti intézmények idei intézményi térítési
díjait, inflációt követő, 2,7 százalékos emelést hajtottak végre.
Mivel Kovács Sándor képviselő
visszaadta alpolgármesteri megbízatását, módosították az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát úgy, hogy a jövőben a korábbi három helyett
két társadalmi megbízatású alpolgármester segíti a polgármester munkáját.
A településrendezési eszközök
módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények is napirendre kerültek az ülésen. Három
partner jelentkezett be a véleményezési eljárásba, észrevételeik közül kettőt megfontolásra javasolt, egyet elutasított a döntés
előkészítője, viszont azt a javaslatot, hogy ne áldozzák fel a Dó-

zsa György utcai épületeket körforgalom kialakítása érdekében,
elfogadta. A testület ezzel a partnerségi szakaszt lezártnak tekinti.
A tehermentesítőút nyomvonalának módosításával kapcsolatban is lezajlott a partnerségi eljárás. Harminc partner jelentkezett
be, hét véleményt megfontolásra, tizenötöt elutasításra javasoltak, két bejelentkezőt nem tudtak partnernek tekinteni, négyen
pedig nem tettek észrevételt. Szabó Péter polgármester a napirend
tárgyalásakor arról tájékoztatott,
hogy a nyomvonal módosításával 119 vácikai tulajdonos nem
ért egyet, de partnerként nem jelentkeztek be, a Pálma Lovastanya
tulajdonosa, Fritz József tiltakozó véleményét 991 fő támogatja.

Az önkormányzat városfejlesztéssel foglalkozó csoportja felvette a kapcsolatot a lovastanya tulajdonosával – fűzte hozzá a városvezető. Horváth Zoltán képviselő
a gyalogos átkelés lehetőségeiről
érdeklődött, és az autópálya közelsége miatti problémát vetette fel. Dr. Blazsek Balázs címzetes
főjegyző válaszában azt mondta, hogy a tervezés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. feladata lesz, amely szabványok alapján
határozza meg a konkrétumokat, jelenleg a folyamat elején tartanak. Hangsúlyozta, hogy a Zrt.
figyelembe veszi majd az önkormányzati igényeket. A testületi
ülést megelőzően több lakó felkereste Szabó Pétert, hogy elmondják, szerintük a Fehérvári út és a

Toldi utca közti városrészhez túl
közel van az elkerülőút nyomvonalának tengelye. A polgármester az ülésen azt mondta, hogy
ígéretet tett a lakóknak, megvizsgálják az észrevételeket, és a településszerkezeti terven módosítják az érintett szakasz nyomvonalát, arra törekedve, hogy az minél
távolabb kerüljön a lakóövezettől.
A lakótelepi központi park felújítása első ütemének megvalósításáról szóló megállapodást is
jóváhagyta a testület. Szabó Péter úgy tájékoztatott, hogy várhatóan már májusban elkezdődik
a Kishegyi út és a Csengey központ közötti terület rehabilitációja, amely több magántulajdonost
is érint, a rájuk eső költségeket
az önkormányzat átvállalja. Erről megállapodást kötnek, hogy
a felújítás zökkenőmentesen haladhasson.
Arról is döntöttek a képviselők,
hogy a hatos számú háziorvosi
körzetet egyelőre tartós helyettesítéssel, majd november elsejétől az önkormányzattal kötött
szerződéssel dr. Palkó Ágnes látja el.
Barnabás István nemzetközi
kapcsolatokért felelős alpolgármester arról tájékoztatott, hogy
idén két évfordulót ünneplünk: Kézdivásárhellyel tizenöt, Reichertshofennel pedig harminc évvel ezelőtt kötött testvérvárosi szerződést Paks.
Sólya Emma

Gazdaság- és térségfejlesztés, munkahelyteremtés, egészségügy, sport, kultúra, szabadidő, köznevelés,
turisztika, önkormányzati feladatok, infrastruktúra-fejlesztés. Ezeken a nevesített területeken túl az új
atomerőművi blokkok építése kapcsán szükségessé váló feladatok, fejlesztések hatékony, szakszerű ellátása és teljesítése érdekében együttműködési megállapodást kötött Szabó Péter, Paks polgármestere
és Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter február 22-én. A szerződésről, melynek hatályba lépéséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges, rendkívüli ülésen tájékoztatta a grémium tagjait Szabó Péter. – Ez
egy keretmegállapodás, melyben lefektettük az együttműködés alapjait, az egyes feladatokra majd külön megállapodás keretében szerződést kötünk a minisztériummal és a paksi atomerőmű kapacitásának
fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkársággal – tájékoztatott Paks polgármestere.
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Fókuszban
a környezet

Négy pályázatot írt ki
a humánpolitikai bizottság

A képviselő-testület gazdasági bizottsága
pályázatot hirdetett Pakson működő, bejegyzett alapítványoknak, közalapítványoknak, egyesületeknek és társadalmi szervezeteknek. A pályázattal támogatni kívánják
többek között a természeti értékek megőrzését, gazdagítását és bemutatását szolgáló,
valamint a helyes hulladékkezelést elősegítő tevékenységeket, a környezeti nevelést
és oktatást, az ivóvíz minőségének javítását célzó szemléletformáló tevékenységeket, a zajterhelések hatásainak csökkentését, az allergén növények irtását. A pályázatoknak 2019. április 8-án 12 óráig kell
beérkezniük a paksi polgármesteri hivatalba. A részletes pályázati kiírás további
fontos információkkal a város honlapján
megtalálható.
-kgy-

Négy pályázatot írt ki Paks Város Önkormányzata képviselő-testületének humánpolitikai bizottsága. Ebből három bejegyzett alapítványoknak, közalapítványoknak,
egyesületeknek, társadalmi szervezeteknek
szól. Az egyikkel kulturális alkotások, események létrehozását, illetve a város kulturális értékeinek, hagyományainak megőrzését, fejlesztését szolgáló tevékenységeket támogatnak.
A másik pályázattal a grémium az egészségügyi, szociális területen végzett tevékenységet támogatja: többek között a folyamatos
és sürgősségi betegellátás színvonalának és
hozzáférhetőségének javítását, a szenvedélybetegségek megelőzését, valamint a lakosság
szociális és gyermekjóléti alapellátási, szakellátási színvonalának javítását.
A harmadik szabadidősport, ifjúsági és esélyegyenlőségi pályázat, aminek révén például diák- és szabadidősport programok megszervezését, hátrányos helyzetűek és/vagy fogyatékosok aktív részvételével megvalósuló
közösségi, szabadidős programok szervezését, gyermekek és fiatalok aktív részvételével

Ekkor lesz
a beíratás
Április 29-én és 30-án lesz az óvodai beíratás a 2019/2020-as nevelési évre Pakson. Mindkét napon 7.30 és 17 óra között
várják majd a szülőket. A beíratás a választott óvoda székhelyóvodájában történik, a Paksi Napsugár Óvoda esetében a
Vörösmarty utca 9-11., a Paksi Benedek
Elek Óvoda esetében pedig az Ifjúság útja
1/b alatt. Mindkét óvoda felvételi körzete
Paks közigazgatási területe. A beíratáshoz
szükség lesz a gyermek nevére kiállított
személyi azonosító és a lakcímet igazoló
hatósági igazolványokra, a születési anyakönyvi kivonatára és TAJ-kártyájára, valamint a szülő személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványaira. Azok
a gyerekek óvodakötelesek a 2019/2020-as
nevelési évben, akik 2019. augusztus 31-ig
betöltik a harmadik életévüket. Az óvodai
felvétel eredményéről legkésőbb 2019. május 30-ig kapnak írásban értesítést a szülők.
Az óvoda döntése ellen a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást indíthat a
szülő, melyben a fenntartó Paks Város Önkormányzata jár el, és hoz másodfokú döntést. A felhívás a paks.hu honlapon olvasható.
-gy-

zajló rendezvények szervezését, biztonságos
(káros szenvedélyektől mentes, a korosztályi
sajátosságok figyelembevételével) szórakozást elősegítő programok szervezését támogatnak.
Mindhárom pályázat esetében 2019. április 5.
12 óra a beérkezés határideje.
A grémium a fiatal szakképzett pályakezdők Pakson történő letelepedését támogató
pályázatát is kiírta. Az egyszeri, pénzintézet
útján felhasználható, vissza nem térítendő
helyi támogatás lakás, családi ház vagy építési telek vásárlására, vagy lakás, családi ház
építésére szól. Azok pályázhatnak, akik még
nem töltötték be 40. életévüket és munkahelyük jelenleg Pakson van. A bizottság a bírálat során előnyben részesítheti azokat a pályázókat, akik első saját tulajdonú ingatlant
vásárolnak vagy építenek. A pályázatok beadásának határideje 2019. április 5. 12 óra.
A részletes pályázati kiírások további fontos
információkkal, valamint a pályázati adatlapok megtalálhatók és letölthetők a paks.hu
honlapról.
Kohl Gy.

Elkészült a kutyafuttató
Átadták a Kurcsatov utcai kutyafuttatót,
amely csaknem kilencszáz négyzetméteren épült meg. Az új kutyafuttató két részből áll, és tervezői figyelemmel voltak arra,
hogy a zöldövezet épségben megmaradjon.
Boldogan szaladgálva vették birtokba a
kutyák a Kurcsatov utcai kutyafuttatót, és
próbálták ki a számukra kialakított taktikai elemeket, köztük alagutat, mérleghintát, szlalompályát. A létesítmény régi hiányt
pótol, lakossági igényre, Bana János, a körzet képviselőjének közbenjárására épült meg,
csaknem nettó 5,5 millió forintból. Két részből
áll a terület, az egyiket a nyugodtabb kutyáknak szánták terepelemekkel, a kevésbé kezelhető ebek pedig a terület másik részén szaladgálhatnak. Az úgynevezett kutyatoalettek
mellé ürülékgyűjtő zacskókat is kihelyeztek.
A gazdiknak sem rossz testedzés együtt futni, mozogni kedvenceikkel, de el is üldögélhetnek a kihelyezett padokon. A kivitelező
TÉM-BAU Kft. kutyakiképzőt is megkérdezett, mit javasol a játékokkal, a terület kialakításával kapcsolatban. A kutyatulajdono-

sok már nagyon várták a futtató megnyitását. – Remélhetőleg folyamatosan telt ház
lesz, itt minden kutya jól érezheti magát,
mi sokat járunk majd ide, az biztos. A legtöbb állat most először találkozott ilyen akadályokkal, de úgy gondolom, ez nem okoz
problémát, és a kutyák sokat játszanak majd
ezekkel a játékokkal – mondta Nagy Ferenc,
a Papírkutyák Kutyasuli Paks vezető kiképzője.
-se-

Fotó: Molnár Gyula
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Felújítás zajlik több utcában
Átadták a munkaterületeket, az
Árnyas, a Bajcsy-Zsilinszky utcákon, valamint az Alkotók útján, illetve Biritón az Iskola utcában végeznek felújítást. A rekonstrukciókkal folytatódik a
Paks közterületeinek megújítását célzó program. Az Iskola
utca esetében idén, a másik három területre pedig tavaly írta
alá a kivitelezésről szóló szerződést Szabó Péter polgármester és Sebestyén Roland, a RealRent Kft. ügyvezetője.
Az Árnyas és a Bajcsy-Zsilinszky utcákban az útburkolat felújítása, új szegély építése,
valamint járdatérkövezés vár a
kivitelezőre. Az Árnyas utcai
munkálatok határideje június
10., a beruházás költsége nettó

rás, de a munkagépek időszakosan akadályozni fogják a forgalmat, ezért kérik a közlekedőket,
hogy lehetőleg kerüljék el az utcát, illetve ne parkoljanak az ingatlanok előtti füves területekre.
Ugyan ez a helyzet, illetve kérés a lakosság felé az Iskola utcában zajló felújítás kapcsán, ahol a
munkálatok elvégzésének határideje május 7., a beruházás értéke valamivel több mint nettó 14
millió forint.
Az Alkotók útja Kurcsatov és
Búzavirág utcák közötti szakaszának felújítását március 25-én
kezdi meg a cég, a beruházás értéke közel nettó 22 millió forint.
Kérik a lakosságot, hogy gépjárművel lehetőleg kerüljék el a
munkaterületet. A munkálatok

Fotók: Molnár Gyula (lent), Szaffenauer Ferenc (fent)

78 millió forint, a Bajcsy-Zsilinszky utca esetében a határidő május 20., a bekerülési öszszeg pedig nettó 18,8 millió forint.
Az Árnyas utca felújítása szakaszosan történik, a kivitelező kéri,
hogy mindig a soron következő
kijelölt szakaszon hagyják szabadon a lakók a parkolókat. A munkálatok miatt félpályás forgalomkorlátozásra kell számítani.
A munkálatokat az Árnyas utca
közepén kiágazó szervizúton, az
Építők útja 2-8. közötti kivezető
szakaszon kezdték meg.
A Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása során nem lesz teljes útlezá-

miatt félpályás forgalomkorlátozásra kell számítani. A kivitelezés határideje május 27.
Ahogy arról már beszámoltunk, az Anna, valamint az Ősz
és Völgy utcákban is építés zajlik. A Paksi Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint az
útfelújítási munkák során forgalomkorlátozások várhatók.
Az Anna utcai út- és közműépítés, -felújítás kivitelezési munkáit két ütemben végzik. Az elsőben a Hegyalja utca és a
Szentháromság tér közötti szakasz készül el várhatóan három
hónap alatt. Ebben az időszakban az utcának ezt a részét telje-

sen lezárják. A gépjármű-közlekedés a Deák Ferenc utca és
a Hegyalja utca közötti szakaszon változatlanul egy irányban
a Munkácsy utca felé használható marad. A Munkácsy utcából lefelé az Anna utca irányába
csak a Tavasz utcáig lehet közlekedni. A Hegyalja utca feletti
utcákból (Munkácsy, Arany J.,
Gárdonyi stb. utcák) a Szent István tér, a Dózsa György út megközelítése a változatlan forgalmi
rendű Öreghegy utcán, Kálvária
utcán, Szentháromság téren keresztül lehetséges. Az építéssel,
felújítással érintett ingatlanok
gyalogos megközelítését a kivitelező folyamatosan biztosítja.
A második ütem (Anna utca
Deák Ferenc utca és Hegyalja
utca közötti szakaszának) kivi-

Közélet

telezésére vonatkozó forgalmirend-változásról később tájékoztatja a Paksi Polgármesteri
Hivatal a lakosságot.
Az útlezárás miatt a 2-es számú
helyijárat üzemeltetése 2019.
július 31-ig szünetel, kérik az
ott lakók türelmét és megértését.
Az Ősz és Völgy utcai kivitelezési
munkák miatt az Ősz utcát (Hunyadi utca és a Temető utca közötti szakasza), valamint a Völgy
utcát lezárták. A lakóingatlanok,
présházak gyalogos megközelítését a kivitelező az építési, felújítási munkák alatt folyamatosan
biztosítja. A lezárások legkésőbb
a kivitelezési munkák befejezéséig, azaz 2019. július 19-ig tartanak.
-kgy-

TEIT

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

Nyitva tartás:
H-V: 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992

Közélet

Paksi Hírnök, 2019. március 22. n 7

Elismeréseket adtak át a
sajtónapi rendezvényen

A magyar sajtó napja alkalmából Paks
Város Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által közösen szervezett ünnepségen átadták az atomerőmű
által alapított újságírói elismeréseket. Az
Urántoll díjat Hárfás Zsolt újságíró kapta, az Atomtoll díjat pedig Susán Janka,
az Atomerőmű magazin szerkesztőségének tagja, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
munkatársa vehette át.

Az Urántoll díjat a Paksi Atomerőmű alapította 1992-ben azzal a céllal, hogy minden esztendőben elismerésben részesítsen egy, az
atomenergia békés célú alkalmazásáról, a paksi atomerőműről hosszú időn át tényszerű tájékoztatást adó újságírót. A díjat idén Hárfás
Zsolt gépészmérnök, újságíró vehette át.
Ahogy a méltatásban elhangzott, a volt paksi főiskolán végzett energetikai mérnök régóta kapcsolódik a hazai nukleáris iparhoz.
2009-ben részt vett az új paksi blokkokkal
kapcsolatos országgyűlési elvi határozat előkészítésében, valamint a 2011-es nemzeti
energiastratégia megalkotásában. Mérnökként rendkívül fontosnak tartotta a társadalom minél szélesebb körű tájékoztatását a
hazai és a nemzetközi energetikai és atomenergetikai helyzettel kapcsolatban. Ezen tájékoztató munka keretében évek óta ír cikkeket, véleményeket helyi és országos lapoknak, magazinoknak, országos hírportálnak,
például a Magyar Demokratának, a Magyar Krónikának, az origo.hu-nak, a MaFotók: Babai István

gyar Nemzetnek, a Világgazdaságnak, az
Atomerőmű újságnak. Tavaly márciusban
elindította atombiztos.blogstar.hu oldalát.
Eleget tesz szakértői munkákra, interjúkra,
előadásokra vonatkozó hazai és nemzetközi felkéréseknek. Számos szakmai szervezet,
például az Energiapolitika 2000 Társulat és
a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja. Munkája során a tényeken és a szakmai
szempontjain kívül semmi más nem befolyásolja, éppen ezért nem meglepő, hogy
mottója: a tények nagyon makacs dolgok.
Az Atomtoll díjat ötödik alkalommal adták
át az Atomerőmű magazinban tudósítók,
közreműködők tevékenységének elismerésére, akik nem hivatásos újságírók, hanem

mérnökök, technikusok és előadók, akik saját munkájuk mellett publikálnak az atomerőmű és környezete életéről. Az Atomtoll
díjat 2019-ben Susán Janka, az Atomerőmű
újság szerkesztőségének tagja vehette át.
Susán Janka 2014-ben kezdett publikálni az
Atomerőmű újságban, eleinte információbiztonsági témájú cikkeket – ezen a területen dolgozik szakértőként az atomerőműben.
2017 januárjától már szerkesztőségi tagként
vesz részt a magazinhoz kapcsolódó munkában, és az általa feldolgozott témakörök is jelentősen bővültek. Az Atomerőmű újság két
állandó rovatát viszi, a Barangolóban környékbeli településeken megkeresi a helyi nevezetességeket, értékeket, és színes riportokban számol be ezekről, a Túl a szakmán
rovatban pedig az erőmű munkatársait mutatja be különleges szempontból: nem a vállalatnál végzett munkájukra fókuszál, hanem
olyan hobbikra, történetekre, szenvedélyekre
velük kapcsolatban, amelyek igazán különlegesek és emberiek. Mindemellett számos
egyéb, sokszor a környezetvédelemhez vagy
környékbeli értékekhez kapcsolódó témában
is publikál, valamint időnként a szakterületéről is, ha az az újság témájához kapcsolható.
Susán Janka olyan személyes hangvétellel, olvasmányosan mesél, ami letehetetlen.
Az ünnepségen Szabó Péter, Paks polgármestere és dr. Kovács Antal, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója mondtak köszöntőt. Az ünnepi műsort a
Paksi Bezerédj Általános Iskola diákjai adták.
Kohl Gyöngyi
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Évfordulót ünnepeltek a múzeumban
Az Atomenergetikai Múzeum
megnyitásának hetedik évfordulója alkalmából tartott rendezvényen a természettudományos edukáció kérdésköre
állt a középpontban. Az előadók a különböző korosztályokhoz igazított múzeumi
programokat mutatták be, valamint kamarakiállítást rendeztek a fél évszázada megkezdődött atomerőmű-építkezést
megelőző időszaktól napjainkig megjelent, fiatalokat célzó
kiadványokból.

Fotó: Molnár Gyula

A pedagógusokat is megszólító jubileumi programon a múzeum megoldásait ismerhették
meg az érdeklődők a különböző korosztályok – óvodásoktól
egyetemistákig – számára összeállított edukációs tartalmak segítségével. Ezek közös jellemzője az élményközpontú tudásátadás, vagyis az adott korcsoport
számára érdekesen feldolgozott,

megfelelő eszközöket használó,
kísérletekkel és interaktivitással
átszőtt programok. Ehhez kapcsolódóan a múzeum bemutatta
az Élet az atomerőműben című,
gyermekeknek szóló leporelló-kiadványt, amely a legfontosabb, de ezzel együtt könnyen
befogadható információkat tartalmazza a 6–12 éves korosztály
számára.

Az atomenergetika megismertetése mellett olyan ismeretanyagot is biztosít a múzeum,
amiről az energiatermelés kapcsán beszélni érdemes: a környezettudatosság, a megújuló
energiaforrások, az atomerőművek klímaváltozást csökkentő hatása, az atomerőmű
műszaki-innovációs tevékenysége.

A program másik célja, hogy
az oktatási intézmények, illetve az edukációban szerepet vállaló intézmények a múzeumra akár alternatív oktatási helyszínként is tekintsenek, hiszen
az együttműködésnek számos
formája lehetséges. Az óvodásprogramokon, fizikaórákon és
fizikaversenyeken túl a múzeum lehetőséget ad közös, tematikus programok megvalósítására, gyakorlati órákra.
A múzeum fogadóterében berendezett kiállításon a fiatalok természettudományos ismeretterjesztését szolgáló, az 1950-es évektől
napjainkig megjelent kiadványok
kaptak helyet. Az atomenergetika békés célú felhasználásáról szóló döntés előtt, az építkezés időszakában, az üzemeltetés
évtizedeiben és az új blokkok
építésének küszöbén egyaránt
elengedhetetlen a természettudományos edukáció.
-kgy-

A legklasszabb tudományos látnivalók
egyike a paksi atomerőmű
Fotó: Molnár Gyula/archív

A legklasszabb tudományos látnivalók közé sorolta a blikk.hu
a paksi atomerőművet. A portál Okosodjon együtt a család
mottójú összeállításában a Csodák Palotájával és hazánk legna-

gyobb tudományos játszóterével,
a mosonmagyaróvári Futurával
került egy lapra az atomerőmű.
Tanulás, csak egy kicsit másképp: kirándulás csillagok között, okulás egy robottal vagy fi-

zikai csodák felfedezése – ilyen
és ehhez hasonló programokból
számtalan lehetőség van, ha éppen nincs még meg a hétvégi elfoglaltság – írja a portál. Olyan
hétvégi, családi programokat
szedtek egy csokorba, amelyek
nemcsak a kicsik figyelmét köthetik le, hanem a tinikét, felnőttekét is.
A paksi atomerőműről azt írják, hogy hazánk egyetlen ipari
méretű nukleáris létesítményében törekednek arra, hogy az
odalátogatók minél közelebbről
megismerkedhessenek az atomerőmű működésével, a villamos
energia előállításától annak a
háztartásokba jutásáig. A Tájékoztató és Látogatóközpont, valamint az Atomenergetikai Múzeum állandó és időszakos kiállításokkal várja az érdeklődőket,

de előzetes bejelentkezés után
lehetőség van belépni az üzemi
területre is.
Szerepel még a felsorolásban a
Csodák Palotája, amely Óbudán
ötezer négyzetméteren kínál remek programokat, a Fővárosi
hulladékégető, ahol bejelentkezést követően több létesítményt
meg lehet nézni. Azt írják, hogy
a bakonybéli Pannon Csillagda látogatóközpontjának főbb
és legizgalmasabb elemei a csillagászati távcsőpark, a digitális
planetárium, valamint a csillagászati és űrkutatás-történeti kiállítások, a mosonmagyaróvári
Futura pedig Magyarország legnagyobb tudományos játszóháza, ahol lenyűgöző virtuális űrutazás és villámgenerálás is szerepel a programban.
-dsz-
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Paks II. a kieső erőművi kapacitás
pótlását szolgálja

Fotó: Paks II. Zrt.

A gazdaság fejlődése az energiahatékony
megoldások ellenére az áramigény növekedésével jár. A paksi atomerőmű két új
blokkjának megépítését azonban elsősorban nem ez, hanem a meglévő áramtermelő kapacitások kiesése teszi szükségessé – mondta Kovács Pál, az új paksi blokkok tervezéséért és megépítéséért felelős
államtitkár.
A magyar gazdaság erősödésének egyik jele,
hogy emelkedik az áramfogyasztás. A villamosenergia-felhasználás nő, hiába terjednek az energiatakarékos eszközök. Magyarországon tavaly olyan sok áramot fogyasztottunk, amennyit korábban még soha, ráadásul
a rendszerterhelési rekord idén már több alkalommal is megdőlt – vázolta Kovács Pál, az

új paksi blokkok tervezéséért és megépítéséért felelős államtitkár.
– Téves elképzelés, hogy ha az épületek hőszigetelésére fordítanánk a Paks II.-re szánt pénzt,
a beruházás szükségtelenné válna. Hozzátette:
a villamosenergia-fogyasztást a digitalizáció,
az elektromos autók terjedése, az okosvárosok
előretörése tovább növeli.
Kovács Pál hangsúlyozta, hogy az ellátásbiztonság érdekében olyan hazai forrásokra kell
támaszkodnunk, amelyek az időjárástól függetlenül, éjjel-nappal képesek nagy mennyiségben villamos energiát előállítani. Az államtitkár kifejtette: a nemzeti energiastratégia
nagyban épít az atomenergiára és a megújulókra mint karbonmentesen termelő forrásokra. Hozzátette: a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet (OECD) friss tanulmá-

nya szerint a megújulók arányát gazdasági és
technológiai szempontból legfeljebb 30%-ban
javasolt alkalmazni az energiakosárban.
Az államtitkár felhívta a figyelmet a MAVIR
közelmúltban megjelent kapacitáselemzésében két fontos tényre. Az egyik az, hogy az
előrejelzések szerint 2033-ra a hazai energiakapacitás megfeleződik. Tehát nem az a kérdés, hogy szükség van-e Paks II.-re, hanem az,
hogy még milyen további erőművek épülnek.
A másik, hogy a hazai erőműpark legjobban
teljesítő egysége, Paks „kihasználtsága” évek
óta 90% körül vagy afelett van.
A hazánkban termelt villamos energia felét,
a hazánkban elfogyasztott villany harmadát a
jelenleg működő atomerőmű biztosítja. Ennek
élettartama 2032-37 között lejár. A két új paksi blokk a leálló atomerőmű pótlására hivatott.
Az új blokkokkal Magyarország villamosenergia-ellátásának biztonsága nő, hisz az áram
forrása az országhatáron belülről lesz biztosítható – összegezte az államtitkár. Hozzáfűzte:
Paks II. nemcsak ellátásbiztonsági és szuverenitási kérdés, hanem klímapolitikai is, hiszen
az atomerőművek képesek csak nagy mennyiségben, szén-dioxid-kibocsátás nélkül áramtermelésre.
(X)
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Városi olvasmányok

Mozaik

A konyhakertről
Szeretem a téli „emberhangtalan” világot. És
szeretem a tavaszt, az őszt, a nyarat. Az ember egyszer csak rájön, hogy minden évszakot szeret…
…A konyhában mindig alacsony teljesítményű izzók voltak. Amikor édesanyám januárban válogatni kezdte az előző évről megmaradt vetőmagokat, szinte ráhajolt a zacskókra, hogy el tudja olvasni rajtuk az írást,
például: rajnai törpe zöldborsó. Édesapám
azonnal rávágta, hogy eléggé törpe is maradt, meg hogy jobb lett volna el sem vetni,
minek is ebbe a homokba.
Aztán a sárgarépa, a zöldség. Ezek meg
olyan sűrűn keltek, hogy elég volt „egyelni”.
Szóval édesapám évről évre megfogalmazta a gondolatait arról, hogy miért nem érdemes és mit nem érdemes vetni a homokos kertünkbe, de a tél utolsó napjai bizalmat szavaztak a tavasznak, édesapám együtt
enyhült az időjárással, és már februárban
szorgalmasan húzta az egymással párhuzamos sorokat az általa készített – számomra
érdekes – eszközzel. A naposcsibék körüli
gondolatok is hasonlóak voltak, hogy megvehetnék előnevelt korukban is, mert addig
csak a gond van velük – féltették őket a hidegtől. Aztán – természetesen – éjszakánként többször is felkeltek hozzájuk, az esetleneket jobban szerették a többinél. Egészen
rántani való korukig, amikor együtt kerültek a leveses fazékba a zöldborsóval, meg a
hajszálvékony sárgarépával.
Szóval a (konyha)kert a tavasz szellemi, fizikai kiállítótere. Ilyenkor sok szépet beleálmodik az ember, talán éppen olyan e tekintetben, mint a fiatalkori élet. Aztán jön
az életre, az újabb évszakra ébredés: szárazság, gazok, gomba- és rovarkártevők vagy
végtelenül hosszú esőzések – szakadatlan
küzdelem. Majd az egyelés, gyomlálás, kapálás, öntözés, karózás, közözés, permetezés, s a maradék leszedése, kiásása, tartósítása, hasznosítása, elajándékozása…
Mindig elcsodálkoztam, hogy egy „zsebkendőnyi” földön hogyan lehet ekkora választékot előállítani, mindennapos aprómunkával persze. (Gyerekkoromban még
fűszerpaprikára is volt gondunk, ott lógtak a füzérek a kiskonyha előtt, a lepketető
alatt.) Tehát minden évben megszületnek a
világ legdrágább, de legjobb termékei. Igaza van édesapámnak, amikor dohog a télvégi félhomályban, s akkor is, amikor az első

Fotó: magánarchívum

„Az élet egy befejezett, kész feladat, amelynek elviselésétől senki sem kíván idő előtt megszabadulni. Végigélik az emberek az életüket, mint az esztendő különböző évszakai tökéletes bizonysággal következnek. Mindenkinek van tavasza, piros nyara, hosszadalmasan ásító ősze, megnyugtató tele. Élet, amely pontosan igazodik a kalendáriumhoz. Vannak fiatal
napok, vannak öreg napok, jönnek és mennek ködök, szomorgó esők, májusok, novemberek, jó és rossz kedvek, ájtatosságok és káromkodások, betegségek és ropogó egészségek. Senki sem csodálkozik az életen, amint nem lep meg különösebben a tavasz áhítatos napsugara és nem váratlan az ősznek mogorvasága. Bolond az, akinek nem tetszik, hogy elmúlik
a nyár. Okos ember megnyugszik a tél hótakarója alatt, az örökös némaságban, az emberhangtalan magányban.” Krúdy Gyula
csapodár napsugarak a kertbe csalják. Úgy
van az – ha jobban végiggondolom –, hogy
a konyhakert először álom, aztán realitás.
A díszkert az más. Az először álom, azután
csalódás. Az örökös divat- és gondolatváltozás terepe. De mindezek ellenére és mellett a kert az örök vágyódás és az örök menedék. A természet utáni vonzódás egyik
célja, tárgya, fikciója. De elvont értelmet
is kapott. A füveskönyvek, a több mint ezer
éve ismert, gyógynövényekkel való gyógyítás, sok orvos-felcser szerzőtől ismert javallat, tanulmány megihletett számtalan írót,
gondolkodót, az „áthallás” mestereit: Márai Sándort, Weöres Sándort, Szepes Máriát, Fekete Istvánt, Gárdonyi Gézát – hosszan
sorolhatnám a hazai szerzőket, akik életművéhez hozzátartoznak a lelki és valóságos
kertek, azok tanulságai.
Hamvas Béla gondolatai jutnak eszembe:
„A szemétleves fogalmáért az öreg arácsi
parasztasszonynak tartozom hálával. Ő volt

az, aki kosarával a kertbe ment, összeszedte,
amit talált, és amikor azt kérdeztem, ugyan
mi lesz belőle, azt mondta: a kert egész szemetjét belerakom. Azt a zamatot, amit az
ételnek ő adni tudott, sohasem értem el. Pedig nyugodtan mondhatom, hogy évekig
próbálkoztam vele. Nem a zöldség sokaságán és minőségén múlott. Az ő levese, ha valamihez hasonlítani kellene, olyan volt, mint
a bor. Már illatától is kóválygott a fejem. De
megvolt benne az a nyájas szelídség, aminek a jól elkészített zöldséglevest mindig jellemeznie kell. Színe rózsaszín arany, a vetemény sem puha, sem kemény, a répa magába szívta a káposzta, a paprika, a karalábé
ízét, mégis répa maradt, mint ahogy az eszményi közösségben mindenki egyéniség,
mégis mindenki együvé tartozik.
A legfontosabb a kellő áhítat. Mint minden
igazán nagy vállalkozást, ezt is fohásszal kell
kezdeni. Az almafa alá ülök, és a konyhakertet nézem.”
Tell Edit

Portré
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Jó napot, mi újság?

Honti Gabriella
Meleg márciusi délután van. A
szél fúj kicsit, néhány fa levélbontásra készül. Miközben várakozom, nézem az eget, követem néhány száraz ág mozgását, gondolkodom, hogyan kezdjem majd a
beszélgetést Honti Gabriellával,
az RHK Kft. kommunikációs vezetőjével. És amikor megérkezik,
a tekintete, a mosolya, az egész
lénye behoz az irodámba egy darabnyi márciusi délutánt, annak
minden kedvességét. Zökkenő
nélkül kezdünk beszélgetni gyerekkorról, tanulásról – a tanítókról –, a bejárt utakról, a szakmáról és a hozzá tartozó feladatokról, a kötelességtudatról, célokról,
akarásról és szorgalomról.
Honti Gabriella tősgyökeres paksi, elragadtatással beszél az általános iskolás éveiről, a IV. számú Általános Iskola névadásáról.
A természettudományok iránt érdeklődő kislány Bernáth Lajosné
tanító néni, akkori igazgató segítségével vesz részt a Herman Ottó
tanulmányi versenyeken, kiváló
eredménnyel. S emlékei szerint a
polihisztor természettudós neve

e verseny okán került a választhatók közé, s kapta a legtöbb szavazatot az iskola tanulóitól, s így
lett az intézmény neve Herman
Ottó Általános Iskola. Meleg szívvel említi még Leveles Kati nénit
és Cselenkó Kati nénit, valamint
Vincze Zita tanárnőt. Gabi meggyőződése, hogy a jó időben történő találkozások akkor határozzák meg igazán az ember életét,
ha képes észrevenni, hogy abban
a pillanatban neki üzen az élet.
Valami igazán emberit és hasznosat, ami neki szól.
A kamasz Szekszárdon, a Garay
gimnáziumban kezdi meg középiskolai tanulmányait. Továbbra is
a természettudományok érdeklik,
legfőképpen a földtan.
Gabi szorgalmasan tanul, közben
gyorsabban felnőtt lesz, mint kortársai: elveszíti a nagymamáját,
kettesben marad a nagypapával.
Érdekes vállalásba kezd. Hogy tökéletesítse helyesírását, Agatha
Christie regényeket másol egy füzetbe, s közben irodalmi érdeklődése is élénkül. De végül marad a
korábbi szellemi elköteleződése:

a szegedi Juhász Gyula főiskolán
biológia–környezetvédelem szakos diplomát szerez. 2006-ban kerül vissza szülővárosába, ahol rövid ideig a Deák iskolában napközis tanár, majd egy gyors váltással
orvoslátogatónak áll, ahol a szakmai felkészülés kommunikációs és szituációs gyakorlatokból
áll, természetesen a marketing- és
termékismeret elsajátítása mellett.
Járja a Tolna megyei, számára kijelölt orvosi rendelőket és gyógyszertárakat – nagyon szereti a
munkáját. Amikor közel két éve
utazik, s már úgy érzi, kezd belefáradni az állandó jövés-menésbe, találkozik egy álláshirdetéssel,
mely szerint a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. tájékoztatási
munkatársat keres. Három-négy
éven keresztül határozott idejű
munkavállaló lesz az RHK Kft.nél, majd harmincegy éves korában nevezik ki kommunikációs
vezetővé.
Gabi olyan dolgokról mesél, amiről csak ritkán tudunk vagy akarunk beszélni. Hogy az élethez
nem elég a szerencse, észre is kell

venni azt a szerencsés pillanatot, ami kedvező irányt adhat egy
embernek. És még ez sem elég.
Ahogy fogalmaz: arccal a feladat felé kell fordulni, motiváltnak kell lenni és képesnek a tanulásra a legjobb, legmegfelelőbb
tudás érdekében. Sokan vélekednek úgy, hogy a kommunikációs szakma könnyen ellátható feladat. Aki ezzel a területtel foglalkozik, tudja, hogy a jó kapcsolat
és munkakapcsolat kialakítása –
az RHK Kft. esetében – a lakossággal és a munkatársakkal, az
emberek tájékoztatása, az iskolai előadások előkészítése, a nukleáris ipar társadalmi elfogadottságának erősítése az ország különböző pontjain, a radioaktív
hulladékokról és kiégett üzemanyagról való hiteles tájékoztatás komoly felkészülést és szakmai tudást igényel. Gabi – ahogy
mondja, belső igénye késztette
rá – elvégezte a pécsi egyetem
kommunikációs szakát, hogy az
elkötelezettség mellett tudja és
ismerje a szakma szabályait. De
a szakmai tudás mellé szorgalom, akarás és alázat is szükséges – és nem utolsósorban olyan
személyiség, aki képes az üzeneteket kiegyensúlyozottan megfogalmazni és átadni.
Érdekes életpálya. Gabi hátországnak nevezi a beszélgetés alatt
a családot, a társat, akik mindig
mellette állnak, segítik őt. Sokat
dolgozik, talán csak futás közben pihen. Vallja, hogy a boldogság minden emberben ott lapul
egy kis szelencében. Az az ember boldog, aki annak tud örülni,
ami van, amije van. Hogy munka nélkül nincs eredmény, s hogy
csak akarással, szorgalommal lehet teljesítményt elérni. Ezek
nem spórolhatók meg az életben.
S hogy mindig szükség van célokra, nem csupán a munka során. Meglepődöm, amikor a beszélgetés végén elmeséli, hogy
húsvétkor maratonit készül futni
Görögországban.
Igen, gondolom magamban elköszönés közben, mindenkinek arra
van ideje, amire szánja. Döntés
kérdése. Akarás kérdése. Gabi az
egyik legjobb példa erre.
Tell Edit
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Az eltűnt városkép nyomában
Szent István tér – Bajcsy-Zsilinszky utca
sarok: Ma itt a Paksi Városi Múzeum előtti parkoló van, a két világháború között itt
volt többek között a képeslapokat is kiadó
Wiener Hajmanné papír-, írószer-kereskedése, Fuchs Jenő cipészműhelye, Pach
József órásmester, Bloch Jakab borkereskedő üzlete. Az épület Pach József órásékszerész és Kaliska Ödön fodrászüzlete
közötti falrészén helyezték el az 1919-es
vörösterror két paksi csendőráldozatának
emléktábláját. 1919. június 26-án itt lőtték
agyon a vöröskatonák Bakonyi Andrást és
Csala Bálintot. Az 1921 nyarán felavatott
emléktáblát dr. Erdélyi Aladár képviselő remek beszéde mellett sokezres tömeg
előtt avatták fel, sorsa 1945 után ismeretlen. Az államosítás után Pakson is kiépült
a népbolt-hálózat. Üzlethelyiségeit a jómódú paksi magánkereskedőktől kisajátított, akkor még korszerűnek mondható
boltjaikban rendezték be. A Népboltnak a
’70-es évekre 24 szaküzlete volt, amely 14
féle szakcsoportra oszlott (húsbolt, cseme-

Mozaik

Fotó: magánarchívum

ge, cipő, rövidáru, konfekció, műanyag,
háztartási és vegyiáru-bolt stb.). A képen a
Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán falnak dön-

tött útbaigazító reklámtábla felirata is erre
utal: „konfekció bolt itt üzemel”.
dr. Hanol János

Paks az én városom

Fotók: TelePaks

Lacza Gábor 1961-ben született. Édesapja azt szerette volna, hogy a katonai pályát válaszsza, egyik tanára pedig a hentes
szakmát ajánlotta neki, de Gábor a vendéglátásban helyezkedett el. – 1989-ben a szekszárdi
Kispipából jöttem az ASE étterembe, akkor nyílt a tekéző, nagyon élvezetes munka volt, sok
embert ismertem meg. A Kispipában 4800 forint volt a fizetésünk, Pakson több mint a kétszeresét megkaptam. Munkásszállón laktam, ha kifizettem a
kétfős szoba teljes árát, ami 300

forint volt, egyedül lehettem, így
a feleségem el tudott jönni látogatóba. Amikor az Erzsébet
Nagy Szállodát megnyitották, az
ASE éttermet bezárták. Előbbiben pár évet dolgoztam, de nem
szerettem annyira. Kovács Sándorral, a Fabro Pincészet és Étterem tulajdonosával együtt jártunk iskolába, hívására már három éve nála dolgozok. Négy
gyermekem született, a vendéglátás egyiküket sem érdekli. Szeretek Pakson élni, itt a Duna,
sokféle ember lakik a városban,
az ország minden részéről jöttek ide. Imádom az Ürgemezőt,
jó arra sétálni, akár Cseresznyésig is elgyalogolunk. Szeretem
a munkahelyemet, sok vendég
jár az étterembe. Ha nevetnek,
az azt jelenti, jól érzik magukat,
volt egy jó napjuk, amihez én is
hozzájárultam – mondta hozzátéve, nemcsak egyszerűen kiviszem nekik az ételt, hanem
olyan kapcsolatba kerülök velük, hogy amikor távoznak, így
köszönnek el: szia, Gábor.

Nagy Vivien tősgyökeres paksi lány, aki eddig csak egy rövid időre, a továbbtanulás miatt hagyta el a várost. – Akkor
még a Tűzvirág Táncegyüttes
tagja voltam, de jelenleg is szoros kapcsolatot ápolok a társulattal, ahol tizenhárom évig
táncoltam, két éven át pedig a
háttérmunkában vettem részt,
majd ovisokat, iskolásokat taníthattam. Számos pozitívumot adott a Tűzvirág, rengeteget tanultam, amit az életben és
a munkám során is tudtam kamatoztatni. Szuper csapat tag-

ja lehettem, csodás embereket ismerhettem meg, akik a
mai napig a barátaim. Rendezvényszervezőnek tanultam,
és sikerült a szakmámban elhelyezkednem a paksi Forráspont Energiaházban. Nagy
szerelmem a szertartásvezetés
is. Fontos, hogy minél egyedibb
és személyesebb szöveget tudjak
írni a párokról, ez összekapcsol
bennünket, sokat találkozom velük az esküvők után is. Szeretek
Pakson élni, nyugodt, biztonságos város. Csodás gyerekkorom
volt, a „bandánkkal” rendszerint
a kompkikötő – KRESZ-park –
Duna-part háromszögben mozogtunk. A Gárdonyi-kilátóba
is sokszor felmentünk. Szeretem az Ürgemezőt is, oda járok
sétálni a kutyámmal. A természetimádatom a munkahelyemen is hasznos, mivel ez egy
környezetvédelmi látogatóközpont, ami ráadásul kellemes természeti környezetben van – zárta gondolatait Nagy Vivien.
Sólya E.

Mozaik
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Pozitív nap
nyolcadszor

A titok a megelégedettség
Fotó: Szaffenauer Ferenc

A Pozitív nap (nemcsak) nőknek elnevezésű
programra várták az érdeklődőket a Csengey
Dénes Kulturális Központba. Az egész napos eseményen bemutatkoztak paksi táncegyüttesek, fellépett a Csillag Show-tánc
Egyesület és a Főnix Táncegyesület, a közönség betekinthetett a Tűzvirág Táncegyüttes főpróbájába, sőt, latin és szenior táncot is
tanulhattak az érdeklődők. Az előadók között volt Julamami, aki a család fontosságáról beszélt, a köztünk élő alkotónőkkel Kudor
Kati beszélgetett, Végh Kata stílustanácsokat
adott, este pedig Müller Péter Vallomás a szerelemről című előadását hallgathatták meg az
érdeklődők, akik a szervezésben közreműködő Cselenkó Erika szerint évről évre egyre többen vannak a rendezvényen. A manikűrözéstől a holisztikus olajos masszázson,
szenvedélybetegeknek szóló tanácsadáson
át, a gyásztreápiáig, NANO fitneszig számtalan szolgáltatást kipróbálhattak az érdeklődők, emellett egész nap kézműves termékekkel várták a kiállítók a kulturális központba
látogatókat.
-se-

Makó Endrét köszöntötte kilencvenedik
születésnapján, és vitte el hozzá a város és
Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait Szabó Péter polgármester. Endre bácsi 1929. március 14-én született Romániában, Szatmár megyében, egy kizárólag
magyarok lakta faluban, Kökényesden. Fiatalon átélte a történelmi területi visszacsatolásokat, 1940-ben lelkesen várták a bevonuló Magyar Királyi Hadsereget, néhány évre
újra magyar állampolgárok lehettek. A háború után ismét Románia része lett a telepü-
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lés. Az ünnepelt pedagóguspályára készült,
1948-ban végzett a tanítóképzőben. Általános iskolában tanított, több mint tíz évig az
iskola igazgatója is volt Kökényesden (19551966), majd a romanizáló irányzat hatására leváltották. Emellett tanácstitkári feladatokat is ellátott egy időben, katonaévei alatt
pedig a brassói hegyivadászoknál is szolgált. Kántori feladatokat is ellátott a helyi
görögkatolikus templomban. 1958-ban nősült meg, két fia, két unokája és egy dédunokája van. 1991-ben vonult nyugállományba,
felesége halála után költözött át egyik fiához Paksra. Szobáját fia festményei díszítik:
Makó András ismert festőművész, aki családjával 1995 óta él Pakson. Rendszeresen vannak kiállításai, képei a festő gondolatairól és
a szülőföld szeretetéről mesélnek. Endre bácsi gyakran sétálgat a lakótelepen, jó egészségnek örvend, ahogy mondta, nem is érzi
magát kilencvenévesnek. – Szeretek Pakson
élni, mert itt is magyarok között lehetek, és
nagyon barátságosak az emberek – mondta,
hozzátéve, hogy a legnagyobb örömöt számára a családja jelenti. Arra a kérdésre, hogy
mi a hosszú élet titka, Endre bácsi azt felelte,
hogy a megelégedettség.
-gyöngy-
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

Mi a címe az Eötvös Cirkusz Pakson is látható előadásának? A megfejtéseket március 29-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: Dancs Katalin.
Gratulálunk!

Mozaik
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A Paksi Városi Múzeum tavaly november
végén megnyitott, 20. századi játékokat felvonultató időszaki kiállításának anyaga lemezjátékokat is tartalmaz.
A Lemezárugyár kínálatában – a rengeteg csoda mellett – megtalálhatóak voltak
a lendkerekes, más néven lendületautók,
amelyekből néhány ismertebb példány látható az időszaki tárlatban.
A Lemezárugyár Győrben és Budapesten
is működött. A fővárosban a játékgyártás
1953-ban indult be, amikor a Kohó- és Gépipari Minisztérium döntése alapján a Lemezárugyár lett a játékgyártás központja.
Győrben a Vesuvius Rt. (Gyufagyár) helyén
jött létre, és 1924. december 30-tól a Magyar Fémdobozművek gyáraként üzemelt.
Az 1948-as államosítások után Győri Fémdoboz és Tubusművek, majd Elzett gyáregységként, később Lemezárugyár néven működött a játékgyártóbázis. A gyár egykori
tulajdonosa László Zoltán volt. A termékek
az ő monogramját viselték, melynek német
kiejtése nyomán Elzett néven működött az
üzem.
Az Elzett cég amúgy híres volt zárak, kilincsek és lakatok gyártásáról, a volt Szovjetunió is rendelt tőlük, így például a Zsiguli
gépkocsik egyes alkatrészei és zárai is innen
származtak.
Az egyik lakatosmester ötlete alapján 1947ben kezdtek el játékautókat gyártani. A bá-

dogtermékek iránti csökkenő kereslet miatt
tértek át az akkoriban piacképesebb lemezjátékok előállítására. Pompás lendületautókat raktak össze, köztük a képen látható legismertebb példányokat is. A bádog, lemez
és fröccsöntött műanyag ötvözeteiből nyugati járműveket is készítettek a KGST típusok mellett.

Tárgy/
történet

A lendület Moszkvicsok igen jellegzetes
darabok, ám nevükkel ellentétben ezek
a játékautók valójában az 1954-es angol
gyártmányú Standard Vanguard kocsikat
mintázták, melyek elvétve közlekedtek akkoriban a magyar utakon is, például Tabányi
Mihály, a híres dzsesszzenész és harmonikaművész is vásárolhatott egy 1950-es
Vanguardot az angol követségtől. Nálunk
ugyan a rendőrség és a taxi-vállalatok nem

Fotók: Pupp Edina (fent), Szaffenauer Ferenc/archív (lent)

ezt a típust használták, hanem a Moszkvics
407-est. A játék lendületautócskák azonban különféle kék árnyalatú rendőrjárműveket is mintáztak, így akár tarthatnánk
őket Moszkvics Vanguard keverékeknek is.
A Police (rendőrségi) kocsik többféle festett és ragasztott matricával, de előfordult,
hogy kis antennával és kék villogóval is piacra kerültek. Az alvázuk és maga a lendkerék teljes egészében fémből készült, így
elég masszívra sikerültek. A kék színű autók mellett gyártottak fehér mentőautót, illetve sárga színű kiskocsit műanyagból és
fémből egyaránt.
Kétféle dobozban árusították a jellegzetes
hangú lendületautókat, rajtuk a céglogókkal, úgymint ELZETT művek, Lemezárugyár, FOREIGN.
Az Elzett Lemezárugyár termékei között az
amerikai Packard Patrician is megtalálható
volt. A Packard autók a hazai utakon is előfordultak. Talán ez adhatta az ihletet, hogy
a Lemezárugyár elkészítse kicsinyített másukat.
A korai, kidolgozottabb példányok után
következett az 1980-1981-től gyártott sorozat, kicsit egyszerűbb lemezjáték kivitelben, de többféle festéssel, valamint versenyautó formában is.
Mind a lendület Vanguard, mind a lendület verseny Packard látható a kiállításban.
Várady Péter

Mozaik

Hétköznapi hit: Az ima ereje
Lelkileg feltöltődve, nagy szeretettel várta
Tamást a Mesterházy család, Zsanett és Dávid harmadik gyermeke idén január 21-én
született. Akkor még nem sejtették, hogy
nagy megpróbáltatás vár rájuk.
– Tomi születése után hamar kiderült, hogy valami nincs rendben az egészségével. Mi történt?
Zsanett: Észrevettük, hogy baj van Tomi légzésével. Az orvosok megállapították, hogy keringési problémája lehet, és a tüdeje sem működik megfelelően. Később szívrendellenességet
diagnosztizáltak nála, és fertőzésre is gyanakodtak. Nagyon gyorsan romlott az állapota,
ezért Pécsre küldték, ahol megpróbálták kezelni, de felkészítettek minket a legrosszabbra. Közben érvénybe lépett a látogatási tilalom. Bemehettem volna Tomihoz tíz percre,
de mivel Dávid kezdett lebetegedni, nem mertem megkockáztatni.
– Hogyan tudtátok elviselni ezt az időszakot?
Mi vagy ki segített?
Zsanett: Nagyon nehéz volt, mert szinte alig
láttuk. Mellénk állt a helyi katolikus közösség, azon belül egy kis csoport, akikkel szorosabb kapcsolatot ápolunk. Tudtuk, hogy sokan imádkoznak Tomiért: Kalocsán, Panamában az ifjúsági világtalálkozón, Budapesten és
Pakson is. Ez az összefogás nagyon jólesett nekünk.
Dávid: Először nem tudtam, hogy mi a szerepem ebben a helyzetben, aztán Szent Pál apostol szavai jutottak eszembe: „Imádkozzatok,
szüntelenül imádkozzatok!” Mi is folyamatosan könyörögtünk a gyermekünkért.
– Hogyan alakult Tomi állapota?
Dávid: Gyakran érdeklődtünk telefonon az
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

állapotáról, így tettünk a kisfiunkért Pakson bemutatott mise után is, amikor már
negyedik napja volt magas-frekvenciás
lélegeztetőgépen. Akkor azt mondták az orvosok, hogy még legalább huszonnégy órán
keresztül marad a gépen, ám már délután átkerült sima lélegeztetőgépre, és a vérképe is jó
eredményeket mutatott. Napról napra jobb híreket kaptunk, egyre javult Tomi állapota.
Zsanett: A szakápoló, aki segített átöltöztetni
Tomit, azt mondta, annyira súlyos volt az állapota, hogy nem csodálkozott volna, ha egy hónapot van az intenzíven. Csoda, hogy két hét
alatt annyira rendbejött, hogy hazahozhattuk.
Dávid: Megvizsgálta a szívét a pécsi kardiológus, de már nem találta a rendellenességet. Azóta sok orvosnál voltunk, és mindenhonnan
jó eredményekkel térünk haza.

– Miért gondoljátok, hogy Tomi gyógyulásában
az imák is segítettek?
Dávid: Mert életet csak Isten adhat. Betegség vagy baleset elveheti, de visszaadni csak Isten képes. Ehhez pedig úgy tudunk hozzájárulni, ha közbenjárunk az
imáinkkal. Nem biztos, hogy elég lett volna, ha csak mi imádkozunk érte, de összefogott a közösség, és megmutatta az erejét.
Zsanett: Sokszor előfordul, hogy nem gyógyul
meg a beteg ember, akiért imádkoztunk, vagy
nem úgy zajlanak az események, ahogyan szeretnénk. Nem tudom, hogy miért pont a mi
imáinkat hallgatta meg Isten. Azóta sokaknak
elmesélem, hogy mondhatni imahadjárat indult érte, többen, sokat imádkoztunk azért,
hogy meggyógyuljon.
Weller P. Hanna

Minőségi tartós élet
Javában ébredezik a természet, a testünkre is
ráfér a megújulás. Ebben az időszakban leginkább a bélrendszer, a máj, illetve az epehólyag kíván különleges támogatást. Először a
bélrendszerrel foglalkozunk, mert ha az nincsen rendben, akkor a máj méregtelenítése nem lesz eléggé hatásos. Ami az étkezést
illeti, ballasztanyagokban gazdag ételek kerüljenek az asztalra, viszont finomított cukrok, lisztek egyáltalán ne. Mellőzni kell a dohányzást, és mértékletesen fogyasztani alkoholt. Nagyon fontos a rendszeres mozgás és a
sok tisztított víz fogyasztása. A bélrendszerre
is ható gyógynövények közül a medvehagymát emelem ki, aminek itt a szezonja. Hatóanyagai az illóolajok, kénvegyületek (allicin),

sok vitamin (C, B1, B2), ásványi anyag és
nyomelem (vas, kálium, kálcium, kén, magnézium, mangán, szelén, foszfor) található
benne. A medvehagyma serkenti az anyagcserét és az epekiválasztást, javítja az emésztést, nagyon jót tesz a bélflórának, a bélrendszert ellenállóbbá teszi a fertőzésekkel szemben. Megkönnyíti a táplálék lebontását, így a
szervezetben történő felszívódást, ezáltal pedig segít a felfúvódással és görcsökkel járó erjedési és bomlási folyamatok megelőzésében.
A medvehagyma megőrzi a bélflóra egészét,
mivel a benne található allicin hatásos a baktériumok, vírusok, gombák és férgek ellen.
Csökkenti a szervezet számára nemkívánatos
csírák számát, és segíti a hasznos bélbaktériu-

mok szaporodását. Vízhajtó hatású, csökkenti a koleszterinszintet és a vérnyomást, hörghurut esetén enyhíti a hörgők görcsét, és fertőtlenítő hatású. Naponta maximum tizenöt
levelet fogyasszanak. Nagyobb adagban gyomor- és bélpanaszokat okozhat, illetve az alacsony vérnyomást még lejjebb viheti. A kismamák és szoptatós anyukák is csak módjával
fogyasszák. Sokan elteszik télire különböző
formában, de én azt szoktam mondani, hogy
a medvehagyma is olyan gyógynövény, amit
akkor kell fogyasztani, amikor szezonja van.
Ízletes levesek, pogácsák, kencék készíthetők
belőle, a legtöbb hatóanyagot azonban nyersen tartalmazza.
Nagyné Szalai Melinda
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#az adót megspórolhatod,
a következményeket nem
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Az ASE játékosa kapta az év
Tolna megyei kosárlabdázója díjat
A Zalaegerszeg elleni bajnoki mérkőzés
előtt dr. Sólyom Bódogtól a Tolna Megyei Kosárlabda Szövetség elnökétől vette át a 2018-as év legjobb Tolna megyei
kosárlabdázója díjat Eilingsfeld János, az
Atomerőmű SE játékosa. A paksi szurkolók között méltán népszerű „Johnny” hatodik bajnoki szezonját tölti az atomvárosban. A díj apropóján beszélgettünk
vele.

– Mit jelent ez az elismerés neked?
– Örülök neki. A legjobb tudásom szerint
tettem a dolgom a pályán, a játékperceket
tekintve én játszottam a legtöbbet a magyar játékosok közül. Természetesen nemcsak magamnak, hanem a társaimnak is
köszönhetem, hogy engem választottak az
év kosárlabdázójának. Harmadszor vehettem át ezt a díjat, először 4-5 évvel ezelőtt,
másodszor pedig tavaly.
– Tavaly újabb egy évre aláírtál. Miért választod Paksot?
– Tavaly kötöttünk plusz egyéves szerződést 2019/2020-ra. Amikor felajánlották,
nem volt kérdés számomra, hogy aláírom.
2016/2017-ben volt egy szolnoki kitérőm,
azt leszámítva ez lesz a hetedik paksi szezonom, 2012 őszén kerültem ide. Nagyon jól
érezzük magunkat Pakson. A feleségemmel mindketten pécsiek vagyunk, közel
van. Tavalyelőtt megszületett a kislányunk,
a családnak sem kell messzire utaznia unokát látogatni.
– Milyennek látod az eddigi teljesítményeteket?
– Ez egy nagyon érdekes, felemás szezon,
edzőváltásokkal, mindig más rendszerben
kell játszani. Nagyon sok mérkőzést buktunk el egy ponttal, ha azokat megnyerjük, akkor sokkal előrébb lehetnénk a tabellán. Remélem, most visszatértünk a helyes útra, a Debrecen elleni győzelemmel
újra az élbolyban vagyunk. Kezünkben van
a sorsunk, ha tovább tudjuk folytatni a győzelmi szériát, esély lesz a felsőházba jutni.
Az alapszakaszban olyan ellenfelek vannak
még hátra, akik közvetlen riválisaink, a Pécset mindenképpen le kell győzni.
– Milyennek látod a mostani csapatot?
– Évek óta mondják, hogy az ASE-nak viszsza kell térnie az élcsapatok közé, erre most
megvan az esély. Azért küzdünk, hogy az

Fotó: Molnár Gyula

első négybe jussunk, a döntőbe jutásért
játszhassunk. Az elmúlt évekhez képest ez
egy jobban összetartó csapat, nincs széthúzás, mindenki hajt. Régen volt, hogy edzésen is így dolgozzon mindenki, beleértve a
légiósokat is. Sem a munka, sem az emberi
oldallal nincs gond. Volt hosszabb vereségsorozat, de akkor sem hibáztattuk, szidtuk
a másikat, hanem küzdöttünk egymásért.
– Hogyan értékeled a saját teljesítményedet?
– Edzőváltásoknál sok minden változik,
mindegyik mást vár el, és változik a rotáció, ezért a saját teljesítményem is hullámzó. A két 210-es játékos mellett már nem
mindig én szedem a lepattanókat, most inkább dobálom a triplákat. Minden mecscsen próbálok maximumot nyújtani, nekem az a lényeg, hogy a csapat nyerjen, szerintem most már összeszedjük magunkat.
– Évek óta állandó tagja vagy a magyar válogatottnak. Mit jelent ez neked?
– Óriási megtiszteltetés, hogy szerepelhetek a magyar válogatottban, és a rotáció
tagja vagyok. Erre nagyon büszke vagyok,
és próbálom mindazt megtenni, amire a

kapitány kér. Gyakorlatilag egy családként működünk. Úgy gondolom, helytálltunk, már az, hogy eljutottunk ebbe a selejtező körbe, és legyőztük itthon a horvátokat, nagy eredmény. Szégyenkezni valónk
nincs, ha az olaszok ellen itthon, és a horvátok ellen idegenben nyerünk, akkor talán
kijutottunk volna a világbajnokságra. A keret kialakítása a szövetségi kapitány döntése, az eredmények őt igazolják.
– Egy jó bajnoki szereplés után jó lenne a
nemzetközi porondra is kilépni?
– Mindenféleképpen jó lenne, régebben is
játszottunk az EuroChallenge Kupában, és
hasznunkra vált. Ez a szurkolóknak és a játékosoknak is jó lenne, mert edzés helyett
meccset játszhatnánk, és hosszú távon is
lenne haszna. Gondolom, ha lesz rá lehetőség, élni fog vele a csapatvezetés.
– Ha nem edzel vagy kosarazol, mivel töltöd az idődet?
– A családom tölti ki a szabadidőmet: játszom a kislányommal, sétálok vagy kutyát
sétáltatunk.
Kovács József
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Mozgásban: Combat Gym
Az angolban a combat szó küzdelmet jelent. Amikor Kovács
Kristóf kialakította edzőtermét
a Rákóczi és Hajnal utca sarkán, azt a célt tűzte ki maga elé,
hogy a tradicionális vonásokat
megőrizve, de mégis egy modernebb szemléletben történjen az oktatás. Így egy igényes,
jól felszerelt helyet hozott létre mindazok számára, akik szeretnének betekinteni a harcászok világába.
Nyitás óta kétféle edzésformában dolgoznak a Combat Gymben: csoportos órák keretein belül kick-box, köredzés (súlyzókkal, kis eszközökkel), jóga,
valamint személyi edzés formájában is elég széles a választék:
kick-box, boksz, testépítés, állóképesség-fejlesztés, koordinációfejlesztés, alakformálás közül
választhatnak a vendégek. Kris-

Fotó: magánarchívum

tóf olyanoknak ajánlja ezeket az
edzésformákat, akikhez közelebb
állnak az atlétikai, illetve az állóképességi sportok. Akik szeretik a
kihívásokat és nem ijednek meg,
ha elakadnak egy-egy technikánál. Akiknek a céljuk egy száraz,
masszív izomtömeg megszerzése,
illetve akik szeretnék megtanulni
az önvédelem alapjait. Kortól és

nemtől függetlenül mindenki számára elérhetőek az edzések, vannak egészen fiatalok (6-14 évesek) és idősebbek (30-60 évesek).
Az edzéseket életkorhoz, nemhez és edzettségi állapothoz
igazítják. – Sokan félnek belekezdeni az edzésekbe, vagy azért
mert nem tudják, miként kezdjenek neki, vagy csak simán félnek

mások véleményétől, mi lesz, ha
kinevetnek, mi lesz, ha nem úgy
sikerül az edzés, ahogyan magamtól elvárnám, mi lesz ha megsérülök – mondja a tréner, hozzátéve, vezetett edzéseikkel ezeket a
kételyeket segítenek eloszlatni a
teljesen kezdő, illetve a már haladó sportolóknál. A teremben lehetőség van személyi edzés igénybevételére is, ahol nem kell tartani
idegen tekintetektől az edzés ideje alatt. Kristóf kihangsúlyozta azt
is, hogy nemcsak küzdősporttal
foglalkoznak, hanem élsportolókkal is, illetve sérült, sérülésből felépülő emberekkel, vagy olyanokkal, akik betegség (sérv, magas
vérnyomás, cukorbetegség stb.)
miatt kiemelt odafigyelés mellett edzhetnek. A teremben zajló edzések élettani hatásairól, valamint az óralátogatás lehetőségeiről a sorozat következő részében
olvashatnak.
-titti-
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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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Jól szerepeltek a paksi twirlingesek
Zenés bevonulással kezdődött
az országos twirling bajnokság
második fordulója, aminek az
ESZI sportcsarnoka adott otthont. A köszöntők után negyedóra bemelegítés állt a versenyzők
rendelkezésére, hogy még utoljára elpróbálják a koreográfiát.
– Nagyon vártam a versenyt, tegnap is edzettem – mondta izgatottan Felgyői Flóra, nyolcéves paksi twirling versenyző újságírói
kérdésre válaszolva. Vele egyidős
csapattársa, Ulbert Nóra a megtanult elemeket sorolta: könyök
alatt gördítés, egykezes cigánykerék, oldalspárga.
A verseny első részében gimnasztikai gyakorlatot mutattak be a
résztvevők, utána következett a
freestyle, vagyis a szabad stílus.
A kettő összesített pontja alapján alakult ki a végleges sorrend.

Fotó: Molnár Gyula

– A hibákért most is pontlevonás
járt. A büntetőbíróknak kifejezetten az a feladata, hogy figyeljék a
külső megjelenést, például nem
látszódhat tetoválás, nem mindegy, hogyan van betekerve a bot,
hogy milyen cipőt visel a versenyző, hogyan áll a haja, a smink pe-

dig nem lehet erőszakos vagy szélsőséges. Ezen kívül figyelik a technikai hibákat is – mondta Mezősi
Ráhel, a forduló vezetőbírója.
A versenyzők több korcsoportban mutatták be az edzéseken tanultakat, több mint százan érkeztek Paksra. A szervezésben orosz-

lánrésze volt a Paksi Twirling és
Botforgató Kulturális és Sport
Egyesületnek, amelynek vezetője, Kalmár Lívia úgy tájékoztatott,
hogy a két paksi sportegyesület,
az ESZI DSE és a Paksi Twirling
és Botforgató Kulturális és Sport
Egyesület versenyzői is részt vettek a fordulóban, valamint Kispestről, illetve a főváros környékéről, Gyálról és Maglódról is jöttek résztvevők. Kalmár Lívia azt is
elmondta, hogy a három forduló
összesített eredménye alapján kijuthatnak a versenyzők az Európa-bajnokságra.
A paksi twirlingesek csapatban és
egyéniben összesen nyolc első helyet szereztek, valamint két második, egy harmadik és három negyedik helyezést is begyűjtöttek a
Pakson rendezett versenyen.
Lovász Krisztián

Lacza József az év sportpálya-fenntartója
Lacza Józsefnek, a Paksi FC munkatársának ítélte az Év sportpálya-fenntartója díjat
a Magyar Sportpálya-fenntartók Egyesülete második szakmai konferenciáján. Az emlékplakettet Laczkó Zoltán, a Groundsman –
Groupama Aréna szakmai alelnöke a MOL
Vidi FC elleni, hazai találkozó előtt, ünnepélyes keretek közt adta át a díjazottnak. – 2007ben Bagó Béla bácsival, majd nyugdíjba vonulása után Lisztmájer Zoltánnal dolgoztam, később csatlakozott hozzánk Haraszti
Ferenc. A kezdeti években még nem volt jó
minőségű a centerpálya, saját kútfőből dolgoztunk. A létesítmény idővel egyre szebb és
jobb lett, a pálya felújítására is több pénzt fordított a klub, a szakmát is komolyabban kellett
venni. Pár éve a Magyar Labdarúgó Szövetség már megköveteli, sőt nevezési feltételhez
köti azt, hogy megfelelő végzettséggel rendelkező sportpálya-fenntartója legyen az NB I.-es
csapatoknak – mondta Lacza József, aki kita-

nulta a szakmát, vizsgázott sportpálya-karbantartó lett. A tanulásnak nincs vége, folyamatosak a képzések, előadások és konferenciák, melyeket hazai és külföldi szakemberek
tartanak. – Naprakésznek kell lenni, minden
évszaknak, napnak megvan a sajátossága. Figyelem, hogy mennyi csapadék és napsütés
várható, ennek megfelelően állítom be a locsolórendszereket. A napi középhőmérsékletből
tudom kiszámítani, hogy mennyit párologtat éppen a pálya, emellett figyelem a talaj hőmérsékletét is. Mi a célom a jövőben? Egyszerű a válasz: megvédeni a díjat. Az ünnepségen
Laczkó Zoltán elmondta, 2020-ban is nekem
szeretné átadni az elismerést. Sokat tanultam
ezért a díjért, nem dőlök hátra. Aki ismer, tudja, hogy ezt is komolyan gondolom – fogalmazott Lacza József, akivel hosszabb beszélgetést
láthatnak a Lelátó március 12-i műsorában,
ami elérhető a TelePaks YouTube csatornáján
-fg-

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

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Szakács- és felszolgálótanulók
jelentkezését várjuk
gyakorlati képzésre.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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SPÁJZ
spájz
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termelők és
• kreatívokk•

VÁSÁRA
vására

K ó s t o l d me g
a vidék ízeit!
2019. 04. 13. 9-14 óra
Paks, Erzsébet Nagy Szálloda előtt
tojáskereső · lakásdekor workshop
antik bútor kiállítás · kézműves termékek vására
További infó: agricumpaks.hu
Nyerj húsvéti sonkát és nyulat!
OLCSÓ ÁRAM
TISZTA LEVEGŐ

