
Fotó: Babai István

PAKSI HANGULATOK
A kompkikötő  áradáskor

Azt üzenem a nyugdíjasoknak, hogy mozduljanak ki a négy fal közül, legyenek te-

vékenyek, keressenek maguknak közösséget – mondja Juhász Józsefné, az Őszikék 

baráti társaság tagja. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
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Huszonhárom témát tárgyal-
tak a képviselő-testületi ülésen
A képviselő-testület februári rendes ülésé-
nek elején mutatta be Szabó Péter polgár-
mester Paks új rendőrkapitányát, Végh La-
jos ezredest, aki dr. Kuti Istvánt váltja ezen 
a poszton. A képviselők sok sikert kíván-
tak az új kapitánynak, és megköszönték dr. 
Kuti István munkáját.
A napirendek között a Paksi Gyógyászati 
Központ főigazgatója, valamint gazdasági 
igazgatója foglalkoztatási jogviszonyának 
átalakításáról is tárgyaltak, hiszen ennek 
szabályozása átkerülhet a munka törvény-
könyvének hatálya alá, mivel az intézmény 
egészségpénztári �nanszírozása meghalad-
ja az évi 500 millió forintot. Évente kétsze-
ri 10 százalékos célprémiumot is meghatá-
roztak a két vezető számára. Heringes Ani-
ta, a Paksi Deák Ferenc Egyesület (PDF) 
képviselője megjegyezte: fontos az orvos-
hiány enyhítése, és ebben a testületnek is 
lépéseket kell tennie, akkor indokolt a cél-
prémium ki�zetése, ha eleget tudnak ten-
ni a vezetők ennek a feladatnak is. Szabó 
Péter polgármester hozzáfűzte: az önkor-
mányzat az elmúlt évek tapasztalatai alap-
ján eddig is maximálisan mindent megtett 
annak érdekében, hogy a paksiak ne szen-
vedjenek hiányt az egészségügyi ellátásban. 
Dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Köz-
pont főigazgatója hangsúlyozta: az orvos-
hiány országos probléma, de igyekeznek 

eleget tenni a kihívásoknak. Végül hét igen 
és öt tartózkodás mellett elfogadta a testü-
let a napirendhez tartozó határozati javas-
latokat.
A képviselők támogatták a Mezőföldvíz 
K�. 150 millió forintos törzstőkeemelését, 
melyből a Paksra eső rész mintegy 55 mil-
lió forint.
A grémium tárgyalta a Paksi Közlekedé-
si K�. üzleti tervét is. Az ülésen Kiss Pé-
ter, a Paksi Közlekedési K�. ügyvezetője el-
mondta: egyelőre 230 millió forint értékű 
beruházást terveznek, ezt az összeget a bu-
szok felszerelésére, utastájékoztatásra, for-
galomirányításra, e-jegyrendszer beveze-
tésére fordítják. Barnabás István PDF-es 
képviselő kérdésére hozzátette: a tervezet-
ben nem jelennek meg a buszöblök és meg-
állók költségei, ezek az önkormányzat tu-
lajdonában vannak, fenntartásuk is a vá-
ros költségvetését terheli. A közeljövőben 
a várost vezető koalíciók tagjaiból alakuló 
munkacsoport véleményezi majd a Közle-
kedéstudományi Intézet anyagát az elekt-
romosbusz-közlekedési rendszer kiépítésé-
vel kapcsolatban, amelybe a lakosság ész-
revételeit is beépíthetik. Barnabás István 
hozzászólásában kiemelte: nem tartja meg-
alapozottnak az üzleti tervet, amit végül 
hét igen és öt tartózkodás mellett fogadott 
el a testület.

A legsarkalatosabb napirendi pontja a febru-
ár 12-i ülésnek a 2020. évi költségvetés meg-
vitatása volt. Szabó Péter polgármester megje-
gyezte: a büdzsé tervezése már 2019 novem-
berében megkezdődött, már azóta láthatók az 
irányvonalak. A PDF képviselői úgy gondol-
ják, hogy főként a tervezést érintő javaslataikat 
nem vették kellően �gyelembe a költségvetés 
összeállítása során – az ülést követő sajtótájé-
koztatón Barnabás István példaként említette 
azt a közösségi házat, amit az óvárosba tervez-
tek volna. Név szerinti szavazással döntöttek a 
képviselők a költségvetési rendeletről: hét igen 
szavazattal a Fidesz–KDNP képviselőitől és öt 
nem szavazattal a PDF képviselőitől a 2020. évi 
költségvetést elfogadták.
A továbbiakban egyebek között döntöttek a te-
lepülésképi rendelet megalkotásával kapcsola-
tos partnerségi vélemények elfogadásáról, az 
önkormányzat Központi Nukleáris Pénzügyi 
Alapból származó idei évi támogatási igényé-
ről, majd jóváhagyták a Paksi Fejlesztési és Va-
gyongazdálkodási Zrt.-vel kötendő közfel-
adat-ellátási szerződést.
A Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium fejlesztéséhez szükséges dönté-
sek meghozatala is napirenden szerepelt. Két 
ingatlant – a Gazdag Erzsi iskola udvarának 
kisebbik részét és az étkezdét, valamint a ka-
tolikus templom mögötti sportpályát – érté-
kesít az önkormányzat a Pécsi Egyházmegye 
részére, amelyek a Balogh Antal iskola bőví-
tését szolgálják majd. Az ingatlanok eladásá-
ból származó összeget a Templom utca útbur-
kolatának és közműveinek felújítására fordítja 
az önkormányzat. Az ülésen több PDF-es kép-
viselő a Gazdag Erzsi iskola tanulóinak sorsa 
miatt aggódott. A polgármester elmondta: az 
egyházmegye arra törekszik, hogy a kivite-
lezés minél zökkenőmentesebben haladjon, 
minél kevesebb hátrányt szenvedjenek a 
munkálatok ideje alatt a Gazdag Erzsi iskola 
tanulói és a majdani építkezés környezetében 
lakók. A határozati javaslatot egyhangúlag el-
fogadta a képviselő-testület.
Zárt ülésen döntöttek a Tisztes Polgár kitün-
tetés adományozásáról. Az elismerést idén dr. 
Serdült Tibornak és idősebb Ulbert Sándor-
nak ítélték oda. A kitüntetéseket a március 15-i 
városi ünnepségen adják át.
A következő képviselő-testületi ülés várható-
an március 11-én lesz.                 

Sólya Emma
Fotó: TelePaks
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Kiegyensúlyozott, biztonsá-
gos az idei költségvetés

25,7 milliárd forint Paks Vá-
ros Önkormányzatának költ-
ségvetési főösszege 2020-ban, 
az áthúzódó beruházásokkal 
ennek több mint felét fordítják 
tervezésre, fejlesztésekre. Az 
idei költségvetést is a vonat-
kozó jogszabályoknak megfe-
lelően, a tervezést befolyásoló 
tényezők �gyelembevételével, 
többek között a takarékos, biz-
tonságos városműködtetés, tu-
datos városüzemeltetés és -fej-
lesztés alapelvei szerint állítot-
ták össze.

A város 25,7 milliárdos költség-
vetési főösszegének 39,5 száza-
léka működési bevétel. Az intéz-
mények biztonságos működé-
séhez szükséges 3 milliárd 170 
millió forint a költségvetés 12,3 

százalékát köti le, a közpon-
ti költségvetésből és a társada-
lombiztosítási alaptól 1 milliárd 
587 millió forint érkezik, emel-
lett az intézményi saját bevéte-
lek és az egyéb önkormányzati 
bevételek 1 milliárd 524 millió 
forinttal szolgálnak forrásként. 
A közhatalmi bevételek, azaz a 
helyi adók a városi költségvetés 
28 százalékát teszik ki. A szo-
lidaritási hozzájárulás 1 milli-
árd 34 millió forinttal csökken-
ti a költségvetést. A tervezett 
működési bevételek 10 milliárd 
153 millió forintot, a felhalmo-
zási bevételek pedig az idei év-
ben 15 milliárd 547 millió forin-
tot jelentenek a költségvetésben. 
Utóbbi blokkban szerepel a 924 
millió forintos, a területi opera-
tív programból érkezett pályá-

zati támogatás a Kápolna utcai 
bölcsőde felújítására, a Nyitott 
Paks pályázat bevétele, ami 386 
millió, a Protheus Smart Grid  
projektre érkező 528 millió, va-
lamint az e-buszok beszerzésé-
re és a töltőállomások kialakí-
tására elnyert 1,7 milliárd fo-
rint. A 2019-es költségvetésből 
maradványként 12 milliárd 400 
millió forinttal számolhat idén a 
város. Az adóbevételek, a felhal-
mozási bevételek, a kormányzati 
támogatás és a pénzmaradvány 
összege teszik lehetővé, hogy 
idén 25 milliárd 700 millió fo-
rintból gazdálkodhat Paks.
A kiadások tervezésekor elsőd-
leges szempont a kötelező fel-
adatok ellátása. Alapelv, hogy 
a törvény által előírt kötelező 
feladat- és hatáskörök ellátását 

nem veszélyeztetheti az önként 
vállalt feladatok �nanszírozása, 
utóbbiakra a saját bevételekből 
vagy az erre a célra biztosított 
külön források terhére fordít-
ható fedezet. A kötelező felada-
tok közé sorolja az önkormány-
zati törvény például az óvodai 
nevelést, az egészségügyi és szo-
ciális alapellátást, az ivóvíz, a 
közvilágítás biztosítását, a köz-
temetők és az utak fenntartását. 
Önként vállalt feladat például 
az idősek otthona működteté-
se, a járóbeteg-szakellátás biz-
tosítása, a múzeum fenntartása, 
működtetése.
A lakosság részéről talán az 
tart a legnagyobb érdeklődés-
re számot, hogy mennyit költ a 
város  beruházásokra, fejlesz-
tésekre.                                              Ü    

Fotó: Babai István/archív
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Ü A beruházások között szerepel 
a pályázati támogatással megva-
lósuló Protheus Smart Grid pro-
jekt, az e-buszok beszerzése, töl-
tőállomások kialakítása, a Ká-
polna utcai bölcsőde felújítása, 
valamint a Nyitott Paks program. 
Önkormányzati önerőt biztosít 
a költségvetés a Vácika utcai út- 
és csapadékcsatorna-építéséhez, 
a központi park felújításához, 
valamint a kamaramozi kiala-
kításához. A 2019-ben érkezett 
kormányzati támogatás segíti a 
Kurcsatov utcai tömbbelső má-
sodik ütemének megvalósítását, 
a központi park rekonstrukci-
ójának lebonyolítását, a Vácika 
utcai útépítési projektet, vala-
mint a Kömlődi utca korszerű-
sítését. Emellett ez a támoga-
tás biztosít forrást telekvásárlás-
ra a volt konzervgyár területén, 
a Pollack Mihály utcai telekki-
alakításokhoz, továbbá a város 
vízellátásának és szennyvízhá-
lózatának, csapadékvízelvezető 
rendszerének korszerűsítéséhez 
szükséges tervek elkészítéséhez.
A polgármesteri hivatal 1 mil-
liárd forintból működik, az ön-
kormányzat 2 milliárd 442 mil-
lió forintból, a német és a roma  
nemzetiségi önkormányzatok-
nak az ingyenes ingatlan bizto-
sításán túl 3 millió 700 ezer fo-
rint működési célú támogatást 

a PSE, az ASE, a Csengey Dénes 
Kulturális Központ, a Dunaköm-
lődi Sportegyesület, az egyhá-
zak, valamint a nyugdíjasklubok 
támogatására 1 milliárd 6 millió 
forint szerepel a pénzügyi ren-
deletben. Az önkormányzat eb-
ben az esztendőben is kiemel-
ten kezeli a városüzemeltetéssel 
kapcsolatos, a lakosság kom-
fortérzetét szolgáló feladatok-
hoz kapcsolódó forrás biztosí-
tását, ami 2 milliárd 379 millió 
forint. Ide tartozik többek kö-
zött a köztisztasági szolgáltatás, 
a parkfenntartás, a strandszol-
gáltatás, a települési vízellátás, 
a helyi utak fenntartása, a köz-
világítás.
A korábbi évekhez hasonlóan 
tartalékkal is számoltak a költ-
ségvetés összeállításakor, ami a 
bizottsági pályázatok, a részön-
kormányzatok, az egyéni kép-
viselői keret, a polgármesteri és 
alpolgármesteri keret, valamint 
az előre nem látható feladatok 
fedezetéül működési és felhal-
mozási célt szolgál. A tartalé-
kok a költségvetési kiadások 1,3 
százalékát teszik ki.
A Paks Város Önkormányzata 
2020. évi költségvetéséről és a 
végrehajtás rendjéről szóló ön-
kormányzati rendelet a paks.hu 
honlapon megtekinthető.

Dallos Szilvia

is ad a város. A szociálisan rá-
szorultak támogatására és a Paks 
Kistérségi Szociális Központ mű-
ködtetésére az idei évre közel 
520 millió forintot terveztek be 
a költségvetésben. Idén is igé-
nyelhető rászorultsági alapon la-
kóház építéséhez, vásárlásához, 
bővítéséhez, illetve felújításához 
visszatérítendő helyi támogatás, 
akárcsak a védett épületek kor-
szerűsítéséhez, és elérhető lesz a 
�atal házaspároknak nyújtható 

vissza nem térítendő támogatás 
az első lakás megvételéhez, épí-
téséhez és szintén az újszülöttek 
életkezdési támogatása. Tovább-
ra is biztosítja az önkormányzat 
a külső településrészekről óvodá-
ba, iskolába járó gyermekek kü-
lön busszal történő szállítását, 
valamint a paksi tanulók részé-
re a helyi rendeletben meghatá-
rozottak szerint a helyi járatú au-
tóbuszbérletet. A civilszerveze-
tek támogatására, illetve például 
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Támogatást 
nyertek

Önkormányati tanácsadó 
testület alakult Pakson

KözéletKözélet

Önkormányzati tanácsadó tes- 
tület alakult 2020. február 
1-jével, jelentette be sajtótájé-
koztatón Szabó Péter polgár-
mester. – A testület alapvető-
en azért jött létre, hogy segítse 
a polgármester munkáját. A ta-
nácsadók három nagyobb terü-
lettel foglalkoznak. Egyrészt a 
kultúrával, turizmussal, sport-
tal, városmarketinggel, civil-
szervezetekkel, nemzetközi kap-
csolatokkal összefüggő ügyek-
ben véleményeznek, elemeznek, 
a felmerülő problémákra meg-
oldási alternatívákat vázolhat-
nak fel a polgármesteri állásfog-
lalás kialakításához – részletez-

te Szabó Péter. Mint elmondta, 
a másik nagyobb terület a hu-
mán közfeladatok ellátásával 
kapcsolatos kérdések, amelyen 
belül három nagyobb terüle-
tet emelt ki, ezek: a szociális 
ügyek, az egészségügyi ellátás-
sal kapcsolatos és a köznevelési 
ügyek. A harmadik nagyobb te-
rület, ahol vezetői tanácsadást 
végez a testület: a gazdaság- és 
településfejlesztéssel kapcsola-
tos kérdések, ami, tekintettel a 
Paks II. beruházással összefüg-
gő feladatokra, különösen fon-
tos terület. A tanácsadó testü-
let részt vesz a  stratégiai doku-
mentumok elkészítésében, az 

akciótervek, cselekvési progra-
mok, koncepciók, projekttervek 
előkészítési folyamatában, véle-
ményezésében, értékelésében – 
összegzett a polgármester.  
– Munkája során a testület tag-
jai kapcsolatot tarthatnak az 
önkormányzati intézmények-
kel, szervezetekkel, az önkor-
mányzat gazdasági partnerei-
vel, a polgármesteri hivatal ve-
zető tisztségviselőivel – erről is 
beszélt a polgármester, hang-
súlyozva, hogy a grémiumnak 
tulajdonosi, felügyeleti joga 
nincsen, csak kapcsolattartási, 
ami viszont szükséges az érde-
mi munkához.  
Az önkormányzati tanácsadó 
testület tagja Mittler István, a 
Paks II. Zrt. kommunikációs 
igazgatója, dr. Bodnár Imre, a 
Paksi Gyógyászati Központ fő-
igazgatója, Orbán Attila, a Tol-
na megyei közgyűlés alelnöke 
és Bana János, az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. védelmi főosz-
tályvezetője. A grémiumnak tag-
ja Paks két alpolgármestere, 
Szántó Zoltán és Leber Ferenc is.  
– Olyan csapatot sikerült ma-
gam mellé állítani, akik nagy-
mértékben tudják majd segíte-
ni a munkát. Egyelőre heti rend-
szerességgel tanácskozunk, majd 
idővel szükség szerint – tette 
még hozzá Szabó Péter.

-kgy-

Nyitott Paks – ez a címe annak 
a projektnek, amelynek megva-
lósítására mintegy 586 millió 
forintot nyert az önkormányzat 
a PIP Nonpro�t K�.-vel kon-
zorciumban a Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alap 
által kiírt pályázaton. Szabó 
Péter, Paks polgármestere el-
mondta, hogy a Paks II. beru-
házás kapcsán várható külföldi 
munkavállalók integrációjának 
elősegítésére kapták a keretösz-
szeget, amelyet az önkormány-
zat helyi integrációs akcióprog-
ram kidolgozására, érzékenyí-
tő és kulturális rendezvényekre, 
fordítási, tolmácsolási tevé-
kenységre, a közintézmények-
ben mobil információs pultok 
kialakítására, nyelvi készségek 
fejlesztésének megvalósításá-
ra fordítja majd mind az ideér-
kezők, mind a befogadók szá-
mára. A Nyitott Paks projekt 
támogatásból a paksi önkor-
mányzatra eső rész mintegy 
386 millió forint. A fennmara-
dó összegből a környező tele-
pülések is részesülnek. A követ-
kező lépés a közbeszerzés kiírá-
sa lesz, majd megindulhatnak a 
tervezett projektek. A polgár-
mester hozzátette, jelenleg úgy 
látják, hogy az építés csúcsidő-
szakában 10-12 ezer fő jelenik 
majd meg Pakson és a környe-
ző településeken. 

-emma-

Fotó: Molnár Gyula
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Pályázatokat írt ki a Csengey központ

Ki kapja idén az 
Arany Rozmaring díjat

Paks sportjáért díjra 
várnak ajánlásokat
A város sportéletében dolgo-
zó azon személyek elismerésére, 
akik a város sportjáért, a város 
hazai, illetve nemzetközi elis-
mertségéért maradandót alkot-
tak Paks Város Sportjáért kitün-
tetést alapított az önkormány-
zat, amit először 2006-ban adtak 
át. A kitüntetést kétévente egy 
személynek ítélik oda, most is-
mét várják a javaslatokat arra 
vonatkozóan, hogy ebben az 
esztendőben ki kapja meg a dí-
jat. Az írásos ajánlásokat – ame-

lyeknek tartalmaz-niuk kell a je-
lölt azon teljesítményét, amely 
méltóvá teszi a kitüntetésre – 
2020. március 9-ig lehet eljuttat-
ni a városházára. A képviselő-
testület az áprilisi ülésén dönt a 
díjazott személyéről. Az elisme-
rést a magyar sport napján, má-
jus 6-án veheti majd át a kitün-
tetett. Az eddig díjazottak: Feil 
Ádám, Kacsó Tibor, Csoknyai 
László, Záborszki Zoltán, Karszt 
Kózsef, Vábró József.                                                 

-kgy-

Két pályázatot hirdetett a paksi mozi indulá-
sa kapcsán a Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont. Az egyik Tervezze meg és nevezze el! cím-
mel felnőtteknek szól a mozi logójának meg-
tervezésére. A gra�kai elem és a logó szöveges 
tartalma szabadon választható, egy pályá-
zó több pályamunkát is beadhat. A pályáza-
ti anyagot 2020. március 9-ig lehet benyújtani 
a kissfodormelinda@csengey.hu emailcímre a 
kiírásban meghatározott formátumokban. Az 
email tárgyában feltüntetendő: „A paksi mozi 
logója”. A logó felhasználási területei: nyom-
tatott kiadványok, programfüzetek, plakátok, 
szórólapok, molinók, online felületek, vetítő-
vászon. A másik pályázatot óvodásoknak és ál-
talános iskolásoknak írták ki Moziba járni ér-
demes – pattogjon a fantáziád! címmel. A rajz-
pályázaton részt vevő gyerekek feladata, hogy 
rajzolják le kedvenc mozis élményüket (csa-
lád a moziban, én és a mozi, kedvenc szereplő/
jelenet, mozivászon), amivel bemutatják, mi-
ért jó moziba járni. A rajzok bármilyen tech-
nikával elkészíthetők A/4-es méretben. Az al-
kotás hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó ne-
vét, életkorát, a pedagógus vagy a szülő nevét, 
emailcímét és telefonszámát. A rajzokból ki-
állítást rendeznek, a legjobban sikerült alko-
tásokat díjazzák. A pályamunkák beküldésé-
nek határideje 2020. március 16., a műveket a 
Csengey Dénes Kulturális Központba (7030 
Paks, Gagarin u. 2.) várják. Bővebb informá-
ciót a 75/830-354-es telefonszámon vagy a 
kissfodormelinda@csengey.hu emailcímen 
lehet kérni. A részletes pályázati felhívásokat 
megtalálják a csengey.hu honlapon.                                                                      

-kgy-

Az Arany Rozmaring díj ado-
mányozására vár javaslatokat a 
Paksi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat. A kitüntetett sze-
mélyére ajánlást tehet min-
den paksi lakos, paksi székhe-
lyű jogi személy, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező 
szervezet. A felterjesztést írás-
ban kell eljuttatni 2020. április 
3-ig az önkormányzathoz (7030 
Paks Dózsa György út 2.). A dí-
jat a német nemzetiségi kultú-
ra és emberi kapcsolatok ápolá-

sa, fejlesztése érdekében végzett 
közéleti tevékenység elismerésé-
re alapította a szervezet, és elő-
ször 2010-ben adták át. A ko-
rábban díjazottak: Racskó Ste�, 
Kovácsné Váraljai Klára, Pintér 
Anikó, Schämer Imréné, Sza-
badi Jánosné, Horváthné Misz-
lai Katalin, Roger Schilling Ze-
nekar, Jillingné Weisz Julian-
na, Gosztola Erzsébet, Nagyné 
Gottschall Edit. A díjat a német 
nemzetiségi napon adják át.

-gy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Március végére elkészül a paksi kamaramozi – tájékoztatott Szabó Péter polgármes-
ter. A beruházás két részből áll: építési-kivitelezési munkákból és eszközbeszerzés-
ből. Mivel az eszközbeszerzésben beépített eszközök is szerepelnek, az építési tevé-
kenységek befejezésével meg kell várni az eszközöket, ezek beépítése után fejeződ-
hetnek be a munkálatok.  A városvezetőtől megtudtuk, hogy a tervek szerint négy 
napon át – csütörtöktől vasárnapig – moziként funkcionál majd a terem, hétfőtől szer-
dáig pedig kamaraelőadások, koncertek, előadóestek helyszínéül szolgál. Jelenleg a 
festés zajlik, majd a burkolást követően helyükre kerülnek a széksorok, és elkészül a 
mozigépház. A beruházás teljes költsége 142 millió forint (105 millió forint az építés, 
37 millió forint az eszközök), amiből 49 milliót a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítvány biztosít Paks Város Önkormányzatának, 18,1 millió forintot pedig a Csen-
gey Dénes Kulturális Központ.
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Közrendről, közbiztonságról 
az új és az előző kapitánnyal
Változás történt a Paksi Rend-
őrkapitányság vezetői posztján 
2020. január 1-jével. Az eddigi 
vezető, dr. Kuti István ezredes 
a Tamási Rendőrkapitányság 
élén folytatja munkáját, Paks 
újonnan kinevezett rendőrka-
pitánya pedig Végh Lajos ez-
redes, aki előzőleg Dombóvár 
rendőrkapitánya volt. 

–  Nagyon komoly feladat előtt ál-
lok, hiszen elődöm, dr. Kuti István 
egy összeszedett kapitányságot 
hagyott rám, stabil vezetőséggel, 
letisztult feladatokkal, sürgősen 
megoldandó problémák nem is 
merültek fel – mondta Végh La-
jos ezredes. Kiemelte, hogy több-
felé járt már a városban, igyek-
szik megismerni a lakosság igé-
nyeit, amelyeket megpróbálnak 
rendőrszakmai szempontból tel-
jesíteni. – A februári testületi ülé-
sen elhangzott, hogy Paks a béke 
szigete, ezt én is így gondolom, 
és azt szeretném, ha ez így is ma-
radna – emelte ki. Arra a kérdés-
re, hogy melyek a vezetői alapel-
vei, azt mondta, hogy elsősor-
ban a tisztelet, mert csak egymást 
megbecsülve lehet jól együttmű-
ködve dolgozni. Hozzátette, hogy 
számára a következetesség is fon-
tos. – Semmi nem maradhat kö-
vetkezmény nélkül, sem a jó, sem 

a rossz, szükség van arra, hogy a 
kollégák valamilyen visszajelzést 
kapjanak a munkájukról. Ha csak 
a szőnyeg alá söpörjük a felmerü-
lő problémákat, előbb-utóbb át-
esünk rajta – fejtegette. A két új 
atomerőművi blokk építése kap-
csán új kihívások elé néz a rend-
őrkapitányság is. Végh Lajos erről 
azt mondta, hogy folyamatosan 
készülnek az ezzel kapcsolatos 
munkára. – Az elmúlt évben ti-
zennégy plusz státuszt kapott a 
Paksi Rendőrkapitányság a több-
letfeladatai ellátásához. Az épít-

kezés során lesznek olyan idő-
szakok, amikor nagyobb nyomás 
alatt leszünk, de hiszem, hogy 
ezekben az időszakokban nem 
marad magára a kapitányság, szá-
míthatunk a főkapitányság és más 
rendészeti szervek közreműködé-
sére, hogy létszámmal erősítsék 
meg a paksi kapitányságot, és így 
fenn fogjuk tudni tartani a köz-
biztonságot és közrendet. Ami-
kor nincsen erre szükség, le tud-
nak vonulni. Az más kérdés, hogy 
az építés után mennyi lesz a lakos-
ságszám, és akkor szükség lesz-e 
létszámfejlesztésre. 
– Rengeteg munka, jó közösség 
és kiváló város, ebben a hár-
masságban szerintem megta-
láltuk a helyünket –  ezt már 
dr. Kuti István ezredes mond-
ta arra a kérdésre, hogyan érté-
keli a Pakson töltött éveket. Ki-
emelte, számára nagyon fontos 
az, hogy a közrend, közbizton-
ság nem volt napi beszédtéma. 
– Nem így a közlekedés, de azt 
gondolom, hogy ha egy telepü-
lésen csak a közlekedés problé-
ma, akkor jól tesszük a dolgun-
kat. Az atomerőmű építésekor 
még több lesz a gépjármű, ami 

még nagyobb forgalmat gene-
rál majd, de ennek és a parko-
lási problémáknak a kezelésére 
is látok előremutató szándékot 
a városvezetésben, ugyanakkor 
a lakosságnak is el kellene gon-
dolkodnia azon, hogy – �gye-
lembe véve egyéb lehetősége-
it – mindenhova autóval kell-e 
menni – összegzett dr. Kuti Ist-
ván. Hangsúlyozta, hogy Paks 
unikális település, különlege-
sen érzékeny lakossággal, akik-
nek van véleményük a köz-
rendről, közbiztonságról, amire 
lehet támaszkodni. Arra a kér-
désre, hogy érzi magát új szol-
gálati helyén, dr. Kuti István 
azt mondta, hogy a rendőrség 
szervezete és a szakmai elvárá-
sok általában azonosak. Ami a 
lakossági elvárásokat illeti, nem 
szabad a két járást összehason-
lítani, hiszen más a lakosság 
összetétele, a szociális környe-
zet, így az igényeik is. A kol-
légák akarnak és tudnak dol-
gozni. Tamásiban is egy olyan 
szakmai közösséget kívánok 
építeni, mint amilyet itt hagy-
tam magam mögött. 

Kohl Gyöngyi
Fotó: Paksi Hírnök/archív

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Atomerőmű

A paksi atomerőmű termelte a legtöbb 
áramot az elmúlt évben is Magyarországon

„Tudásbarát szervezet” lett az atomerőmű
Első helyezést ért el az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. a Klasszikus generációváltás, il-
letve szakmák átadása generációk között, va-
lamint A vállalaton belüli tudásátadás eszkö-
zei, folyamata, tudásbrókerek a cégen belül 
kategóriákban a Seed Alapítvány és a TTKA 
Alapítvány által kiírt Tudásbarát szerve-
zet 2019 pályázaton a nagyvállalatok kö-
zött. Jutalmul egy éven át viselheti a tudás-
barát szervezet címet az atomerőmű. Első 
alkalommal hirdette meg a Tehetség és Tu-
dás Központ Alapítvány (TTKA), valamint 
a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 
a Generációk közötti tudásátadás a szerveze-

tekben – jó gyakorlatok című pályázatot. A 
kiíráskor abból indultak ki, hogy a vállal-
kozások versenyképessége, fejlődése szem-
pontjából rendkívül fontos érték a helyben 
felhalmozott tudás gondos megőrzése, haté-
kony továbbadása a �atalabb nemzedékek-
nek, legyen szó generációváltó családi vál-
lalkozásokról vagy szakmán belüli tudás- és 
tapasztalatátadásról. Három kategóriában 
lehetett pályázni: A vállalaton belüli tudás-
átadás eszközei, folyamata, tudásbrókerek a 
cégen belül, A tudásmegosztás digitális eszkö-
zei, módszerei, valamint a Klasszikus generá-
cióváltás, illetve szakmák átadása generációk 

között. Ugyanazon kategóriában lehetőség 
volt nagyvállalati, valamint kis- és középvál-
lalati díj átadására, hiszen a kisebb cégek lé-
nyegesen különböző feltételek között mű-
ködnek, mint a nagyok, és nem lett volna 
méltányos együtt versenyeztetni őket. A két 
szervezet minden évben meghirdeti a pályá-
zatot, és remélik, hogy egyre több vállalat, 
közöttük növekvő számú kis- és középvál-
lalkozás érez majd késztetést arra, hogy be-
mutassa a tudásátadásban meglévő jó gya-
korlatát, olvasható a SEED Alapítvány hon-
lapján. 

-kgy-

Kimagasló biztonsági muta-
tókkal, eddigi történetének 
legmagasabb termelési ered-
ményével zárta a 2019-es évet 
a paksi atomerőmű – közöl-
te honlapján az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. A cég évérté-
kelőjében az idei tervekről is 
beszámoltak.

A paksi atomerőmű 2019-ben 
is a magyarországi szén-dioxid-
mentes villamosenergia-terme-
lés alappilléreként működött: 

a megtermelt – korábban nem 
látott mennyiségű – 16.285,91 
GWh árammal a hazai brut-
tó termelés közel 50 százalékát 
adta. A kiemelkedő termelé-
si adatokhoz magas szintű biz-
tonsági mutatók is párosultak, 
hiszen 2019-ben sem történt a 
nemzetközi hétfokozatú nukleá-
ris eseményskálán (INES-skála) 
1-es vagy magasabb besorolású 
esemény az erőműben, és a leg-
alacsonyabb szintű, azaz INES 
0-s besorolású események szá-

ma tízre csökkent, ami az eddigi 
legalacsonyabb szám.
Az atomerőművet folyamatosan 
ellenőrzi számos nemzetközi és 
hazai szervezet. Ezek közül az 
egyik legjelentősebb a WANO, 
amelynek munkabaleseti-mu-
tatója Paks esetében 2019-ben 
nulla volt. Ez azt jelenti, hogy 
nem történt atomerőművi dol-
gozót érintő, munkaképtelen-
séggel járó baleset Magyarország 
legkomplexebb ipari üzemében. 
Az évente szokásos nemzetközi 

ellenőrzés mellett idén a WANO 
egy új típusú vizsgálatot is le-
folytat a paksi atomerőműben: 
a nyárra tervezett, úgynevezett 
WANO-fővizsgálat előkészíté-
seként már februárban elvég-
zik az atomerőmű reaktorait irá-
nyító blokkvezénylői személyzet 
szimulátoros munkájának meg-
�gyelését.
Az atomerőmű idén megkezdi 
a továbbfejlesztett, csökkentett 
pálcaátmérőjű üzemanyag-ka-
zetták használatát, az öt éve be-
vezetett, nemzetközi díjakkal is 
elismert 15 hónapos üzemanyag-
ciklus innovációjának folytatás-
ként. Az újító megoldás lehető-
vé teszi, hogy ugyanazon reak-
torteljesítményhez az eddiginél 
is kevesebb üzemanyag-kazet-
ta felhasználására legyen szük-
ség. Mindezzel tovább csökken a 
nagy aktivitású hulladék meny-
nyisége, és az erőmű már eddig is 
rendkívül alacsony környezeti ha-
tása. Mindezek mellett 2020-ban 
is folytatódnak az elmúlt években 
megkezdett, a biztonsági tarta-
lékok további növelését támoga-
tó, a blokkok rendelkezésre állá-
sát folyamatosan javító fejleszté-
sek, valamint az atomerőmű új, 
a nemzetközi legjobb gyakorlatot 
adaptáló működési modelljének 
bevezetése.                       Kohl Gy.

Fotó: Babai István/archív
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Készülnek az erőműépítést 
kiszolgáló létesítmények

Atomerőmű

Jó ütemben zajlik az első három épület lé-
tesítése a Paks II. Atomerőmű építési-sze-
relési bázisán. Az itt épülő üzemek, raktá-
rak, irodaépületek a dolgozók elhelyezése, 
ellátása mellett kiszolgálják az atomerőmű-
építést a szükséges anyagokkal, előre gyár-
tott szerkezetekkel és berendezésekkel. 

A felvonulási területként, illetve az angol el-
nevezésből (Construction Erection Base) 
származó betűszóval CEB-ként emlegetett 
területen több mint 110 létesítmény meg-
építésére lesz szükség a Paks II. beruházás 
során – tájékoztatott Lenkei István. A Paks 
II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója aláhúz-
ta: a projekt megvalósításához nélkülözhe-
tetlen az úgynevezett építési-szerelési bázis, 
ahol acélszerkezeti előregyártó üzemek, da-
ruzott előszerelő- és tárolóterületek, beton-

keverő üzem, festőüzem, raktárak, öltöző- 
és fürdőépületek, éttermek, irodaépületek, 
utak és infrastrukturális létesítmények való-
sulnak meg. 
Az első lépés egy 22/11 kV-os transzformá-
torállomás megépítése volt a Paks II. Zrt. 
feladataként. Ez az állomás biztosítja a fővál-
lalkozó építési-szerelési munkáihoz szüksé-
ges villamos energiát. Az elmúlt év nyarán 
pedig a szükséges engedélyek birtokában 
elkezdődött három épület megvalósítása is 
az orosz fél kivitelezésében. A fővállalkozói 
irodaépületben az irányító személyzet iro-
dái mellett tárgyalókat és konferenciaterme-
ket alakítanak ki. Ez egy 800 négyzetméter 
alapterületű, háromszintes épület lesz. – En-
nek az épületnek az acéltartó szerkezete már 
elkészült. A következő munkafázis a hom-
lokzati panelek elhelyezése lesz.

Ugyanilyen szerkezeti kialakítása lesz a má-
sik, úgynevezett beruházói irodaépületnek, 
de ez négyszintes és több mint 880 négyzet-
méteres lesz. Ahogy neve is jelzi, ez a Paks II. 
Zrt. irányító személyzetének elhelyezésére 
szolgál. A földmunkák és alapozási munkák 
rövid időn belül befejeződnek, most az acél 
tartószerkezet építését végzik.
A két épületet birtokba vevő személyzet szá-
mára épül egy 100 fős étterem és konyha. A 
860 négyzetméteres, földszintes épület pil-
lérvázas szerkezetű, a függőleges teherhordó 
acél pillérek alatt monolit vasbeton pontala-
pok helyezkednek el. A tetőfedés és a hom-
lokzat panelburkolattal készül. Az alapozá-
si munkák itt is elkészültek, jelenleg a föld-
munkák, illetve helyszíni szerelési munkák 
zajlanak. 
Lenkei István emlékeztetett rá, hogy magyar 
kivitelező, a KÉSZ Csoport végzi a munkát a 
Paks II. projekt fővállalkozója, a Roszatom 
mérnöki divíziójához tartozó ASZE Mérnö-
ki Vállalat megbízásából. Az építkezést az Or-
szágos Atomenergia Hivatal folyamatosan el-
lenőrzi, hiszen minden épületnek, még egy 
kerékpártárolónak is hasonlóan meg kell fe-
lelnie a szigorú előírásoknak, mint magának 
az atomerőműnek.                                                       

 (X)

Folyamatban a felvonulási terület első épületeinek kivitelezése. Fotó: Paks II. Zrt.
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Az eltűnt városkép nyomában
Kiss Pál (1869–1925) fűszerkereskedő 1894-
ben vette át üzletét Flóriánéktól a Szent István 
téri sarokházban, ahová országos lapokban 
toborzott munkaerőt: „Fiatal kereskedőse-
géd, ki a fűszer- és csemegeszakmában jár-
tas, s a német nyelvet bírja, azonnali belépés-
re kerestetik.” (Budapesti Hírlap, 1906.06.24., 
44.o.) Első felesége, Mauer Ida 1907-ben �a-
talon elhunyt, de még az év őszén „megtartot-
ta esküvőjét szűk családi körben Kern Annus-
ka kisasszonnyal”. (Közérdek, 1907.09.21., 
4.o.) Tagja volt a paksi kaszinónak, pénzzel 
támogatta a polgári iskola jó tanulóit. Pár ké-
peslapot már kiadott a századfordulón, majd 
később �a folytatta Tumpek mester fotóival. 
1912-ben anyagilag tönkrement, a hitelezők 
követeléseinek teljesítésére boltja árukészle-
tét, és a Flóriánéktól ugyancsak megvett Deák 
Ferenc utcai háza ingóságait is elárverezték: 
„szobabútorok, szőnyegek, beszélőgép (gramo-
fon) 15 db lemezzel, egy gereblyélő Germania 
gép, galambház, egy hintó”. (Tolnamegyei 
Közlöny, 1913.02.16., 8.o.) Kiskorú �ai 1913 
végétől átvették a céget, és Kiss Pál utóda né-
ven bejegyezték az egyik családtag, i�. Kiss 
Gyula nevére. Kiss Pál helyzetét tetézte, hogy 
1916-ban a csődbe jutott Paksi Takarékpénz-
tár vezetői ellen indított bűnper vádlottjai 
közt 600 korona pénzbüntetésre ítélték mint 
felügyelőbizottsági tagot. 1921-ben második 
felesége is meghalt, akit csak néhány évvel élt 
túl: „Kiss Pál tekintélyes paksi kereskedő hús-
vét hétfőn 56 éves korában hosszas betegség 
után meghalt és a paksi közönség nagy részvé-
te mellett helyezték örök nyugalomra az otta-
ni evangélikus temetőben”. (Tolnamegyei Új-
ság, 1925.04.18., 4.o.) Ezzel két, kereskedel-
mit végzett �a, Kálmán (1895–n.a.) és József 
(1898–n.a.) (csendestárs) nyakába szakadt 

az üzlet és öt kiskorú testvér taníttatása. Ko-
rán keltek, hogy a piacra érkező árusok ren-
delkezésére álljanak. Versenytársaikkal szem-
ben sikerült megvenniük a házat, amelyben 
üzletük volt, 1931-ben pedig Schwarcz Gyu-
la szomszédos divatáru üzletét is. A sarokhá-
zat átépítették: eltűnt a kis torony, széles ki-
rakatok fölé került a Kiss Pál utóda felirat és 
középre a bejárat. Eltűnt Jámbor Pál szülőhá-
za is, amelynek helyén szélesebb kocsibejáró 
nyílt az áruforgalomnak. Kálmán elnöke volt 
az Evangélikus I�úsági Egyesületnek, tagja a 
Vas Gereben Körnek és a paksi nemzeti ka-
szinónak, megyei bizottsági tag, volt ásvány-
olaj-forgalmi és fegyverkereskedői engedélye. 
Tűzoltóegyleti parancsnok is volt, aki célzot-
tan részt vett az i�úság haza�as nevelésében 
is, 1928-tól már leventeoktató volt. 1929 nya-
rán a Margit-szigeten első világháborús ér-
demeiért Horthy kormányzó vitézzé avatta: 
„Paks haza�as közönsége kettős ünnepet tar-
tott a napokban. Díszvacsora keretében ün-
nepelték vitéz Kiss Kálmán tartalékos főhad-
nagyot, a tekintélyes kereskedőt, akit a kor-
mányzó nemrég vitézzé avatott és ez a lakoma 
szolgált arra is, hogy a szekszárdi céllövőverse-
nyen első díjat nyert Paksi Lövész Egylet ötös 
csapatának tagjait a paksiak szeretetteljes ra-
gaszkodásáról biztosítsák.” (Tolnamegyei Új-
ság, 1929.07.06., 5.o.) Az 1930-as évekre az 
üzletház kínálatát a fővárosi áruházak min-
tájára alakították ki, a reklámhirdetés sze-
rint: „Csemege és fűszerosztály: friss felvá-
gottak, sajtok, cukorkák, gyümölcsök, jégbe 
hűtött italok, tejtermékek, kenyér és péksüte-
mény. Magyar királyi dohány és bélyegáruda, 
képeslapok. Benzintöltő állomás! Úri és női di-
vatosztály: Fürdőcikkek, cipők, sportfelszerelé-
sek, illatszer, pipere, üveg, porcelán és bőrdísz-

mű áruk, gyermekjátékok.” Képzett, udvarias 
alkalmazottait szinte családtagnak tekintette, 
a nőtlen fér�ak az üzletház hatalmas udvarán 
külön épületben „laktanyai” szállásban része-
sültek. A zsidótörvényekkel előkészített gaz-
dasági „őrségváltás” kedvezett Kiss Kálmán 
karrierjének. A ’30-as évek közepétől sorra 
beválasztották különféle kereskedelmi szer-
vezetek vezetőségébe (Országos Magyar Ke-
reskedelmi Egyesülés, Magyar Illatszer és 
Kozmetikacikk Kereskedők Országos Egye-
sülete, Paksi Kereskedelmi Csarnok). A Ma-
gyarság című szélsőjobboldali lap 1942 őszi 
riportja pozitív példaként állította karrierjét 
a kereskedelemtől idegenkedő magyar kö-
zéprétegek elé. „Hogyan jutott el a paksi »Kis 
Corvin« a sarki fűszeres pultjától a hatal-
mas üzletház főnöki irodájáig?” címmel kö-
zölt cikk sajnos a kor antiszemita szólamai-
tól átitatva mutatta be a cég történetét, arra 
építve, hogyan „vívták ki mai első helyüket 
a kíméletlen zsidó konkurenciával szemben”. 
(Magyarság, 1942.10.02., 5.o.) A háború 
után üzletét államosították, kis ideig még el-
adóként dolgozott, majd Budapestre költö-
zött. Sipos József, a Népbolt Vállalat boltve-
zetője 1976-ban így emlékezett vissza mes-
terére: „Kiss Kálmán szerint a kereskedelem 
öt pilléren nyugszik: a szorgalom, a becsüle-
tesség, a rend, a szakértelem és a takarékos-
ság. A bolt, amelyikben Sipos József elkezd-
te az inaséveket, 30 embernek adott kenye-
ret. Ma abban az áruházban, amelyiknek 25 
éve ő a vezetője, ugyancsak harmincan dol-
goznak. Él még a hajdani öreg mester is, Kiss 
Kálmán. Túl van nyolcvanadik évén, Sipos 
József gyakori vendég nála.” (Tolna Megyei 
Népújság, 1976.05.01., 6.o.)

dr. Hanol János

Paks, Szent István tér, Kiss Pál utóda kiadása (1934) Fűszer- és csemegeosztály (Tumpek fotó)
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Jó napot, mi újság?

Juhász Józsefné

Fotó: Szaffenauer Ferenc

– Mindenhol otthon érzem magam, ha a csa-
ládom közelében lehetek, mert nekem ők a 
minden – mondja Juhász Józsefné, Marika. 
Jászárokszálláson született, gyermekéveit és 
felnőttkora jó részét Törökszentmiklóson töl-
tötte. Lányai után jött Paksra 1993-ban, akkor 
már úton volt egyetlen unokája. A gyermekei 
most is Pakson laknak, dr. Juhász Katalin há-
ziorvos és Juhász Andrea, a Paksi Bezerédj 
Általános Iskola igazgatóhelyettese. Unoká-
ja Pécsett lakik a párjával, van egy négy hó-
napos kis�uk. Marika azt mondja, kicsit saj-
nálja, hogy nem Pakson telepedtek le, de Pécs 
nem a világ végén van, ha szeretne unokájá-
val és most már a dédunokájával együtt len-
ni, bármikor felkerekedhet, meglátogathatja 
őket. Juhász Józsefné már nyugdíjas óvoda-
pedagógus, de a pihenés éveit is igen tevéke-
nyen tölti. Oszlopos tagja, mondhatni motor-
ja az Őszikék nyugdíjas baráti társaságnak, 
amely az egykori Delelő Nyugdíjas Egyesü-
let utódjának tekinthető. Amikor megszűnt a 
civilszervezet, jó néhányan továbbra is talál-
koztak, így alakultak át néhány évvel ezelőtt 
Őszikék baráti társasággá, jelenleg harminc-
három főt számlálnak. – A Delelőben a fel-

adatom elsősorban a programjaink szervezé-
se volt, ami az Őszikéknél is így van. Bázisunk 
változatlanul a Csengey Dénes Kulturális 
Központ. Minden szerdán klubdélutánt tar-
tunk, és gyakorta zenés, táncos mulatságo-
kat. Kiváló a kapcsolatunk a kulturális köz-
ponttal, több programhoz az Őszikék adják a 
törzsközönséget, én az irodalmi önképzőkör-
be és a �lmklubba járok rendszeresen, illetve 
a kulturális központban zajló rendezvények 
lebonyolításában is számíthatnak ránk, pél-
dául a Szépkorúak hete rendezvénysorozat-
ban minden esztendőben vállalunk feladatot, 
valamint kezdettől részt veszünk az adven-
ti süteményvásár programon is a városban 
működő többi nyugdíjasklubbal együtt. Több 
tagunknak volt már a Könyvtár-galériá-ban 
kiállítása, a megnyitókra műsort állítottunk 
össze. Magunk is szervezünk ismeretterjesz-
tő előadásokat, legutóbb Vidákovics Jusztina 
volt a vendégünk, aki Grúziáról mesélt ne-
künk – sorolta elfoglaltságaikat Marika. Azt 
is elmondta, hogy a sport sem áll távol tőlük, 
sőt, kifejezetten keresik a nekik való moz-
gásformákat. Nordic walking sétákat tarta-
nak, illetve többen járnak szenior örömtánc-

ra, mely nemcsak a testet, de a szellemet is ki-
válóan karbantartja. Évente egyszer biztosan, 
de van, hogy kétszer is távolabbi tájakra ki-
rándulnak, jártak többek között Vácott, Ta-
tán, Kőszegen, idén májusban pedig Cseh-
országba visz az útjuk. Rendszeresen elláto-
gatnak egy kis műsorral – tánccal, énekkel, 
verssel – az Életfa Idősek Otthonába. – Eze-
ket az alkalmakat különösen kedvelem, mert 
szeretetet adunk és kapunk, jó látni, mennyi-
re örülnek nekünk a lakók, milyen hálásak 
azért, hogy színt viszünk a mindennapjaik-
ba – emelte ki Marika. Arról is beszélt, hogy 
azért fontos neki az Őszikék baráti társaság, 
mert így együtt lehet hasonló érdeklődésű 
kortársakkal, akikkel sok érdekes, hasznos 
dolgot csinálnak, tartalmasan, jókedvűen töl-
tik a szabadidejüket. – Szeretem a vidámsá-
got, mindig is jó kedélyű ember voltam, min-
dig szerettem nyüzsögni, másokkal törődni. 
Azt üzenem a nyugdíjasoknak, hogy moz-
duljanak ki a négy fal közül, legyenek tevéke-
nyek, keressenek maguknak közösséget. Én 
ezt teszem, és nagyon jól érzem magam, sze-
retem mások társaságát, és úgy érzem, ez köl-
csönös.                                            Kohl Gyöngyi
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Kultúrmorzsák

Ismeretterjesztő sorozat

Farsang hete a könyvtárban

Töltődjenek fel a Pozitív Napon

Kína fotókon

Farsang hete volt a Kincske-
reső Gyermekkönyvtárban. 
A február 10-től 13-ig tartó 
programsorozat foglalkozá-
sain a mohácsi busójárás ere-
detét ismerhették meg a gye-
rekek, hallhattak a farsang 

jellegzetes ételeiről, illetve 
kézműves foglalkozáson pa-
pírból busómaszkot készít-
hettek. A Farsang hetén hat 
osztály mintegy 140 diákja lá-
togatott el a gyermekkönyv-
tárba.                                      -se-

Tavaszváró esték programso-
rozatra invitálja a lakosságot 
a Paksi Kertbarátok Egyesü-
lete. Az első alkalom febru-
ár 27-én lesz, az előadók Var-
ga Ágnes kertészmérnök és 
dr. Aponyi Lajos kertészmér-
nök, növénydoktor lesznek, a 
témájuk pedig: Kertjeink éve-
lő növényei és azok növény-
védelme. A program 17 óra-
kor kezdődik a polgármeste-
ri hivatal nagytermében. A 
további esteket március 5-én, 

illetve március 12-én tartják 
majd szintén 17 órától a vá-
rosháza nagytermében. Előb-
bi esten Kiskertek az óvoda-
udvaron, a környezeti ne-
velési tanösvényen címmel 
Jantnerné Oláh Ilona óvo-
dapedagógus tart majd elő-
adást, utóbbi alkalmon pedig 
Doma Árpád tart vetítéssel 
egybekötött élménybeszámo-
lót Júniusi tavasz Szentpéter-
váron címmel.

-kgy-

Bambusztutajjal a kínai rizs-
földekre címmel nyitották meg 
Kirchné Máté Réka fotókiállí-
tását a kulturális központban. 
A bonyhádi fotós a barátaival 
járt a világ negyedik legnagyobb 
országában két évvel ezelőtt. Kö-
zelítőleg háromezer fotót készí-
tett Kínában, ebből igyekezett a 
huszonnyolc legkifejezőbbet ki-
választani a tárlatra. A kiállítást 
Strasszer Andrea, a Paks FM 
ügyvezetője nyitotta meg, aki 
interaktív játék keretében pró-

bálta a fotókat még jobban meg-
ismertetni a közönséggel. A ren-
dezvényen elhangzott, hogy a 
kiállító a Magyar Fotóművészek 
Világszövetsége által kiírt 18. 
Nemzetközi–Magyar Fotósza-
lon pályázaton harmadik díjat 
nyert a Pakson is látható Kínai 
vizeken című képével. A kiállí-
tás-megnyitón közreműködtek 
a Pro Artis Alapfokú Művészeti 
Iskola növendékei. A fotókiállí-
tást március 8-ig tekintheti meg 
a közönség.                        -emma-

Idén is lesz Pozitív Nap ahova ez alkalommal 
sem csak a nőket várják. A program a Csen-
gey kulturális központban lesz március 7-én. 
A Csillag Show-Tánc Egyesület bemutatója 
mellett hangtálterápián vehetnek részt a láto-
gatók, lesz jógabemutató és tombolasorsolás 
is. Az előadók sorában Csé�alvay Gábort, La-
katos Mónikát és Péceli Gyöngyvért hallgat-
hatják meg az érdeklődők. Szó lesz arról, ho-
gyan küzdjünk meg önmagunkért, a szakrális 
Magyarországról és a csoki jótékony hatásai-
ról. Farkas Erika arra ad tanácsot, hogyan él-
jük túl anyáinkat, érkezik Redenczki Marcsi 
humorista, valamint fellép az Apropó Szín-
játszók csapata is. Délelőtt 10 és 15 óra kö-
zött különféle szolgáltatásokkal – lélekmasz-
százs, manikűr, hajfonások, energiamasszázs, 
szellemsebészet és karmaoldás – várják az ér-
deklődőket, a program egész ideje alatt pedig 
egyebek között kézműves termékek, kozme-
tikumok, édességek és borok vásárolhatók. A 
belépés díjtalan.                                                  -se-

Fotó: Molnár Gyula/archív

Fotó: TelePaks
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Dr. Tarisznyás Györgyi életútját ismerhették meg

Farsangi játszóház

Paksi szerző mesekönyve

Idén is megrendezte hagyo-
mányos farsangi játszóhá-
zát az Atomerőmű SE sza-
badidő-szakosztálya. A prog-
ram ismét sokakat vonzott a 
Gesztenyés úti sportcsarnok-
ba. Ugrálóvárral, terápiáskutya-

simogatóval, arcfestéssel, csil-
lámtetoválással és különböző 
játékos, ügyességi feladatokkal 
várták a gyerekeket, a játékok-
ba a szülők is bekapcsolódtak. A 
következő hasonló rendezvény a 
húsvéti játszóház lesz.                 -se-

A Rajk-per paksi áldozata: Ta-
risznyás Györgyi. Ezzel a címmel 
tartott előadást Kernné Mag-
da Irén helytörténész a kultu-
rális központ Könyvtár-galériá-
ján a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége Paksi Csoportjának 
szervezésében. A február 6-án, 
a kommunizmus emléknapjá-
nak hónapjában tartott előadás 
egyik alapjául a Jámbor Pál Tár-
saság által 1993-ban kiadott élet-
rajzi kötet szolgált, de Kernné 
Magda Irén számos más forrást 
is felhasznált fotókkal illuszt-
rált előadásához. Megtudhat-
ta a közönség, hogyan élt, mek-
kora megbecsülésnek örvendett 

Pakson dr. Tarisznyás Györgyi, 
és megismerhették letartóztatá-
sának okait, koncepciós peré-
nek részleteit is. Az előadás ki-
tért arra is, hogy szabadulását 
követően dr. Tarisznyás Györgyi 
nem tért vissza Paksra, a Cor-
vina Kiadó munkatársa lett. Az 
esten elhangzott Pákolitz István 
Egy csőszház falára című verse, 
amit a Tarisznyás Györgyit érin-
tő koholt vádak alapjául szolgá-
ló, egyébként nem létező épület 
ihletett. A Keresztény Értelmi-
ségiek Paksi Csoportja havonta 
tart rendezvényeket, valameny-
nyi ingyenes és mindenki szá-
mára nyitott.                           Sólya E.

Fritz Erika mézeskalács-készí-
tő kiállítását a Csengey kulturá-
lis központ Könyvtár-galériá- 
ján nyitották meg február 
8-án. Az érdeklődők mu�n, 
focilabda, �amingó, tejszín-
habos kávé formájú és díszíté-
sű süteménykülönlegességeket 
is láthatnak a tárlaton, akad, 
amelyiknek teljes felületét cu-

kormázzal borította be készí-
tője. Fritz Erika mézeskalács-
készítő igazi szezonja, a kará-
csony után sem pihent, hiszen 
a kiállításra készült, nagyon 
sok energiát fektetett a sütemé-
nyek elkészítésébe, amelyekből 
megrendelésre is süt. A tárlat 
február végéig tekinthető meg.

-se-

Múzeumi foglalkozás diákoknak

Mézeskalács csodák

A római kori katonai életet is-
merhették meg a gyermekek 
február 10. és 14. között a Pak-
si Városi Múzeumban. A fegy-
verek mellett az öltözködésről 
és az étkezési szokásokról is hal-
lottak a Régiségtárban a diákok. 
A program népszerű volt, első-

sorban a Balogh Antal Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium-
ból, illetve a Paksi Bezerédj Álta-
lános Iskolából érkeztek csopor-
tok. Az interaktív foglalkozás, 
amelyet kézműveskedés zárt, 
jó lehetőség volt az iskolai tan-
anyag kiegészítésére is.             -se-

Megjelent Horváth Margit Me-
sevár mese című gyermekköte-
te, amelynek bemutatóját febru-
ár 20-án tartották a Kincskereső 
Gyermekkönyvtárban. A pak-
si szerző műve a Paksi Benedek 
Elek Óvoda Mesevár tagóvodá-
jának negyvenéves jubileuma 
apropóján jelent meg, vidám és 
tanulságos meséken keresztül 
ismerheti meg az olvasó Mese-

vár lakóit. A könyv illusztrátora 
Csincsi Éva, a kötet megjelené-
sét az önkormányzat humánpo-
litikai bizottsága, az MVM Pak-
si Atomerőmű Zrt., valamint a 
Mesevár tagóvoda Mesevár Ala-
pítványa támogatta. Az ezeröt-
száz példányban kiadott kötet 
több bolthálózat üzletében meg-
vásárolható, és e-könyv is készül 
belőle.                                       -emma-

Fotó: Molnár Gyula/archív

Fotó: TelePaks

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula
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Tárgy/
történet

Különös a helyzet, amikor tárgytörténe-
tet írunk, és a képeken konkrét történet-
nek szinte nyoma sincs. Tárgyak vannak 
a múltból és történetek töredékei, amik a 
nosztalgia szemüvegén keresztül hullottak 
apró, mégis jelentőségteli darabokra. A Pak-
si Képtár képzőművészeti gyűjteményének 
egyik legfrissebb szerzeménye leginkább 
olyan, mintha egy hidegháborús űrballada 
dialógusának egy homályos mondattöredé-
ke volna a hatvanas évekből.
Az alábbi képen látható nagyméretű szén- 
és ceruzarajz (150 × 400 cm) nem önmagá-
ban álló mű, hanem egy hasonló technikájú 
és formátumú darabokból álló sorozatnak, 
illetve egy nagyobb műegyüttesnek, egy te-
matikus kiállítás anyagának a része, amely-
ben a rajzok mellett festmények és egy két-
részes videómunka található. Így az Archív 
képek sorozat hatodik darabja nem is igazán 
megközelíthető anélkül, hogy felidéznénk  
bemutatásának kontextusát, Révész Lász-
ló László Az én egem, az én hatvanas éveim 
című kiállítását, amelyet 2009-ben rendezett 
a Kiscelli Múzeum templomterében.
A kiállítás kiindulópontja egy levelezés volt 
egy fér� és egy nő között. A gépészmérnök 
fér� külföldről, elsősorban a Szovjetunióból 
és a közel-keleti kiküldetéséből küldte haza 
a kézzel írott leveleit a feleségének, amelyek-
re a gépírónő Budapestről válaszolt. A kiál-
lítás képein mintha ez a személyes, múltbéli 
párbeszéd egészülne ki az egykori gyerme-

ki nézőponttal és képzelettel. A festménye-
ken puszta festészeti tárgyakként, egy jelö-
letlen színmezőben egymás mellé rendelve 
jelennek meg elsősorban tárgyak a korból. 
Részben kommunikációs eszközök, mint a 
rádiók, a fényképezőgép és az írógépek, de 
főleg olyan személyes tárgyak, amelyek az-
által, hogy a valós környezetükből kiszakad-
va már csak önmagukban lebegnek ebben 
a térben, el is vesztették a kapcsolatukat az 
egykori konkrét emlékekkel, történetekkel. 
Ilyen módon a képekből nem igazán tudunk 
történeteket kiolvasni, sokkal inkább a né-
zőre marad, hogy azokat valamilyen módon 
beleírja. A kiállítás második egységénél ta-
lán ez még hangsúlyosabb. Az Archív képek 
sorozatból már elvesztek a színek. A nagy 
méretű fekete-fehér rajzok alapjául csalá-
di fényképek szolgáltak, azonban a képeken 

mintha csak emléktöredékek elevenednének 
meg, hasonlóképpen az önmagukban lebe-
gő tárgyakhoz, történetek nem bontakoz-
nak ki. A személyes emlékek és a múlt sze-
mezgető, nosztalgikus áttekintése, mint egy 
családi összejövetel csoportképe, a buszon 
utazó emberek, vagy a családi kép anyával, 
apával, az égbolt két félgömbjével és a kis-
gyerekkel egyként jelenik meg a kor utópiá-
ival, a világűr feltérképezésével és meghódí-
tásával, űrhajósokkal és bonyolult gépek kö-
zött dolgozó mérnökökkel. A jelenből nézve 
minden az akkori gyermeki képzelet körü-
li pályán kering, a valósnak tűnő emlékek és 
az utópikus vágyak egyaránt.
Egy ilyen jelenet az Archívumi képek hato-
dik darabja is. Míg a további képeken a vi-
lágűr gra�kus feltérképezését láthatjuk a 
két félgömb csillagképeinek felrajzolásával, 
vagy a világűrben imbolygó kozmonauták-
kal, itt a két űrhajós egy földi telephelyen áll. 
A körülöttük látható gépekből pont annyira 
bizonytalanul következtethetünk arra, hogy 
az űrutazás körülményeire és a súlytalan-
ság állapotának szimulálására szolgálnak, 
amennyire a két űrhajós kiléte is nehezen 
azonosítható. Csak a szkafanderek eltérő 
tervezéséből és a ruhákon látható leegysze-
rűsített jelzésekből derülhet ki, hogy a kéz-
fogás egyik oldalán az Interkozmosz koz-
monautája, a másik oldalon pedig egy ame-
rikai asztronauta áll a kép előterében.

Szörényi Péter

Fotó: Eln Ferenc/Balkon
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Felújítás alatt a református gyülekezeti ház
Mozaik

Zajlik a református gyülekezeti ház felújí-
tása. Az épület rekonstrukcióját az embe-
ri erőforrások minisztériuma, a reformá-
tus egyházkerület és az önkormányzat is 
támogatják. A teljes költség meghaladja a 
bruttó 100 millió forintot. 

A paksi református egyházközség vezetői 
decemberben írták alá a gyülekezeti ház fel-
újításáról szóló kivitelezési szerződést. A re-
konstrukció januárban kezdődött el a refor-
mátus parókia szomszédságában. – Az épü-
letben évekig három tantermes református 
iskola működött, majd az 1949. június 22-i 
presbiteri gyűlésen jelentették be az iskola 
államosítását. Ezután az I. számú Általános 
Iskola egyik tanépülete volt, majd a rend-
szerváltás után az egyház visszakapta. Az 
épületet azóta a paksi polgármesteri hivatal 
bérli az egyháztól diákétkeztetéshez, emel-
lett gyülekezeti célokat is szolgál. – Az épü-
let elhasználódott, a tető több helyen beázott, 
az álmennyezet egy részen leszakadt, helyen-
ként lehullott a vakolat, és előfordult, hogy va-
laki vagy valakik az utcafrontra néző ablako-
kat betörték – mondta Lenkey István, a pak-
si református egyházközség lelkésze. A most 

elkezdett felújítás első lépéseként lebontot-
ták a régi födémet, és olyan vasbeton szer-
kezetet alakítanak ki, ami lehetővé teszi a te-
tőtér esetleges beépítését a későbbiekben. – 
A munkálatok során megújulnak a mosdók, 
a konyha, kicserélik a nyílászárókat. Az osz-
tatlan térben lévő négy födémtartó oszlop-
ra a szerkezeti változtatás miatt már nincs 
szükség, így azokat elbontották – tájékozta-
tott Lenkey István, akitől azt is megtudtuk, 

hogy olyan helyiséget szeretnének kialakíta-
ni, ami ízléses és megfelel a 21. századi kö-
vetelményeknek. A felújított épületben ko-
rábban a Bezerédj általános iskola diákjai 
étkeztek, visszavárják őket. A lelkész hang-
súlyozta, örülnek, hogy hozzájárulhatnak 
a városban tanuló diákok étkeztetésének 
megoldásához. A gyülekezeti épület felújítá-
sának határideje 2020. május 31. 

Weller P. Hanna

Dr. Csókay András Paksra látogatott
A bangladesi sziámi ikreket szétválasz-
tó magyar idegsebész, dr. Csókay András a 
Házasság hete alkalmából érkezett a város-
ba. A programsorozat fő üzenete, hogy fel-
hívja a �gyelmet a házasság fontosságára. 
– Reklámozni szeretnénk, hogy a házasság 
élhető, sok szépséget tartogat, általa épül a 
közösség és a társadalom is – hangsúlyozta 
Kutas Attila katolikus plébános, hozzátéve, 
hogy manapság kevésbé tudatosak az em-
berek. – Eltolódott a hangsúly, és a legtöb-
ben elsősorban az érzések és érzelmek felől 
közelítik meg a kapcsolatokat, pedig ugyan-
olyan fontos, hogy értelmünkkel jó döntése-
ket hozzunk. Az ikrek szétválasztása ihlette 
táncprodukcióval kezdődött az este a Csen-
gey Dénes Kulturális Központban, a koreo-
grá�át Tran Viktória és Pataki Noémi, a Ma-
gyar Táncművészeti Egyetem növendékei 
mutatták be, majd Kutas Attila és Simon Ist-
ván nyugalmazott református lelkész beszél-
gettek a színpadon dr. Csókay Andrással, aki 
a házasságában és a munkában megtapasz-
talt nehézségeiről és kihívásairól is őszin-
tén beszélt. Elmondta, hogy rendszeresen 
imádkozik, ez segíti élete minden területén. 

Miután találkozott a bangladesi ikrekkel és 
a szülőkkel, és látta a lányok összegabalyo-
dott érpályáit, nem akarta elvállalni a szét-
választó műtétet, mert lehetetlennek tűnt. 
Aztán az egyik imádsága közben jött vala-
mi sugallat a megoldásra, majd egyre több 
ilyen esete volt. – Szüntelen Jézus-imában 
élem az életemet, különösen a kis�am halá-
la óta. Előtte is hitben járó embernek tartot-
tam magam, de azóta különösen jellemzi az 

életemet a szüntelen ima. Nagyon jó folya-
matosan az Úrral lenni, vele élni – hangsú-
lyozta az idegsebész. A professzor úgy véli, 
hogy az élet értelme meghallani a Jóisten hí-
vását. Ha valaki ezt meghallja, társa lesz Is-
tennek, ennél csodálatosabb pedig nincs – 
tette hozzá. Dr. Csókay Andrást a Házasság 
hete alkalmából a házastársi kapcsolatról is 
kérdeztük. Szerinte a jó és a hosszú házasság 
titka az örök szerelem. – Pál Feri atya úgy 
jellemezte a szerelmet, hogy része az elköte-
leződés, az intimitás és az állandó szenvedé-
lyes szerelem és szeretet. Ez utóbbit a legne-
hezebb fenntartani. Úgy lehetséges, hogyha 
felismerem a társamban Isten arcát, ami pe-
dig megunhatatlan. Fontos az is, hogy a má-
sikban csak akkor ismerem fel, ha magam-
ban is – húzta alá dr. Csókay András. Az es-
ten zenei műsorral közreműködtek Boross 
Teréz Ilona fuvolaművész és Kormos Balázs 
gitárművész. A Házasság hete rendezvény-
sorozat részeként Pakson idén is megszer-
vezték az i�ú házasok vacsoráját, megáldot-
ták a jegyeseket és a házaspárokat, valamint 
imádkoztak a családok egységéért.

-wph-

Fotó: TelePaks

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 
Milyen alkotópályázatokat hirdetett a Csen-
gey központ a paksi mozi indulása kapcsán? 
A megfejtéseket február 28-ig várjuk a 7030 
Paks, Dózsa György út 51-53. címre, vagy 
emailben a paksihirnok@gmail.com-ra. 
A név mellé telefonszámot is kérünk. 
Előző játékosunk nyertese: Kerner Csaba

Helyes megfejtésével a március 
19 -i Vénusz című színházi elő-
adásra nyerhet két jegyet a kul-
turális központ felajánlásában.

Fitt-Élet – Édes élet 2. rész
Vannak olyan mesterséges, édesítésre al-
kalmas anyagok, amelyek közelebb áll-
nak a természeteshez, mint a szacharin, az 
aceszulfám-K és az előző részben említett 
társaik. A cukoralkoholok a természetben is 
megtalálható anyagok, de előállításuk mes-
terségesen történik. A szorbit, a mannit, az 
eritrit és a xilit közös jellemzői, hogy lassú 
felszívódású szénhidrátok, alacsonyabb a 
glikémiás indexük, ezért lassan emelik meg 
a vércukorszintet. A hagyományos cukor-
hoz képest kalóriatartalmuk is jóval keve-
sebb. Ezen tulajdonságaik miatt cukorbe-
tegek, inzulinrezisztensek és fogyókúrázni 
vágyók diétájába is könnyen beilleszthetők 
– írja az endokrinkozpont.hu.
Az Édesítsünk okosan! című könyvből meg-
tudhatjuk, hogy a szorbitot külföldön negy-
ven, Magyarországon ötven éve használ-
ják. Természetes formában nagyobb meny-
nyiségben a meggyben, a körtében és a 
szilvában található. Hátrányos tulajdonsá-
ga, hogy gázképződést és hasmenést okoz-
hat. A mannit a dél-olaszországi manna-
kőris mellett algákban, gombákban, a zel-
lerben és az olajbogyóban is megtalálható, 
hashajtó hatása minimális. A maltit íze még 

a szacharózénál is tisztább, hővel, savval és 
lúggal szemben ellenálló – tudható meg a 
könyvből, ahogyan az is, hogy a nyírfacu-
korként közismertté vált xilitet eredetileg a 
nyírfa kérgéből nyerték ki. A boltokban már 
kristályos formában kapható és laboratóri-
umban állítják elő. Jótékony tulajdonsága, 
hogy fogyasztása nem jár fogszuvasodás-

sal. A könyv társszerzője, Tóth Gábor élel-
miszeripari mérnök szerint a cukoralkoho-
lok az édesítés kérdését nem oldották meg, 
de alternatívát nyújtanak a kockázatot jelen-
tő mesterséges édesítőszerekkel szemben a 
cukorbetegek és a fogyni vágyók számára.
Az édesítésre alkalmas természetes anya-
gok közül meg kell említeni az édesgyö-
kér-kivonatot, a monnelint, a szteviozidot, 
a taumatint, a mirakulint és az articsókát. 
Ezek az édesítők Afrikában, Paraguayban 
és Szudánban váltak ismertté, Európában az 
iparban való körülményes használatuk mi-
att is háttérbe szorultak. 
Hosszú távon érdemes olyan édesítésre al-
kalmas anyagokat választani, amelyek elő-
nyös tulajdonsággal rendelkeznek: alacsony 
glikémiás indexű, betegségmegelőző és 
egészségmegőrző hatásuk van. Emellett pe-
dig fontos, hogy elfogadható legyen az ízük, 
zavaró mellékíz nélkül. A kutatások ezen a 
téren jelenleg is zajlanak annak érdekében, 
hogy hő- és egyéb hatásra, gazdaságos ipa-
ri előállításra alkalmas, valamit a fogyasztók 
számára elérhető áron beszerezhető anyagot 
állítsanak elő.

Weller P. Hanna

Fotó: pixabay.com/illusztráció
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Shannon Evans: Jó a magyar 
bajnokság színvonala

Az amerikai irányító, Shannon Evans 2018 
őszén került az Atomerőmű SE NB I/A-s 
fér� kosárlabdacsapatához. Hamar a szur-
kolók kedvence lett, de vállsérülése miatt 
az alapszakasz közepén véget ért számá-
ra a 2018/2019-es bajnokság. A műtét és a 
rehabilitáció sikerült, a 2019/2020-as sze-
zon kezdetén újra a kezébe vette az irányí-
tást, és a csapat egyik meghatározó játéko-
sa lett. Az eddig lejátszott 18 mérkőzésen át-
lagban 33 percet töltött a pályán, és ez idő 
alatt 18,2 pontot és 4 lepattanót szerzett. Ki-
sebb lágyéksérülés miatt nem lépett pályá-
ra Zalaegerszegen, a gyógyuláshoz jól jött 
a nemzeti válogatott szereplése miatti szü-
net. A külföldi játékosok tíznapos extra pi-
henőt is kaptak, mely alatt hazalátogathat-
tak. Shannont a kezdetekről, a sérüléséről, a 
magyar bajnokságról kérdeztük.

– A kosárlabdán kívül milyen sportokat pró-
báltál ki?
– Először amerikai focit, majd baseballt ját-
szottam, de végül a kosárlabdát választottam, 
mert sokkal mozgalmasabb.
– Mielőtt főiskolára kerültél, tettél egy kité-
rőt, és a Hargrave Katonai Akadémiára jár-
tál. Milyen volt egyenruhában?
– Életem legnehezebb hat hónapja volt, min-
den reggel hatkor kellett kelni, fekvőtámasz, 
felülés, torna meg a többi, de fegyelemre szok-
tatott. Ami nagyon jó érzés volt, hogy a mecs-
cseinkre folyamatosan jártak a top egyetemek, 
főiskolák edzői. Nézett bennünket a Duke, a 
Kentucky, a St. Louis trénere is, így volt pozitív 
hozadéka, de összességében borzalmas volt.
– A Hargrave után már a főiskola követke-
zett, először a Bu�alo, és a főiskolás döntő, 
majd az Arizona State University.

– Nagyon jó volt a csapat összetétele, minden 
összejött, mi voltunk az elsők Bu�alóban, 
akik a Bikákat NCAA győzelemre vezettük.
– A főiskola után huszonnégy évesen átke-
rültél Európába, más játék, más kultúra. 
Értek meglepetések?
– Az Amerikai Egyetemi Bajnokság telje-
sen más, mint az európai kosárlabda, nincs 
olyan szinten, de hamar tudtam alkalmaz-
kodni. Úgy tekintek erre, mint egy újabb lé-
pésre az életemben, azt csinálom, amit szere-
tek, pénzt is keresek vele, és tudom építeni a 
jövőmet. Korábban kaptam ízelítőt az euró- 
pai kultúrából, nem volt teljesen ismeretlen, 
az iskolával már eljutottam Rómába és Bar-
celonába.
– Éppenhogy elkezdődött a pro� karriered, 
amikor jött a sérülés, a műtét. Mi járt akkor 
a fejedben?
– Súlyos sérülést követően kellett megmű-
teni, és nagyon rossz volt, amikor az operá-
ció után felkeltem, és nem tudtam mozdíta-
ni a karomat. Arra gondoltam: hogyan fogok 
játszani, ha nem tudom mozgatni a kezem? 
Nagy mélypont volt ez az életemben, nem es-
tem depresszióba, de nagyon rosszul viseltem. 
Úgy éreztem, nem jó felé halad az életem, nem 
tudtam játszani, pénzt keresni. A rehabilitáció 
alatt keményen készültem, hogy sikeres legyen 
a visszatérésem az ASE-ba.
– Visszanézed a meccseidet? Foglalkozol a 
statisztikáddal?
– Meg szoktam nézni a felvételeket. A statisz-
tikával próbálok nem foglalkozni, meccsen-
ként kielemezni, de azért nagyjából tudom, 
hogy milyenek a mutatóim.
– Túl vagytok az alapszakasz felén, már ját-
szottatok mindenkivel. Milyennek ítéled az 
idei bajnokság színvonalát?
– Úgy gondolom, hogy jó a magyar bajnok-
ság színvonala, és jó külföldiek is játszanak. 
Jelenleg harmadikak vagyunk, egy kicsit hul-
lámvölgyben, de összességében a vereségek 
ellenére is jó a pozíciónk, és még bármi el-
képzelhető.
– Karácsonykor nem volt rá idő, most pár 
napra hazautaztok. Mit tervezel?
– Nagyon örülök ennek a tíz napnak, amit a 
családommal, a barátaimmal töltök. Ennyi 
idő sok mindenre nem elég – ezért nem ter-
vezek semmi különöset –, de arra igen, hogy 
feltöltődjek, új energiákat kapjak.

Kovács József

Fotó: Molnár Gyula
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Sport

Tizedik helyen a Paksi FC Dobogón az 
ASE sakkozói
Az Atomerőmű SE mindkét sakkcsapa-
ta sikerrel vette a legutóbbi, hazai környe-
zetben lejátszott mérkőzését. Az első szá-
mú együttes 7-5-re verte a Dunaharaszti 
gárdáját, a paksiak három táblán győztek, 
míg hat táblán döntetlent játszottak. A si-
kernek köszönhetően az ASE I. továbbra 
is őrzi második helyét a táblázaton. A baj-
nokságból még három fordulót rendez-
nek. – A listavezető Nagykanizsa egyen-
letesebb formát mutat, mint a miénk, így 
nehéz lesz előzni. Még három erős meccs 
van hátra, a rivális Diósgyőr otthonába 
mi utazunk, míg a Kőbánya és a Nagy-
kanizsa csapait mi fogadjuk – összegzett 
Gosztola István, az Atomerőmű SE sakk-
szakosztályának vezetője. Az ASE II. a pé-
csi Karmin PSSE ellen küzdött, és 8,5-3,5 
arányban diadalmaskodott, a piros-kékek 
hét partit megnyertek, míg további három 
asztalnál remi, azaz döntetlen eredmény 
született. A paksiak az NB II. Asztalos 
csoportját továbbra is magabiztosan veze-
tik. – Ahogy azt a bajnokság kezdetén is 
említettem, a jelenlegi társasággal hosszú 
távú munkát végzünk. Legkorábban há-
rom év múlva tervezzük a csapattal a visz-
szajutást az NB I/B-be azért, hogy abban 
a sorozatban megerősödve tudjunk szere-
pelni. Jó a hangulat, és mindenkinek kivá-
ló a hozzáállása, ez az oka az eddig remek 
szereplésnek. Bízom abban, hogy a végel-
számolásnál is dobogón leszünk – értékelt 
Berta Tibor csapatvezető. Az ASE II. szin-
tén három mérkőzést játszik még a soro-
zatban, előbb Baján, majd Decsen vendég-
szerepel, végül a Marcalit fogadja.

-fg-

Két bajnoki vereség és egy Magyar Kupa győ-
zelem a mérlege a Paksi FC labdarúgócsapatá-
nak az elmúlt időszakban. Az OTP Bank Ligá-
ban a 20. játéknapon a zöld-fehérek a Puskás 
Akadémia FC egyletét fogadták, a két paksi ki-
állítással – Könyves, Böde – tarkított összecsa-
pást végül 2:0-ra bukta el Osztermájer Gábor 
alakulata. – Tárgyilagos szeretnék maradni. 
A meccs elején négy komoly ziccerünk volt, 
plusz egy tizenegyesgyanús helyzetünk, majd 
kilenc emberre fogyatkoztunk. A pihenőben 
elmagyaráztam a játékosoknak az új felállást, 
ki kire váltson ki. Próbáltam úgy kormányoz-
ni a csapatot, hogy a kilépések és a biztosítá-
sok meglegyenek. Úgy vélem, ez sikeres volt, 
hiszen ellenfelünk már csak akkor tudott újból 
a kapunkba találni, amikor végleg elfogyott az 
erőnk, a kilencvenedik percben, illetve egyet-
lenegy helyzetet tudott kidolgozni. Ezt fokoz-
ta, hogy 1-0-nál még volt egy lehetőségünk, 
amikor a felcsútiak a gólvonalról mentettek. 
Nagyszerűen helytálltunk, büszke vagyok a 
csapatomra, igazi sportemberek, és örülök, 

hogy velük dolgozhatok. Ez a meccs erőt ad 
nekünk a folytatásra – értékelt a vezetőedző a 
mérkőzést követő sajtótájékoztatón. Később a 
fegyelmi bizottság döntése értelmében Köny-
ves három, míg Böde egy bajnoki mérkőzésre 
szóló eltiltást kapott. A legutóbbi fordulóban 
szintén 2:0 arányban kapott ki a PFC Diós-
győrben, így a gárda visszacsúszott a 10. hely-
re, a Paks jelenleg 23 ponttal áll a táblázaton. 
A két összecsapás között a Magyar Kupa (MK) 
nyolcaddöntőjének első meccsén Pécsett lé-
pett pályára a Paks, és 1:0-s hátrányból fordít-
va, Kecskés és Sajbán góljaival 2:1-re diadal-
maskodott. – Igazi kupameccset játszottunk, 
brusztolós futball volt, vendéglátónk pedig 
igazolta jó hírét. Előnyt szerettünk volna sze-
rezni, és megtettük – összegzett a tréner a lefú-
jás után. A Paksi FC a Pécs elleni MK mérkő-
zést február 19-én, lapzártánk után játszotta. 
Az OTP Bank Ligában február 22-én 17 órától 
a Debrecent fogadják a zöld-fehérek, majd 29-
én Kisvárdára utaznak.

Faller Gábor

Fotó: Molnár Gyula
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PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

lalja rendezvények szervezését akár 150 főig.  
Családi ünnepségek, keresztelő,  ballagás, lakodalom, vállalati 

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Szakács- és felszolgálótanulók 
jelentkezését várjuk 
gyakorlati képzésre.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Sport

Jól szerepeltek a 
paksi twirlingesek

Veretlenül jutottak 
a legjobb tizenhatba
Minden mérkőzését  megnyer-
te a �ú serdülőbajnokság orszá-
gos főtábla nyugati csoportjá-
ban, és bejutott a 16-os döntőbe 
az AtomCity-RICSILLA. Az ASE 
csarnokban rendezett fordulóban 
első ellenfelük a Dávid Kornél Ko-
sárlabda Akadémia csapata volt. 
Az új paksi formáció könnyedén, 
többször negyven pont feletti 
előny után 110-77-re győzött. Kö-
vetkező meccsét a Soproni Sport-
iskola ellen játszotta az AtomCity-
RICSILLA, és egy első negyedbe-
li 31-4-es erődemonstráció után 

81-52-re győzött. A legnehezebb 
ellenfél, a Zalakerámia ZTE KK 
csapata volt. A félidei ötpontos 
előnyt tizenöttel toldotta meg a 
paksi csapat a harmadik negyed-
ben, melyet szinte hiánytalanul 
sikerült megtartani a mérkőzés 
végéig. AtomCity-RICSILLA – 
Zalakerámia ZTE KK 102-84. A 
Jan Pavlik, Pintér Tamás, Mészá-
ros Richárd edzőtrió által irányí-
tott paksi csapat 17 fős keretében 
12 helyi, 3 szarvasi és 2 zalaeger-
szegi játékos szerepel.

-joko-A madocsai sportcsarnokban 
rendezte az országos twirling-
bajnokság első fordulóját febru-
ár 9-én a Paksi Twirling és Bot-
forgató Kulturális és Sport Egye-
sület, valamint az ESZI DSE 
Twirling. Közel 150 sportoló mé-
rette meg magát, közülük hetve-
nen voltak paksiak. A versenyzők 
kilenc pontozóbíró előtt mutat-
ták meg tudásukat az egész na-
pos versenyen. Kalmár Lívia, a 
Paksi Twirling és Botforgató Kul-
turális és Sport Egyesület vezető-
je elmondta, hogy a pontozóbírók 
korosztályok és korcsoportok sze-
rint értékelik a sportolókat, a gim-
nasztika húsz, a bottechnika pe-
dig nyolcvan százalékban számí-
tott az értékelésnél. A két paksi 
egyesületből több sportoló is nagy 
reményekkel indult. Eredménye-
ik: Előkészítő I. gyermek/kadett 
2. hely – Kolonics Alexa (Pak-

si Twirling és Botforgató KSE); 
Alap I. gyermek/kadett 3. hely 
– Kocsmár Regina Sára (Pak-
si Twirling és Botforgató KSE); 
Felkészítő serdülő/junior 2. hely 
Weisz Kinga (ESZI DSE); B ser-
dülő/junior 1. hely Weisz Kit-
ti (ESZI DSE); Páros felkészí-
tő serdülő 2. hely Csötönyi Nóra 
– Weisz Kinga (ESZI DSE); Pá-
ros B serdülő 2. hely  Braun Bog-
lárka–Weisz Kitti (ESZI DSE); 
Csapat előkészítő gyermek 3. 
hely Törpilla csoport (Pak-
si Twirling és Botforgató KSE); 
Művészi csoport alap gyermek 
2. hely Ficánka csoport (Pak-
si Twirling és Botforgató KSE); 
Művészi csoport előkészítő gyer-
mek 3. hely Pillangó csoport (Pak-
si Twirling és Botforgató KSE).
Az országos verseny következő 
fordulóját március 7-én rendezik 
Pakson.                                               -se-

TEIT
kalocsai látogató központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

Fotó: Molnár Gyula
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Ingatlanok értékelése, 
lakóingatlanok, építési 
telkek, mezőgazdasági, 
ipari, kereskedelmi in-

gatlanok értékelése.

Pakson, a Virág u. és a Laktanya u. 
sarkán 5 lakásos földszinti társas-
házban, 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, 
a vízi rendőrséggel szemben, a 
Duna és a 6. sz. főút mellett 395 m2 
telekterülettel, tetőtér beépítéses, 
128 m2-es 3 és fél szobás, teraszos, 
Dunára néző összkomfortos csalá-
di ház, gáz központi fűtéses eladó.
Ár: 38 M Ft

Pakson, a Kornis utcában 488 m2-
es teleken, 174 m2-es, 6 szobás, 2 
fürdőszobás, garázsos, gázfűtéses, 
kiváló állapotú családi ház eladó. 
Ár: 57,9 M Ft
 
Pakson, az Újtemplom utcában 3 
szobás, konyha + étkezős családi 
ház garázzsal eladó
Ár: 33,8 M Ft 

Pakson, a Temető utcában 1503 
m2-es telken családi ház eladó, 3 
szoba, garázs + 3 melléképület. 
A területen 6 lakásos társasház 
építhető. 
Ár: 29,9M Ft

Pakson, a Táncsics utcában 1 szo-
bás lakás kiadó hosszú távra. 
Bérleti díj: 75.000 Ft+rezsi.
2 havi kaució szükséges.

Pakson, az Erkel utcában 4 szo-
bás, garázsos, központi fűtéses 
családi ház eladó. 
Ár: 48 M Ft

Dunakömlődön, színvonalasan 
kialakított családi ház eladó, ga-
rázzsal, kerttel, központi fűtéssel.
Ár: 39,5 M Ft

Paks–Cseresznyéspusztán a fő-
utcán építési telek eladó.

Pakson, a Kömlődi úton családi 
ház eladó.

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos ingatlanvagyon 

értékelő 
Tel: 06-70/310-8374

E-mail: fonyolajos@t-online.hu 


