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Soha nem találtam máshol a helyem, mindig azt éreztem, hogy itt vagyok otthon – 

mondja Vadász Csaba. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
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Közélet

A szeretet éltesse a családokat, városunkat!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Paksiak! 

Egy számomra különlegesen 
szép időszakba léptünk, de nem 
a megszokott módon. Bár feldí-
szítjük otthonainkat, városunk 
közterületeit, szívünkben mégis 
érezzük, hogy ez az advent egé-
szen más lesz, mint eddig bármi-
kor volt. Hiszen a járvány most 
már több mint fél éve velünk van, 
mi pedig a mögöttünk hagyott 
hónapokban életünk számos te-
rületét annak rendeltük alá, hogy 
megbirkózzunk az elmúlt évtize-
dek legnagyobb egészségügyi ki-
hívásával. Paks önkormányza-
ti és egyéb fenntartású intézmé-
nyeiben hónapok óta erőn felüli 
megfeszített munka folyik azért, 
hogy a város a helyzethez képest 
a lehető legbiztonságosabban mű-
ködhessen. Ez a feladat elfáraszt-
ja az egészségügyben, a nevelés-

oktatásban, a szociális ágazatban, 
a rendvédelemben dolgozókat, de 
hatalmas feladatot jelent a csalá-
dok számára is. Az advent előt-
tünk álló heteiben az ünnepi ké-

szület segíthet bennünket abban, 
hogy letegyük fáradtságunkat, 
és észrevegyük ennek a különö-
sen nehéz időszaknak a lehető-
ségeit is. Hogy értékeljük emberi 
kapcsolataink minőségét, és fel�-
gyeljünk a felénk nyúló segítő ke-
zekre, vagy mi magunk legyünk 
az a segítő kéz, amely remény és 
biztonság a ránk bízott emberek 
számára. Az advent hetei a csa-
ládok minőségi ideje is. Külö-
nösen most, amikor a megszo-
kottnál jóval kevesebb lehetőség 
nyílik arra, hogy otthonainktól 
távol legyünk. Figyeljünk szeret-
teinkre, különösen is idős, beteg 
hozzátartozóinkra, hogy a kará-
csonyi készület ideje számukra 
is reményt jelentsen törődésünk 
és személyes szeretetünk megta-

pasztalása által. Az önkormány-
zat részéről mi is szeretnénk ezt 
a törődést kifejezni azzal a kará-
csonyi ajándékcsomaggal, melyet 
a rászoruló nyugdíjasok számára 
juttatunk el az adventi időben. 
De az advent az elcsendesedés 
és újratervezés ideje is. Amikor 
a hétköznapok fáradt, fásult vi-
lágából új utakat találhatunk sze-
retteink szívéig. Tegyünk meg 
mindent a karácsonyig előttünk 
álló néhány hétben, hogy a meg-
fáradt szeretet újra �atalon éljen 
szívünkben és ez a szeretet éltes-
se családjainkat és városunk kö-
zösségét is. Áldott adventi készü-
letet kívánok városunk minden 
polgárának!
                                        Szabó Péter
                                       polgármester

Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Babai István (lent)
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Házhoz viszik az ajándékcsomagokat

Szépkorút köszöntött az önkormányzat

Sokéves hagyománya van annak Pakson, 
hogy az önkormányzat karácsonyi aján-
dékcsomaggal kedveskedik az alacsony jö-
vedelmű nyugdíjasoknak. Idén is népszerű 
volt ez a lehetőség, 730 nyugdíjas vehet át 
ajándékcsomagot. Szabó Péter polgármes-
ter sajtótájékoztatón elmondta, hogy a cso-
magok összeállításánál �gyelembe vették 
a visszajelzéseket, korábbi tapasztalatokat. 
Az ajándékcsomagban van tartós élelmi-
szer, csokoládé, szaloncukor, teasütemény, 
instant kávé, �lteres tea, illetve, mivel sze-
retnék az ünnep hangulatát idézni, kará-
csonyi illatgyertyát és karácsonyi szalvéta-
csomagot is tartalmaz. A csomagok házhoz 
szállítását megkezdték, és december 20-ig 
minden érintetthez eljuttatják, ügyelve a 
járványügyi szabályok betartására. Kérik, 
hogy ha valaki nem tudja átvenni az aján-
dékcsomagot, bízza meg vele a szomszédot, 
családtagot. Szabó Péter polgármester ar-
ról is tájékoztatott, hogy közbeszerzési el-
járást kellett lefolytatni, a Balikó és Társa 
Kereskedelmi és Szolgáltató K�.-vel (Ko-

rall) szerződött az önkormányzat. Ahogy 
arról korábban beszámoltunk, azok a 
nyugdíjasok igényelhettek ajándékcsoma-
got, akiknek a családjában az egy főre jutó 

havi jövedelem nem haladja meg a 88 ezer 
forintot, egyedül élők esetében a 130 ezer 
forintot.

Kohl Gy.

– Az ősöktől örökölhető, de sze-
repe lehet benne az aktív, tevé-
keny életnek is – Jantner János 
így vélekedik arról, hogy mi le-
het a hosszú élet titka, és talán 
érdemes elgondolkodni azon, 
amit mond, mert bizony im-
már kilencvenesztendős, szüle-
tésnapját november 24-én ünne-
pelte. János bácsi Pakson szüle-
tett, a családjuk földműveléssel 
foglalkozott. Amikor kisgyer-
mek volt, Pakson éltek, az ele-
mi iskolai éveket és gyermekko-
ra további részét azonban már 
Csámpán töltötte. Dolgozott a 
konzervgyárban és téeszekben 
több területen. 1957-ben nősült 
meg, egyetlen �a 1959-ben szü-
letett. Két unokája van, és mind-
kettőnél van már egy-egy déd-
unokája, valamennyien �úk. 
1991 óta nyugdíjas, de mellet-
te még egy ideig vállalt éjjeliőri, 
portaszolgálatos munkát. Ker-
tes családi házban él a feleségé-
vel, a kert és a kisállatok folya-
matos elfoglaltságot adnak ne-
kik. Jantner Jánost Paks Város 

Önkormányzata is köszöntöt-
te 90. születésnapja alkalmából. 
A  járványügyi helyzetre tekin-
tettel rendhagyó módon történt 

a köszöntés, a miniszterelnök 
üdvözletét tartalmazó emlékla-
pot, Szabó Péter polgármester 
köszöntőlevelét és a város aján-

dékcsomagját Tolnai úti ottho-
nának kapujában vette át az ün-
nepelt a polgármesteri hivatal 
munkatársától.                       -kgy-

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Paksi Polgármesteri Hivatal
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A szociális, egészségügyi, neve-
lési-oktatási intézmények dol- 
gozóit érintő országos, önkéntes 
szűrőprogrammal kapcsolatban 
Szabó Péter polgármester no-
vember 26-án arról számolt be, 
hogy a Paksi Életfa Idősek Ott-
honában két gyorsteszt lett po-
zitív, az érintettek hatósági házi 
karanténba kerültek. A polgár-
mester elrendelte, hogy az ön-
kormányzat költségén az ott-
hon lakóit is teszteljék, három 
teszt lett pozitív, az érintetteket 
az intézményen belül elkülöní-
tették. Azt is elmondta, hogy a 
Paks Kistérségi Szociális Köz-
pontban 18 munkavállalót tesz-
teltek az önkormányzat költsé-
gén, mindegyik teszt negatív lett. 
Szabó Péter november 30-án ar-
ról tájékoztatott, hogy az idősek 
otthonában PCR-tesztet is végez-
tek, negyven gondozotté és hat 
munkavállalóé lett pozitív. Hoz-
zátette, hogy további hat dolgo-

zó sem tudja a megszokott fel-
adatát végezni, mert a fertőzött 
gondozottakat ápolják. Közölte 
azt is, hogy a szükséges szakkép-
zett humánerőforrás biztosítá-
sáért 10 főt átvezényeltek az ott-
honba a Paks Kistérségi Szociá-
lis Központból, valamint 5 főt a 
Paksi Gyógyászati Központból. 
Kiemelte, hogy folyamatos az el-
látás és az önkormányzat elegen-
dő FFP-3-as maszkot, védőruhát 
és gyorstesztet biztosít az intéz-
ménynek. Elmondta azt is, hogy 
a járványhelyzet miatt az idősek 
és fogyatékkal élők nappali ellá-
tója december 2-tól zárva tart, 
valamint hogy a gyermekvédel-
mi feladatok ellátása és a házi se-
gítségnyújtás biztosított. A Pak-
si Bóbita Bölcsődében min-
den dolgozó tesztje negatív lett. 
Mindkét tájékoztatón szó volt az 
óvodákról is. Az elmúlt két hét-
ben a Paksi Benedek Elek Óvo-
da két tagintézményében, össze-

sen négy csoportban rendelt el 
rendkívüli szünetet az Oktatási 
Hivatal. A Paksi Napsugár Óvo-
da Munkácsy utcai tagóvodá-
jában három óvónő gyorsteszt-
je pozitív lett, a tagóvoda egésze 
érintett volt, így átmenetileg nem 
működik. Ahogy bezárt az Eöt-
vös utcai tagóvoda is egy dolgo-
zó pozitív gyorstesztje miatt. A 
többi tagóvodában nem volt ko-

ronavírusos eset. Újabb általános 
iskolai osztályokban kellett áttér-
ni tantermen kívüli digitális ok-
tatásra, három iskola volt érin-
tett egy-egy osztállyal. A pol-
gármester kitért arra is, hogy az 
iskolák esetében nincsenek ada-
taik a szűrésről, mivel nem ön-
kormányzati fenntartásban mű-
ködnek.                                   

Kohl Gy.

Közélet

Koronavírus: zajlik a szűrőprogram

Szüntelen működik a szociális központ
Korlátozásokkal, de továbbra is 
folyamatosan működik a Paks 
Kistérségi Szociális Központ, 
ahol változatlanul várják ön-
kéntesek jelentkezését. Az in-
tézményben kiemelt szempont 
a személyes szakember-ügyfél 
találkozások számának mini-
malizálása, ugyanakkor a ve-
szélyeztetett csoportoknál je-
lenleg kiemelkedő jelentősé-
gű a biztonságos és teljes körű 
szolgáltatás.

Megkeresték azokat az önkénte-
seket, akik a tavaszi időszakban 
segítették a munkájukat, a visz-
szajelzések alapján rájuk most is 
számíthatnak, további segítők je-
lentkezését várják, valamint a se-
gítségre szoruló idősek jelzését is, 
kaptunk tájékoztatást a Paks Kis-
térségi Szociális Központból még 
szeptember elején, amikor az in-
tézmény elsősorban a nappali el-
látásokat érintő korlátozásokat 
vezetett be az aktuális járvány-

helyzet miatt. Önkéntesek és a se-
gítségre szoruló idősek jelentke-
zését most is várják, és az akkor 
bevezetett korlátozások ugyanúgy 
érvényben vannak. – A  nappa-
li ellátásban létszámstoppokat ve-
zettünk be, van olyan szolgáltatás, 
ahol személyes ügyintézés, kap-
csolattartás nem lehetséges, ilyen 
az idősek klubja például Pakson 
vagy Nagydorogon, a fogyatékkal 

élők klubjában csökkentett lét-
számmal működik a szolgáltatás, 
és ugyanez igaz a hajléktalanok el-
látására is. (Az idősek és fogyaték-
kal élők nappali ellátóját bezárták 
december 2-tól – a szerk.)  A csa-
lád- és gyermekjóléti szolgálta-
tásban az ügyfeleket előzetes idő-
pont-egyeztetésre kérik. A  jelen-
leg kiemelkedő jelentőségű házi 
segítségnyújtást a gondozási szük-

séglet felmérését követően to-
vábbra is teljeskörűen biztosítják, 
a támogató szolgálatnál a szállító 
szolgáltatás jelentős része leállt, a 
szociális étkezést kiszállítással biz-
tosítják, ahogy a járvány első hul-
lámának idején – tájékoztatott 
Borbás László, a Paks Kistérségi 
Szociális Központ igazgatója. Azt 
is elmondta, hogy az intézményi 
protokollban meghatározott jár-
ványvédelmi intézkedések betar-
tásához szükséges védőeszközök 
rendelkezésükre állnak. A  szak-
mai munka során továbbra is 
elsődleges szempont a szemé-
lyes szakember-ügyfél találkozá-
sok minimalizálása, ugyanakkor 
a veszélyeztetett csoportoknál 
jelenleg kiemelkedő jelentősé-
gű a biztonságos és teljes körű 
szolgáltatás. Ez a gyakorlatban a 
munkatársak átvezénylését jelen-
ti a járványvédelmi szempontból 
első vonalba került szolgáltatá-
sokhoz, mint a szociális étkezte-
tés.                                                    -kgy-

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Szép Zsóka
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Téli üzemmód a DC Dunakom Zrt.-nél

Befejeződött az útépítés a Vácika utcában. A  mintegy 1,3 ki-
lométernyi út kivitelezéséről idén januárban írt alá szerző-
dést Szabó Péter, Paks polgármestere az S-Útvonal Zrt.-vel. A be-
ruházás műszaki átadása november 30-án megkezdődött.  
Kreiter Ádám, az S-Útvonal Zrt. projektvezetője azt mondta az el-
végzett munkáról, hogy felújították a közművek egyes szakaszait, a 
nagyfeszültségű légkábeleket levitték a föld alá, csapadékvíz-elveze-
tő rendszert és víziközmű csatlakozásokat építettek ki, valamint új 
közvilágítási rendszer is létesült a szegélyekkel ellátott aszfaltburko-
latú út mellett. A műszaki átadás megkezdésekor a műszaki ellen-
őr és a szolgáltatók képviselői jelezték észrevételeiket, az erről szóló 
listát öt nap alatt kellett átadniuk a kivitelezőnek, a cégnek pedig ti-
zenöt nap áll rendelkezésére a hibák kijavítására. Ezt követően is-
mét bejárást tartanak, és ez után zárják majd le a projektet – tette 
hozzá Kreiter Ádám. (Fotó: Szép Zsóka)

Felkészült a télre a DC Dunakom 
Zrt., a cég megtartotta az ilyen-
kor szokásos gépszemlét. A  tár-
saság március 15-ig 24 órás ké-
szenléti szolgálatot biztosít hét 
sószóró és hóeke, valamint járda-
tisztító gépek és a parkfenntartás-
hoz használt gépek bevonásával. 
A készenléti szolgálat – az időjá-
rás alakulása szerint – egy órán 
belül megkezdi a beavatkozást, és 
addig végzik a feladatokat, amíg a 
városban a közlekedés biztosítottá 
válik az utakon.
Idén új stratégiát dolgoztak ki a 
téli feladatok ellátására, tájékoz-
tatott Domonkos Tamás, a vá-
rosüzemeltető cég vezérigazga-
tója. Elmondta, hogy áttervez-
ték mind a kézi, mind a géppel 
végzett síkosságmentesítési és 
hóeltakarítási utasításokat. – Új-
ragondoltuk a járatútvonalakat, 
a járdák síkosságmentesítésére és 
a hóeltakarításra is jobban fóku-

száltunk. A  járdák esetében nö-
veltük a gépi kapacitásunkat úgy, 
hogy a nyáron beszerzett, és a 
parkfenntartásban használt gé-
pekhez téli adaptereket is vásá-
roltunk – összegzett Domonkos 
Tamás, aki azt is elmondta, hogy 
idén elkezdik tesztelni a sóoldat, 
illetve a kalcium-klorid-oldat szó-

rási technológiát, melyet a jövő-
ben tovább szeretnének bővíteni. 
– Ez a korszerű technológia nem-
csak a hatékonyság miatt kedvező, 
hanem környezetvédelmi szem-
pontból is előrelépést jelent, mely 
a város zöldfelületeinek védelme 
miatt fontos szempont számunk-
ra – hangsúlyozta a vezérigazgató.

A járdák mellett mintegy kilenc-
ven kilométer burkolt útfelület 
síkosságmentesítéséről gondos-
kodik a téli időszakban az ön-
kormányzattal kötött közszolgál-
tatási szerződés keretében a DC 
Dunakom Zrt. Közel száz, sósho-
mokkal feltöltött ládát tettek ki a 
gyalogátkelőkhöz, buszmegállók-
hoz. Ezt a szóróanyagot a lakos-
ság is használhatja a közterület 
síkosságmentesítésére, a ládákat 
folyamatosan utántöltik.
–  Az előző év tapasztalatai alap-
ján nagy segítség lenne, ha a la-
kosság úgy oldaná meg a parko-
lást, hogy a járműveink a szűk ut-
cákban is elférjenek – emelte ki 
a cégvezető, aki azt is kéri, hogy 
a munkájukkal kapcsolatos véle-
ményeket, javaslatokat, észrevéte-
leket ne a közösségi oldalon osz-
szák meg, hanem jelezzék a cég 
honlapján kialakított hibabejelen-
tés felületen.                                -dsz-

Fotó: TelePaks
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Kulcsfontosságú lépések történtek a 
Paks II. projekt engedélyezése során. 
A Paks II. Zrt. az év derekán benyújtotta 
a létesítésiengedély-kérelmet, ősz végén 
pedig megszerezte a villamos létesítési 
engedélyt. Mittler István kommunikáci-
ós igazgató kiemelte, 2021 is mozgalmas 
időszaknak ígérkezik.

– A rövidesen véget érő esztendőben elér-
tünk a Paks II. projekt egy fontos állomásá-
hoz: benyújtottuk a létesítési engedély irán-
ti kérelmet. Ezen felül összeállítottunk még 
egy sor szintén fontos dokumentációt, kérel-
met, megszereztünk több engedélyt, felhúz-
tuk a felvonulási terület első épületeit, és el-
kezdődött az Erőmű-beruházási Központ 
kivitelezése is. Történt mindez úgy, hogy köz-
ben feje tetejére állt a világ: a világjárvány és 
a megállítására, lassítására hozott intézkedé-
sek az egész életünket és a munkánkat is erő-
teljesen befolyásolták. Munkatársaink tavasz-
szal is és jelenleg is távmunkában dolgoznak 
és hatékonyan látják el feladataikat – foglal-
ta össze a 2020-as év legfontosabb momen-
tumait Mittler István. A Paks II. Zrt. kom-
munikációs igazgatója elmondta, hogy a 
létesítésiengedély-kérelem beadását követő 
három hónapon belül, tehát szeptember 30-
ig kellett benyújtani a létesítményi szintű �-
zikai védelmi engedély iránti kérelmet az Or-
szágos Atomenergia Hivatalhoz. Ez szep-
tember 24-én megtörtént. Október 9-én 
pedig a társaság beadta a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) 
is a villamos létesítésiengedély-kérelmet is, 
miután teljesítette az elvi engedélyben rögzí-
tett feladatokat. A hivatal november 19-én ki-
adta az engedélyt. – A MEKH engedélye ki-
emelt jelentőséggel bír az új blokkok mint vil-
lamosenergia-termelő egységek létesítésének 
megkezdése kapcsán, és olyan fajsúlyos enge-
délyek sorát gyarapítja, mint a környezetvé-
delmi engedély és a telephelyengedély – mu-
tatott rá Mittler István, a társaság kommuni-
kációs igazgatója. Az Országos Atomenergia 
Hivatal novemberben a felvonulási terü-
let több épületének megvalósítására is enge-
délyt adott, előbb a betonkeverő üzem létesít-
ménykomplexuma, majd az acélszerelvények 
összeszerelési és raktározási területe kapta 
meg az építési engedélyt. Az eddig megszer-
zett engedélyek száma közelít az ötszázhoz. 

– Várakozással és bizakodással nézünk az új 
esztendő elé. Bizakodásra ad okot, hogy na-
gyon felkészült, �atalos, lendületes csapattal 
dolgozunk. Cégünknél az átlagéletkor nem 
éri el a 40 évet. A csapat összetételét vizsgál-
va azt is elmondhatjuk, hogy csaknem két-
száz 24-35 év közötti munkatársunk mintegy 
fele paksi, de nagyon sok a környékbeli is. Ez 
jelzi számunkra, hogy az itt élő �atalok pers-
pektívát látnak abban, hogy a Paks II.-nél dol-

gozzanak – összegezte Mittler István. Mint ki-
emelte, nem mindennapi feladat atomerőmű-
vet építeni. – Pakson valósul meg az évszázad 
hazai beruházása. Szeretnénk ezt minél több 
hazai szakemberrel együtt dolgozva megvaló-
sítani, ezért szükségünk van mind a nagy ta-
pasztalattal bíró szakemberekre, mind a �ata-
lokra – foglalta össze a Paks II. Zrt. kommuni-
kációs igazgatója. 

(X)

Fontos mérföldkövek 
a Paks II. projektben

Atomerőmű

Fotó: Paks II. Zrt.
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Karácsonyi fények
Fotók: Babai István, Molnár Gyula
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Portré

Jó napot, mi újság?

Vadász Csaba
Aki esténként a paksi Ürge-
mezőn sétál, majdnem biztos, 
hogy „belebotlik” egy ausztrál 
juhászkutyáival barangoló �a-
talemberbe. A  kutyái treníro-
zását, képzését nagy odaadás-
sal végző Vadász Csaba ízig-
vérig paksi. Nem azért, mert 
a múltja ideköti, hanem azért, 
mert a jövőjét is itt képzeli el. 
Neki Pakson kerek a világ.

Füttyszó hasít az ürgemezei 
szabadidőpark esti csendjébe. 
A nem éles, sőt inkább barátsá-
gos füttyentéseket és az azokat 
követő halk szavú utasításokat 
két kutya követi fegyelmezetten. 
A sötétben inkább sejteni, mint 
látni lehet őket. A  két ausztrál 
juhászkutya – az ötéves Jockey 
és a hároméves Harvey – min-
dennapos vendégek az Ürgeme-
zőn gazdájukkal, Vadász Csa-
bával. A közös esti tréning egy-

másfél órán át tart. Ha esik, ha 
fúj. – Néha nehezebb elindul-
ni, de soha sem teher – mond-
ja Csaba, aki hosszasan tanul-
mányozta a különböző fajtákat, 
mielőtt az ausztrál juhász mel-
lett döntött. – Olyan fajtát sze-
rettem volna, ami intelligens, de 
mozgékony, amivel tudok szim-
biózisban élni – árulja el. Sok-
féle forrásból igyekszik elsajátí-
tani a kutyanevelés, tréningezés 
csínját-bínját. Mivel az auszt-
rál juhász terelőkutya, még azt 
is kipróbálták, de például szíve-
sen frizbiznek, labdáznak, sőt 
terepfutóversenyekre is járnak. 
A Hard Dog Race lényege, hogy 
együtt kell legyőzni az általában 
jelentős szintkülönbségekkel is 
nehezített terepen a természetes 
és épített akadályokat. Az első 
versenyre valójában készületle-
nül mentek, és az utolsó kilomé-
tereken Jockey húzta be gazdáját 

a célba. A következő erőpróbák-
ra már edzettek, ami természe-
tesen visszaköszönt az eredmé-
nyekben is. 
Amilyen körültekintően válasz-
tott fajtát, olyan alapossággal 
jár utána a kutyaképzéssel kap-
csolatos tudnivalóknak is. Vé-
leménye szerint kutyái treníro-
zása során az élet más terüle-
tén is hasznosítható készségekre 
tesz szert, mert aki a falkavezér 
elméletet el tudja sajátítani, az 
sokkal magabiztosabb lehet a 
munkában vagy az élet bármely 
más területén. – Ez számomra 
töltetet ad. Talán ez is okozza a 
függőségemet – mondja moso-
lyogva. 
A  tanulás nemcsak a kutyáslét 
miatt játszik fontos szerepet Va-
dász Csaba életében. A Pécsi Tu-
dományegyetem (PTE) Közgaz-
daságtudományi Karán Busi-
ness Administration szakon 

szerzett BSc diplomáját szintén 
angol nyelvű Financial Manage-
ment képzésen MSc diplomával 
egészítette ki immár Budapes-
ten, de most is tanul, mégpedig 
a PTE pénzügyi szakán. – Ami-
óta elkezdtem dolgozni, látom, 
hogy az embernek folyamatosan 
képeznie kell magát – vélekedik. 
A  nemzetközi tanulmányokat 
azért választotta, hogy magabiz-
tos angoltudásra tegyen szert, 
így ne szűkítse le a lehetősége-
it. Még kósza amerikai álmokat 
is szövögetett, de ezekről azon-
nal letett, amikor ráébredt, hogy 
már Pécsett is honvágy kínozza.
A Paks II. projektet már az is-
kolapadból �gyelemmel kísér-
te, az azt megvalósító csapathoz 
2016. január 4-én csatlakozott 
az akkori programmenedzs-
ment osztályra, 2018 novem-
berétől pedig vezető gazdasági 
szakértőként dolgozik. – Fiata-
los, lendületes csapatba csöp-
pentem. Az akkori kollégákkal 
máig baráti viszonyt ápolunk. 
Nagy szerencsém, hogy a gaz-
dasági igazgatóságon is olyan 
emberekkel dolgozom, akikre 
mind szakmailag, mind embe-
rileg fel tudok nézni – mond-
ja. Hozzáteszi, örül, hogy olyan 
projektben dolgozhat, ami a vá-
ros jövője szempontjából meg-
határozó. Paks kiváltságos hely-
zetét az atomerőműnek köszön-
heti, és Paks II. – azon felül, 
hogy az áramellátás biztonságát 
garantálja – ennek fenntartha-
tóságát is biztosítja. Véleménye 
szerint Paks élhető város, kivá-
lóan alkalmas családalapításra.
Lévén csupán huszonhét eszten-
dős ez még esetében nem idősze-
rű, de az otthonteremtés napiren-
den van: párjával, Frigyer And-
reával, aki ingatlanközvetítőként 
dolgozik, rövidesen családi házba 
költöznek. Ezen kívül nem dédel-
get különösebb terveket, álmokat, 
azon egyszerű okból, mert szá-
mára így, itt kerek a világ. – Ne-
kem nem hiányzik innen semmi. 
Itt a családom, a barátaim, ideköt 
a munkám, a hobbim. Soha nem 
találtam máshol a helyem, mindig 
azt éreztem, hogy itt vagyok ott-
hon – mondja meggyőződéssel. 

Szabó Vanda

Fotó: magánarchívum
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Üzenet a pincékből: kiváló 
évjárat lehet a 2020-as

Mire Márton megérkezik, min-
den must már borrá érik – tartja 
a mondás, aminek megfelelően 
Szent Márton napján töltöttek 
először az újborból, és a gazdák 
elvitték magukkal a templom-
ba a hegy levét szentelésre. Ezt 
a hagyományt elevenítette fel a 
Sárgödör téri Présháztulajdo-
nosok Egyesülete, amikor tizen-
nyolc esztendővel ezelőtt meg-
rendezték az első Márton-napi 
ökumenikus újboráldást. A ren-
dezvényen a köszöntőket köve-
tően megáldják az újborokat, 
majd csapraverik a hordókat, 
és kezdődhet a �nom falatok-
kal kísért kóstolás. Az évek alatt 
nagysátras ünneppé vált újbor-
áldás a koronavírus-járvány mi-
att ebben az esztendőben el-
maradt, ahogy a Dunakömlődi 
Borbarátok Márton-napi nagy-
rendezvénye is, de nem mehe-
tünk el szó nélkül a szőlőter-
melők, borkészítők egész éves 
munkája mellett. Két paksi bo-
rászt kérdeztünk arról, milyen 
volt az idei termés, milyen évjá-
rat lesz a 2020-as, és zajlanak-e 
még munkák a pincék mélyén.

Polgár Zoltán, a Sárgödör téri 
Présháztulajdonosok Egyesüle-
tének tiszteletbeli alelnöke kivá-
ló évjáratot remél, ahogy fogal-
mazott, várhatóan nagyon szép 
évjárat lesz az idei. – A  nyá-
ri szárazság nem sok kárt oko-
zott a tőkéken, mert mire prob-
léma lett volna, mindig megjött 
az eső. A mennyiség átlagosnak 
mondható, nem kiugró. A sző-
lők szépen beértek a szüret ide-
jére, ami mostanra befejező-
dött, kivéve ott, ahol jégbort 
is készítenek. A  nagytermelők 
géppel szüreteltek, a kisebb ter-
melők családi kalákában. A ké-
sei szüretes fajtáknál most zaj-
lanak az első fejtések, általában 

karácsonyra már derítéssel, ké-
nezéssel szépre kezelik az újbo-
rokat. Márton-napra már kész 
rozékat szoktak a résztvevők 
hozni a boráldásra, ami most 
a járványhelyzet miatt elma-
radt, de a Jóisten áldását remél-
jük az idei termésre is. A  Sár-
gödör téri gazdák kóstolgatják, 
véleményezik egymás borait, és 
nagyon remélik, hogy a tava-
szi bormustrák már megtartha-
tók lesznek – összegzett Polgár 
Zoltán.
Mayer Antal, a Sárgödör téri 
Mayer Pince borásza szerint 
2020-ban a száraz tél után, a 
tavasz elején is kevés csapadék 
volt. – Ez észlelhető volt a sző-
lőnövényen, a megszokottnál 
visszafogottabb volt a vesszők 
növekedése, aztán nyár elejére 

már nem volt lemaradás. A jú-
niusi csapadékos időszakban 
�gyelni kellett a növényvéde-
lemre, de utána a nyár vége és 
az ősz napsütéses volt, így a ké-
sői fajták is szépen beértek. Ná-
lunk a termés szép, egészsé-
ges volt. A  kék szőlőinket 20-
21-es mustfokkal szüreteltük, 
sőt a Sánc-hegyen az öreg tő-
kés Merlot-t 23-as mustfokkal. 
Kiváló alapanyagból szép bo-
rok készültek. Most már nagy 
biztonsággal ki tudom jelente-
ni, hogy a 2020-as kiváló évjá-
rat. November közepén présel-
tük az utolsó tételt. A korai faj-
tákat már háromszor fejtettük. 
Az Irsait és a rozét már palac-
kozáshoz készítjük elő. A vörö-
sek még tartályban pihennek, 
de hamarosan fahordóba ke-
rülnek. A 2020-as évjáratra ter-
mesztés szempontjából nem le-
het panaszunk, viszont az érté-
kesítésre annál inkább. Sajnos a 
koronavírus-járvány miatt je-
lentősen lecsökkent a boreladá-
sunk. Bízunk benne, hogy a kö-
vetkező év ebből a szempontból 
jobb lesz – mondta Mayer An-
tal.                           dr. Hanol János

Fotók: Babai István (fent), Molnár Gyula (lent)/archív
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Civil szféra: II. Rákóczi iskola alapítványa

Civil szféra:Német Zenebarátok Egyesülete
Mozaik

Az iskola működési feltételeinek 
javítása, korszerűsítése, modern 
technikai eszközökön alapuló, 
hatékony idegennyelv-oktatási 
rendszer kiépítése, a számítás-
technikai oktatás fejlesztése, ne-
velés, oktatás, képességfejlesz-
tés, ismeretterjesztés, kulturális 
tevékenység, valamint a hátrá-
nyos helyzetű csoportok tár-
sadalmi esélyegyenlőségének 
elősegítése. Ezeket határozták 
meg a II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola Alapítványa cél-
jául, amelynek a háromfős ku-
ratórium gondos gazdája. Dobi 
Krisztina, az alapítvány elnöke 
úgy tájékoztatott, hogy évente 
kétszer írnak ki pályázatot osz-
tálykirándulások, művészeti, 
szakköri, diákönkormányzati 
és egyéb csoportok, versenyek 
nevezési- és utazási költségei-
nek támogatására, valamint si-
keres nyelvvizsga vizsgadíjá-
nak megtérítésére. 

– Az alapítvány fedezetet biz-
tosít olyan rendezvényekhez, 
amelyekkel színesebbé tehetők 
a szabadidős lehetőségek, vala-
mint támogatja olyanok meg-
jelenését az iskolában, ame-
lyekhez a hátrányos helyzetű 
diákok egyébként nem jutná-

nak hozzá. A visszatérő tevé-
kenységeink körébe tartoznak 
a különböző támogatói szán-
dékkal létrejött jótékonysá-
gi vásárok, gálák, bálok. A be-
vételeket jótékony célra, illet-
ve eszközfejlesztésre fordítjuk. 
Az elmúlt években a karácso-

nyi vásárt is az alapítvány ko-
ordinálásában szerveztük meg, 
és a célnyelvi területen tartan-
dó nyelvi táborok megszerve-
zésében is kiemelt szerepet tölt 
be az alapítvány. Többször vett 
már részt az iskola történel-
mi témájú, itthon és külföldön 
megvalósítandó pályázatokon, 
amelyek esetében a pályázó 
az alapítvány volt – összegzett 
Dobi Krisztina, aki azt is el-
mondta, hogy a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola Alapít-
ványa közhasznú civilszerve-
zet. Céljaik megvalósításához 
az adó egy százaléka, nagyadó-
zói és szülői támogatások, cé-
gek adományai, önkormány-
zati pályázatok jelentenek for-
rást. – Enélkül a szervezet nem 
működhetne, köszönettel tar-
tozunk minden eddigi és jö-
vőbeli támogatónknak – húzta 
alá az alapítvány elnöke.

-kgy-

A  Német Zenebarátok Egyesü-
lete elsősorban a Roger Schil-
ling Fúvószenekar támogatására 
jött létre, tehát ha a zenekarról 
van szó, akkor az egyesületről 
is, és fordítva. Minden olyan 
kezdeményezés mellé odaáll-
nak, ami a német nemzetisé-
gi hagyományok megőrzéséről, 
megismertetéséről szól. A  ze-
nekar a Magyarországi Német 
Ének-, Zene- és Tánckarok Or-
szágos Tanácsának (Landesrat) 
tagja, valamint szoros kapcsolat-
ban vannak a Paksi és a Német-
kéri Német Nemzetiségi Önkor-
mányzattal. – Nagyon büszkék 
vagyunk arra, hogy mi voltunk 
az első paksi civil nap ötletgaz-
dái, és ez a találkozó ma már ré-
sze a Város napja rendezvény-
nek, hogy kezdettől a Sárgödör 
téri programok közreműködői 
vagyunk, illetve hogy rendsze-
resen hív bennünket közös fel-
lépésre a paksi és a németkéri 
német nemzetiségi tánccsoport 

is. Két éve Pakson volt a Fú-
vószenekarok VIII. Országos 
Fesztiváljának döntője, aminek 
megvalósításában közremű-
ködtünk – mesélte Fricz József 
egyesületi elnök, alapító zene-
karvezető. A  járványhelyzettel 
kapcsolatban azt mondta, hogy 
egy zenekar felfuttatása kb. 

tíz év munkát jelent. Ha nem 
tudnak próbálni, nem tudják 
megszólaltatni a hangszere-
ket, az erőnlét újbóli megszer-
zése két-három hónap kiha-
gyás után három-négy hónap. 
Ezt sokan nem tudják. – Ne-
héz helyzetbe kerültek tehát a 
művészeti együttesek, kevesen 

tudnak majd talpon marad-
ni – húzta alá, hozzátéve, hogy 
mindenesetre tervezik a jövőt. 
– Januárban fellépésünk len-
ne a Kongresszusi Központ-
ban a németkéri táncegyüt-
tessel, de a járvány miatt nem 
sok remény van a megvalósu-
lásra. Terveztük egy új CD-le-
mez elkészítését, éppen felvet-
tük volna a hanganyag egy ré-
szét, de a járvány közbeszólt, 
remélem, januárban sor ke-
rülhet rá. Nem tudjuk, hogy 
a svábbált meg tudjuk-e tar-
tani februárban, ami egyéb-
ként minden évben telt házas 
rendezvény. Hívtak bennün-
ket fellépni Császártöltésre, 
valamint mennénk nyáron a 
Landesrat 25 éves jubileumi 
rendezvényére Veszprémbe, és 
a bledi folklórfesztiválra. Ter-
veink tehát vannak, de jelenleg 
semmi sem biztos – zárta gon-
dolatait Fricz József.                     

 -gyöngy-

Fotó: magánarchívum

Fotó: Babai István/archív
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Mesterségekről első kézből
Sitkei Balázs cukrászmester
– Cukrászdinasztiáról beszél-
hetünk, hiszen már nagyma-
májának, Jolika néninek is ez 
volt a mestersége, hamarosan 
harmincéves az általa alapított 
cukrászda. Törvényszerű volt, 
hogy Ön is cukrász lesz?
– Gyerekkorom óta az volt az 
elképzelésem, hogy a nagyma-
mámat követve én is cukrász-
ként dolgozzak. Belém „injek-
ciózták” a szakma szeretetét és a 
vendéglátást, így nem volt meg-
lepő, hogy érettségi után Buda-
pesten, a Gundel Károly Szakis-
kolában tanultam tovább. 
– Milyen képzést kapnak ott a 
cukrászok?
– Az egyik héten szakmai gya-
korlat van cukrászdában, én az 
I. kerületben egy jó mesterhez 
kerültem, nagyon sokat tanul-
tam tőle is. A másik héten az is-
kolában elméleti oktatás van: 
élelmiszerbiztonság, élelmiszer-
ismeret, kémia, gazdasági szá-
mítások, marketing. 
– Ma már nem Önt tanítják, 
hanem Ön taníthat másokat, 
hiszen cukrászmester lett.
– Tavaly tettem le a mester-
vizsgát. Öt év szakmai gyakor-
lat szükséges ahhoz, hogy vala-
ki mester lehessen, ami nekem 
még nincs meg, de felmentést 
kaptam alóla, mert a szakisko-
lában a Szakma Kiváló Tanulója 
versenyen első helyezést értem 
el. Budapesten jártam mester-
képzésre is, ahol olyan tantár-
gyakat is tanultunk – mint pél-
dául a pedagógia és a pszicho-
lógia –, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a tudásunkat ha-
tékonyan át tudjuk adni a tanu-
lóknak. 
– Tanít már?
– Dunaföldváron, szakiskolá-
ban tanítottam még a koronaví-
rus-járvány előtt. Itthon egyelő-
re nem vállalok oktatást, mert 
időhiány miatt nem tudnám 
olyan szinten tanítani a szak-

mát, ahogy engem is tanítottak, 
és ahogy elvárnám. 
– Gyakran jár külföldön. Ezek 
tanulmányutak? 
– Igen. Ha magánjellegű úton 
vagyok, akkor is betérek híre-
sebb cukrászdákba, körülnézek, 
kóstolok. Több ízben pályáza-
ti úton jutottam ki Norvégiába, 
Németországba, Franciaország-
ba, Olaszországba; cukrászmű-
helyeket látogattam, de meg-
esett, hogy több hétig ingyen 
dolgoztam, hogy tanulhassak az 
ottani mesterektől. 

– Mi az, ami kuriózum az Ön 
által vezetett cukrászdában?
– Szezonálisan változik a kí-
nálat, mindig vannak újdonsá-
gok, nem szeretem az egyvona-
lúságot, szeretek kísérletezni. 
Egyedülálló vidéki viszonylat-
ban is, hogy tiszta alapanyago-
kat használunk, mellőzzük a 
félkész vagy gyári termékeket. 
A  jó minőségű alapanyagokat 
– olasz minta alapján – próbá-
lom a régióból beszerezni, ez-
zel segíteni a környékbeli kis-
termelőket.

– Kik dolgoznak a cukrászdá-
ban?
– Mindig van az üzletben csa-
ládtag. A nagymamám már egy-
re kevesebbet jön, a vírus miatt 
most különösen vigyázunk rá, 
de a keresztanyám is dolgozik, 
családias baráti társaságként te-
vékenykedünk, összesen öten-
hatan. 
– Mi a szépsége, illetve a nehéz-
sége a cukrászszakmának?
– Ugyanaz a szépsége, ami a ne-
hézsége is: nagyon sokoldalú, és 
élethosszig tartó tanulást jelent. 
Nehézsége még, hogy kemény 
�zikai munka, bármennyire is 
cukormázasnak tűnik kívülről. 
Ráadásul mi főleg akkor dolgo-
zunk, amikor más pihen: hétvé-
gén, ünnepek idején.
– Kinek ajánlja ezt a szakmát, 
kiből lehet jó cukrász?
– Nagyon sok türelem kell hoz-
zá. A nagyfokú kreativitás nem 
elengedhetetlen feltétel, anélkül 
is jó cukrásszá lehet válni. Fon-
tos viszont az alázat, a precizitás, 
és hogy szeresse az ember, amit 
csinál. Csak így érdemes bele-
vágni, de szerintem ez minden 
szakmára igaz. 

Sólya Emma

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Kurcz György (1808–1891) közbirtokos ne-
mes Deák Ferenc utca 22. sz. alatti kúriája 
kb. a 18. sz. végén, a 19. sz. elején épült késő 
barokk stílusban. Kurcz György 1848 nya-
rán megszervezte a paksi kerületben a nem-
zetőrséget, és részt vett a szabadságharc üt-
közeteiben. A  bukás után, 1850-ben kény-
szersorozták, 1859-ben szerelt le. 1861-ben 
a Tolna megyei bizottmány tagjai közül köz-
felkiáltással választották meg a paksi kerü-
let országgyűlési követévé, amelyet két cik-
luson át képviselt. A  kiegyezés után virilis 
alapon részt vett a megyei közéletben. Meg-
választották a Tolna–Somogy–Baranya me-
gyei evangélikus egyházmegye világi felü-
gyelőjének. A családban a fér�ak evangéli-
kusok, a nők katolikusok voltak. 1891-ben 
hunyt el agyszélhűdés következtében, a csa-
ládi kripta már nincs meg. Közéleti emlékét 
a gimnázium melletti utca neve őrzi, ahol 
a régi futballpálya területe egykor a Kurcz 
család birtokához tartozott. 

Hat gyermekéből öt lánya élte meg a fel-
nőttkort: Katalin (Dőry Gézáné), Emma 
(Simontsits Béláné), a rendszeres jótékonysá-
gukról ismert Kurcz kisasszonyok: Ilka, Flóra 
és Lenke. 1866-ban Emma még csak 16 éves 
hajadon volt, amikor megtakarított forintja-
ikból a nővérével iskolát szereltek fel, és ok-
tatták a pusztai cseléd-gyerekeket. 

A  polgári iskola évkönyveinek tanúsága 
szerint mindig támogatták az iskola alapít-
ványát, rendezvényeit. Az Országos Gyer-

mekvédő Liga paksi bizottsága 1907 tava-
szán alakult meg, melyben társelnök volt 
Ilka, bizottsági tag Flóra, céljuk a szegény, 
elhagyatott gyermekek gondozása volt. 
1918 nyarán Kurz Ilka úrnő és Becht Ödön 
főszolgabíró védnöksége alatt haza�as ün-
nepélyt rendeztek a Hindenburg cs. és kir. 
69. gyalogezred özvegy- és árvaalapja javá-
ra Pakson. 

1921-ben alakult meg az Úri Kaszinó dísz-
termében a Szociális Misszió Társulata, 
melynek választmányában szintén ott ta-
láljuk Ilkát és Flórát. A  kúria utolsó lakói 
a nevezett Kurcz kisasszonyok voltak, akik 
földbirtokaik egyre gyérülő jövedelmét a 
századfordulón már kézimunka- és kalap-
üzletükből, és a kúriával szemben álló tel-
ken felhúzott emeletes bérházuk jövedel-
méből egészítették ki. Kurcz Lenke 1909-
ben, Kurcz Flóra, a paksi Oltáregylet elnöke 
1927-ben, Kurcz Ilka, a paksi Vöröskereszt-
egylet társelnöke 1930-ban halt meg. 

Paks vezetősége 1945 után célul tűzte ki a 
népbetegségként terjedő tüdővész leküzdé-
sét. 1948-ban 600 ezer forintért megvásárolta 
az ingatlant a Kurcz-örökösöktől. (Monog- 
rá�a, 273. o.) Tolna megye alispánja en-
gedélyével a kúriában Paks székhellyel Já-
rási Tüdőgondozó Intézetet rendeztek be, 
2014-ig ezt a feladatot szolgálta. A külső le-
járaton át elérhető pincét az 1950-es évek 
elején óvóhellyé alakították. Bár fái még él-
nek, az eredeti kert nagy része megsemmi-
sült, az udvar ma parkoló. Az épület jelen-
leg várja, hogy a Kurcz kisasszonyok em-
lékéhez méltó funkcióval ismét a közjót 
szolgálja.                                   dr. Hanol János

Az eltűnt városkép nyomában
A Kurcz-kúria és a jószolgálat paksi nagykövetei

„A régi gárda egyik tagja dőlt ki Kurz 
György paksi földbirtokosban, ki úgyszól-
ván az emberi kor legvégső határát testi és 
szellemi erejének teljességében érte el. Rit-
ka becsületesség, mindenki iránti leeresz-
kedő barátság jellemezte. Családjának élt, 
hova öregsége idejében egészen visszavo-
nult.” (Szekszárd Vidéke, 1891.07.16.) 

„A Paks melletti Gyapa-pusztán nem lé-
vén iskola, a cselédség gyermekeit a Kurcz 
család több női tagja oktatja, s az idei 
nyilvános vizsga meglepő sikert mutatott 
föl. Vizsga után a tanító kisasszonyok a 
tanuló gyermekeket még ruhanemű aján-
dékokkal örvendeztették meg, befejezésül 
még táncz is volt az i�úság örömére.” (Bu-
dapesti Közlöny, 1867.10.02., 1. o.) 

„Méltó elismerés illetheti az özvegyek és 
árvák részéről a védnöknőt: Kurcz Ilka úr-
hölgyet, aki minden �lantropikus mozga-
lom vezetésében a legnagyobb önfeláldo-
zással vesz részt sem fáradságot sem időt 
nem kímélve.” (Tolnamegyei Közlöny, 
1918.09.01., 3. o.)

„Megható emlék között, s óriási részvét 
mellett folyt le Pakson Kurcz Flórának, 
az ottani Oltáregylet elnökének temeté-
se. Paks társadalmának színe-java, tiszte-
lőinek, s a lakosságnak nagy tömege, da-
cára a szakadó esőnek, megjelent, hogy a 
régi úri világ kedvelt tagjának s közjóté-
konyságáról híres, s általános tiszteletnek 
örvendő úrnőnek végtisztességét megadja. 
A helyi hatóságok, egyesületek állották kö-
rül az ősi kúria kertjében felállított kopor-
sót, melyet a szebbnél szebb koszorúk egé-
szen elborítottak.” (Tolnamegyei Újság, 
1927.11.12., 6. o.) 

Fotó: magánarchívum
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Fotó: Szép Zsóka

Az idén elmarad a megszo-
kott adventi vásár, helyette on-
line formában rendezik meg az 
eseményt. A cél a kapcsolatte-
remtés és a helyi termelők tá-
mogatása. – Gondolkodtunk 
rajta, hogyan segíthetnénk eb-
ben a helyzetben az árusoknak 
és a szolgáltatóknak, és arra ju-
tottunk, hogy a Vegyél hazait! 
országos kezdeményezés min-
tájára csináljuk meg a paksi 
adventi vásárt – tájékoztatott 
Kiss-Fodor Melinda kulturá-
lis szervező. A Csengey Dénes 
Kulturális Központ dolgo-
zói létrehoztak egy Facebook-

csoportot, ahol megismerhetik 
az érdeklődők a kézművese-
ket, termelőket és portékáikat. 
A kínálat széles, a megrendel-
hető termékek palettáján van-
nak egyebek mellett ékszerek, 
különböző textilek, mézek, 
szappanok, sajtok. Jelenleg 
húsz szolgáltató jelenik meg 
a csoportban, de várják a to-
vábbi jelentkezőket. Az akció-
ban való részvétel feltétele csu-
pán az, hogy az árusok maguk 
rendezzék az adásvételt. A cso-
port az adventi időszak végé-
ig aktív, belépni meghívásra le-
het.                                       -szzs-

Kultúrmorzsák

Vegyél helyit! online adventi vásár 

Online adventi programmal 
jelentkezik minden vasárnap 
18 órától a Csengey Dénes Kul-
turális Központ és a TelePaks 
Médiacentrum, amellyel eb-
ben a rendkívüli időszakban az 
ünnep meghittségét igyekez-
nek az otthonokba csempészni 
zenével, mesével és egy �nom 
étel elkészítésével. November 
29-én a Berek Brothers, vala-
mint vendégük, Tábori Emese 
koncertjével kezdődött az Ad-
venti szobaszerviz elnevezésű 
sorozat, amit a TelePaks tele-
vízió csatornáján és közösségi 
oldalán, valamint a kulturális 
központ közösségi oldalán kí-
sérhetett �gyelemmel a lakos-

ság. Selma Lagerlöf: A szent éj-
szaka című meséjét az Apro-
pó Színjátszó Egyesület tagjai 
olvassák fel zenei aláfestéssel 
december 6-án, közreműkö-
dik Kaluzsnyi Boglárka, Vida 
Zsolt és Széles László. Adven-
ti vacsoraajánlattal kápráztatja 
el a nézőket Serényi Zsolt, azaz 
a Tetovált séf december 13-án, 
20-án pedig a Shisha Café ün-
nepi koncertjét láthatják az ér-
deklődők. A  közvetítések ele-
jén játékra invitálnak a szer-
vezők. A műsorszámok előtt 
a város vezetői köszöntik a la-
kosságot, mondják el ünnepi 
gondolataikat. 

Sólya Emma

Adventi szobaszerviz

Játék a könyvtárral 

Adventi készülődés a múzeummal
A  Paksi Városi Múzeum no-
vember 11-től a központi ren-
delkezés alapján nem fogadhat 
látogatókat, de a munkatársak 
továbbra is dolgoznak. Karácso-
nyi díszbe öltöztették a múzeum 
kapuját, és arra buzdítják az ér-
deklődőket, hogy kövessék �-

gyelemmel Facebook-oldalukat 
decemberben is, hiszen Csalá-
di online adventi kalendárium 
elnevezéssel indítottak játékot, 
amelynek révén kicsiknek és na-
gyoknak is szórakozási, kikap-
csolódási lehetőséget nyújtanak 
az ünnepre várva.                        -se-

Játékra hívja olvasóit a Paksi 
Pákolitz István Városi Könyvtár 
közösségi oldalán. Tíz különbö-
ző rejtvénnyel készültek, a meg-
adott tulajdonságok alapján kell 
kitalálni, melyik ismert költőről, 

íróról van szó. A legtöbb helyes 
megfejtést beküldők között a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont következő színházi évadá-
ra szóló bérletet sorsolnak ki. 

-se-

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

Fotó: Molnár Gyula/archív illusztráció
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Az Atomenergetikai Múzeumban évek óta 
nagy népszerűségnek örvendenek a múze-
umpedagógiai programok, amelyeket év-
ről évre igyekszünk megújítani. Ennek so-
rán már korábban körvonalazódott egy me-
sekönyv ötlete, mely aztán meg is valósult. 
A könyvet főként az óvodásoknak és a kis-
iskolásoknak készítettük. A  célunk az volt, 
hogy olyan ismeretterjesztő művet hoz-
zunk létre, mely szórakoztatva és érdeke-
sen mutatja be az atomenergiát és a paksi 
atomerőművet. A leporelló, hajtogatós me-
sekönyv formátumot választottuk, hogy a 
mondanivaló jól áttekinthető legyen, és vi-

lágosak legyenek a folyamatok és összefüg-
gések is. A  szöveg könnyen érthető, tudo-
mányos szakszavaktól mentes. Egy kedves 
�gura kérdésekkel segíti az ismeretek elsa-
játítását, interaktivitásra ösztönözve az ol-
vasót. A  kiadvány további előnye, hogy a 
könyv mérete gyermekkézhez illő. A  mú- 

zeum igyekszik az online térben is minél 
több aktivitással megjelenni, ennek köszön-
hetően elkészült az Élet az atomerőműben 
című mesekönyv digitális hangoskönyv ver-
ziója, melyet az érdeklődők már letölthet-
nek az App Store-ból és a Play áruházból is.
(Forrás: Atomenergetikai Múzeum)

Tárgy/
történet
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

Egy nap híján négy hét után játszott újra baj-
noki mérkőzést az ASE NB I/A-s fér� kosár-
labdacsapata. A hónap elején, Körmenden el-
szenvedett 88-76-os vereség óta karantén és a 
Pécs elleni két edzőmérkőzés – Pakson 98-88, 
Pécsett 91-90 a paksi csapat javára – volt a csa-
pat programja. Aztán felgyorsultak az esemé-
nyek, a kosárlabda szövetség a válogatott mér-
kőzések elmaradása miatt erre a hétre három 
mérkőzést is kijelölt több csapatnak. Az ASE 
november 30-án a Jászberénnyel játszott, de-
cember 2-án a Szegedet fogadta, 5-én pedig a 
Pécset fogadja. Az Alba ellen Székesfehérvá-
ron játszanak 12-én, rá egy hétre a Debrecen 
látogat a Gesztenyés útra. 
A sok sebből vérző Jászberény szerette vol-
na elhalasztani a találkozót, távozott a veze-
tőedzőjük és egy légiósuk, valamint többen 
is betegek, illetve sérültek voltak, de a szö-
vetség által belengetett pontlevonás miatt in-
kább pályára léptek. A paksi csapat keretéből 
hiányzott a Körmenden bokasérülést szenve-
dett Valerio Bodon Vincent, valamint a lábát 
fájlaló Gulyás Milán és Kalmár Viktor. 
Nem volt nagy az iram, ellépett a paksi csa-
pat, de az ötödik percben egy 7-0-s széria 
után már a vendégeknél volt az előny. Gyor-

san fordított az ASE, majd a válogatottól visz-
szatért Eilingsfeld percei következtek, kilenc 
pontot szerzett bő három perc alatt. A má-
sodik felvonás elejét megnyomták Kovács 
Ákosék, 44-22-t mutatott az eredményjelző 
az ötödik perc végén. Lóránt szerezte az ötve-
nedik pontot, Jackson triplája után pedig 28 
pontra nőtt a hazai előny. Az utolsó percekben 

7-0-s szériával zárkózott a kék-fehér csapat.                                                                                                       
A második félidőben tovább nyílt az olló, 
fokozatosan őrölte fel ellenfelét az ASE, az 
amúgy is kevés cserével rendelkező Jászbe-
rény a negyedik negyedre elkészült erejével. 
Atomerőmű SE – Jászberény 117-63 (30-16, 
25-18, 27-17, 35-12).     

 -joko-

Sport

Legyőzték a Jászberényt, sűrű a program

Helyes megfejtésével ajándék-
csomagot nyerhet Paks Város 
Önkormányzatának felajánlá-
sában.

Mi a Csengey kulturális központ és a 
TelePaks Médiacentrum adventi soro-
zatának címe? A megfejtéseket decem-
ber 11-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 
játékunk nyertese: Varga József

Fotó: Babai István/archív

Fotó: Molnár Gyula
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Menni kell tovább, 
januárban Masters

Ötödik helyen áll 
a Paksi FC

A  prágai zárt kapus Judo Eu-
rópa-bajnokságon az Atom-
erőmű SE két versenyzője lé-
pett szőnyegre, Pupp Réka az 
52 kilogrammosok, Cirjenics 
Miklós a 100 kilogrammosok 
között. Mindketten egy győz-
tes mérkőzés után, a második 
körben vereséget szenvedtek, 
és a legjobb tizenhat között 
búcsúztak a további küzdel-
mektől.
Pupp Réka az első meccsén a 
moldáv Blanarut leszorítással 
verte. A legjobb nyolc közé ju-
tásért a svájci Kochert ellen na-
gyon szoros csatát vívott, és 
négy perc alatt nem sikerült 
dűlőre jutniuk. A  hosszabbí-
tásban egy kontrával kikapott 
Réka, így nem jutott tovább.
Cirjenics Miklós is jól raj-
tolt, a belorusz Svirydet fojtás-
sal verte. A  folytatásban a ké-
sőbb bronzéremig jutó azeri 
Kotsoiev hamar lezárta a pár-
harcot, belsőcombbal ipponra 
dobta a paksi versenyzőt.
A  legjobb tizenhat közé jutá-
sért fejenként 112 pontot sze-
reztek, Réka a 27., Miklós a 22. 
az olimpiai kvali�kációs listán.
Az Eb után az ASE dzsúdósai 
vezetőedzője, Braun Ákos azt 
mondta, hogy Budapesten már 
megtapasztalták a buborékot, 
de továbbra is furcsa, és a prá-
gai talán még szigorúbb volt, 

mint a hazai. – A szokásosnál 
két nappal korábban kellett ki-
utaznunk, napokig csak a szál-
lodában voltunk, nem csinál-
tunk semmit. Sétálni csak az 
udvaron tudtunk, körbe-kör-
be, mint egy börtönben, nyo-
masztó – olyan nihil – hangu-
lat volt. A  félreértések elkerü-
lése végett, félelem nem volt 
bennünk, de semmit nem le-
hetett csinálni – mondta. Ar-
ról is beszámolt, hogy Réka és 
Miklós �zikailag rendben van-
nak, csak jobban kellene hin-
niük magukban. – Nyilván le 
voltak törve az eredménytől, 
de tovább kell menniük, pár 
nap pihenés után ismét dzsú-
dó. Miklós Budapesten készül, 
Réka Pakson. Most szervezik, 
hogy a válogatott kimehessen 
Mongóliába, kéthetes edző-
táborba. A  helyzet képlékeny, 
ha oda nem lehet menni, ak-
kor itthon lesz edzőtábor vagy 
keretösszetartás. Ebben a hely-
zetben nehéz összehozni eze-
ket a dolgokat. Január közepén 
a katari Dohában lesz a Mas-
ters verseny, ahol súlycsopor-
tonként a világranglista első 
harminchat helyezettje léphet 
tatamira. Nagyon fontos viadal 
lesz, két és félszer annyi pontot 
lehet szerezni, mint az Európa-
bajnokságon – összegzett Braun 
Ákos.                                 -joko-

Tizenkét fordulót követő-
en tizennyolc ponttal a ta-
bella ötödik helyén áll a Pak-
si FC (PFC) labdarúgócsapata 
az OTP Bank Ligában. A leg-
utóbbi két játéknapon előbb 
Kisvárdán vereséget szenve-
dett, majd Újpesten döntetlent 
játszott a társaság. A követke-
ző fordulóban december 6-án 
17.30-kor a MOL-Fehérvár 
FC-t fogadják. 

Az előző szezon végén Osz-
termájer Gábor vezetőedző-
vel sikerült az NB I.-es tag-
ság meghosszabbítása, így a 
2020/2021-es idényt is a �atal 
paksi trénerrel kezdte a Paksi 
FC labdarúgócsapata az OTP 
Bank Ligában. Ám a nyáron 
tapasztalt lendület elfogyott, 
négy fordulót követően három 
vereség mellett mindössze egy 
döntetlent ért el a társaság, így 
edzőváltás történt a Fehérvári 
úti klubnál. Bognár György ér-
kezett a paksi kispadra, aki tel-
jesen átalakította a játékrend-
szert, egészpályás letámadást 
alkalmaz, amellyel valójában 
sokkolja a mezőnyt. Az új tré-
nerrel öt győzelem, két dön-
tetlen és egy vereség a mérleg, 
a gárda elmozdult az utolsó 
helyről, a bajnokság harma-
dánál, tizenkét fordulót kö-
vetően, már az ötödik pozíci-

ót foglalja el. – Több-kevesebb 
hibával játsszuk ezt a játékot, 
előfordul még, hogy bizonyos 
játékhelyzetekben az egyik já-
tékos előre védekezik a másik 
pedig behátrál. A  rendszer el-
sajátítását illetően még úton 
vagyunk, ez a játék még nem 
kész, hosszabb időnek kell el-
telnie ahhoz, hogy a futballis-
ták levetkőzzék a régi beideg-
ződéseket. A játékosok elszán-
tak, az új taktikát mindenki 
tanulja – fogalmazott a Pak-
si FC vezetőedzője. – Amikor 
egy kicsit megindul a szekér, 
arra vigyázni kell, akkor kell a 
legóvatosabbnak lenni. Ha ne-
hezebb időszak van a csapat 
életében, akkor is magabiz-
tosságot kell sugározni, most, 
hogy a szakmai munka pon-
tokkal párosul, akkor sem sza-
bad elszállni. Dolgozni kell, a 
játékosok partnerek, próbálnak 
megfelelni az új rendszernek, 
de továbbra is azt mondom, 
hogy minden egyes bajnok-
ság egy maratoni futás, amely-
nek most még csak a harmadá-
nál járunk – összegzett Harasz-
ti Zsolt, a Paksi FC ügyvezetője. 
A PFC a 2020-as naptári évben 
még a Mol-Fehérvár FC-t és a 
Ferencvárost fogadja, valamint 
Mezőkövesdre és az MTK ott-
honába utazik.                   

 Faller Gábor
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