
MEGHÍVÓ
KÁVÉZZON A MECSEK TAKARÉKKAL!

a és ajánlásával:

Keresse fel paksi � ókunkat, hallgassa meg ajánlatainkat a Takarékszövetkezet által kínált pénzügyi lehetőségekről! 
Legyen az akár megtakarítás, befektetés, számlavezetés vagy � nanszírozás. Mi pedig vendégül látjuk egy kávéra 
vagy teára. Ha pedig valamely termékünket, szolgáltatásunkat igénybe veszi, meghívjuk egy második kávéra is  A 
PAKSI KÁVÉ kávéházba. Várjuk szeretettel! (Ajánlatunk feltételeiről érdeklődjön � ókunkban vagy a kávéházban.)

Paks, Villany utca 4. 
Tel.: 75/511-240

paks@mecsektakarek.hu
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Háromezer négyzetméteren készült térköves bur-
kolat az Ady Endre utcában, miután föld alá ke-
rültek a légvezetékek, megépült a zárt csapadék-
víz-elvezető rendszer és az új közvilágítási hálózat. 
– Az elkészült utca rendeltetésszerű és biztonsá-
gos használatra alkalmas, a kivitelező készre jelen-
tette a munkát, így elkezdődhetett az utca műszaki 
átadása. A szerződés szerint ezt követően a hibák 
javítására húsz nap áll a kivitelező rendelkezésé-
re, így lapzártánk után, november 16-ig zárult le 
hivatalosan a beruházás – tájékoztatott Pupp Gá-
bor, az önkormányzat beruházási ügyintézője. Az 
utcában a DC Dunakom Plusz K�. kertészei öt-

ezer tő évelő növényt, valamint 63 gyertyánt és 
kőrisfát ültettek ki. Az Ady utca elejére tervezett 
buszparkolót is parkosítják: az új növények mel-
lé korszerű utcabútorok is kerülnek. A kétállásos 
autóbuszparkolót a közforgalom nem használhat-
ja majd. A teljes körű rekonstrukció 290 millió fo-
rintból, önkormányzati forrásból valósult meg. 
Szabó Péter, a körzet képviselője úgy fogalmazott: 
európai színvonalú, 21. századi utca készült az Új-
városban. A körzet tovább szépül, hiszen rövide-
sen befejeződik a Szentlélek-templom előtti tér 
korszerűsítése is.                                              

Dallos Szilvia

Nappali melegedőt alakítanak 
ki a hajléktalanoknak a Síp ut-
cában. Bár az önkormányzatnak 
erre nincsen törvényi kötele-
zettsége, társadalmi és szakmai 
igényeknek tesz eleget az intéz-
mény létrehozásával. Nyáron el-
készültek a szigorú hatósági elő-
írásoknak megfelelő tervek a 
megvásárolt ingatlan átépítésé-
re, a felújításra a DC Dunakom 
Plusz K�. kapott megbízást. A 
mintegy 23 millió forintos be-
ruházás során a szigetelt házban 
egy szobát, egy melegítőkony-
hát, fér�, női és mozgáskorláto-
zott vizesblokkot alakítanak ki, 

valamint új nyílászárókat építe-
nek be. Az udvaron lakókonté-
nert helyeznek el, hogy minden 
utcán élőt fogadhassanak. A fel-
újítás december végére készül el.
Borbás László, a Paks Kistérsé-
gi Szociális Központ igazgató-
jának tájékoztatása szerint a téli 
időszakban elsősorban az élet-
mentésre fókuszálnak, de a se-
gítő munkát előtérbe helyezve 
különböző speciális szolgáltatá-
sokat is biztosítanak majd az in-
tézményegységben. – A lakhatás 
megoldásához, a munkahelyke-
reséshez, ezzel pedig az önálló 
életvitel kialakításához támoga-

tó hátteret nyújtunk – mondta el 
a szakember. A melegedő nap-
közbeni tartózkodásra és prog-
ramokra biztosít lehetőséget, 
a hajléktalanok főzhetnek, 
tisztálkodhatnak majd. A paksi 
nappali melegedőben 10-15 em-
bert tudnak fogadni, de mivel az 
ellátást önként vehetik igénybe 
és kötelező a házirend betartása, 
még bizonytalan, hányan élnek 
majd a lehetőséggel.
A paksi hajléktalanszálló még 
2014-ben zárta be kapuit, azóta 
intézményesült formában nem 
működött szolgáltatás az ott-
hontalanok ellátására.           -dsz-

Közeleg a tél, reggelente mínu-
szokra ébredünk, és bár az or-
szágban több helyütt havazott, 
Paksot egyelőre elkerülte a hó. 
Az önkormányzattal kötött 
közszolgáltatási szerződés ke-
retében idén is a DC Dunakom 
Plusz K�. feladata a városi utak, 
járdák síkosságmentesítése. El-
készült az üzemeltetési terv, 
melyben meghatározzák, a cég 
melyik járműve mely utcákat 
takarítja havazás idején a 90 
kilométernyi burkolt útfelület-
ből, és befejeződött a hótolók 
felkészítése is. Egy híján száz, 
sós homokot tartalmazó láda 
került ki a gyalogátkelőkhöz, 
buszmegállókhoz, ezek pon-
tos helyéről a cég honlapján 
található térképről tájékozód-
hatnak. Puskás János ügyve-
zető arra hívta fel a �gyelmet, 
hogy a lakosság is használhat-
ja a szóróanyagot a közterület 
síkosságmentesítésére, a ládá-
kat folyamatosan utántöltik. 
Az ügyvezető arra kéri a paksi-
akat, ha havazni kezd, ne hagy-
ják autóikat az ingatlanok előtt, 
mindenki álljon be az ud-
varra, hogy ne akadályoz-
za a hótolók munkáját. Emel-
lett, tette hozzá, a helyi rende-
let előírásai szerint takarítsák 
rendszeresen a házaik előt-
ti járdákat, a cég munkáját is 
segítve. 
Újdonság, hogy idéntől 580 mé-
ter hosszan hófogó rácsokkal 
biztosítják a közlekedést egész 
télen a Cseresznyésbe vezető út 
azon részén, ahol a tapasztala-
tok szerint leginkább jellemző-
ek a hóátfúvások. 
A téli ügyelet november 15-én 
indult el. Amikor havazás kez-
dődik, a cég gépei és a kézi út-
tisztítók azonnal megkezdik az 
utak és a járdák takarítását az 
első rendű utakkal kezdve, illet-
ve a buszmegállók, a gyalogát-
kelők, az intézmények és az or-
vosi rendelők környékén.

-dsz-

Gondoskodnak a hajléktalanokrólHófogó rácsok
a cseresznyési
úton

Elkészült az Ady Endre utca
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

2 n Paksi Hírnök, 2016. november 18.



Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4550 példányban
Kiadja a TelePaks Médiacentrum Nonpro� t K� .
Főszerkesztő: Kövi Gergő
Szerkesztőség: Paks, Dózsa György út 51–53.
E-mail: szerkesztoseg@paksihirnok.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
ISSN 0865-560X
Következő megjelenés: 2016. december 2.

travel

AJÁNDÉKUTALVÀNY

részére

Ft értékben

bevál tható

Jumbo Travel UTAZÁSI  IRODA

ADVENT  
PANNONHALMÁN 
ÉS GYŐRBEN
2016.12.17. 

5.500 Ft / fő
ÉLMÉNYHEZ VEZETJÜK!

SÍELÉS  
AUSZTRIÁBAN
2017.02.08-13.
6nap / 5éj / 4síelt nap 
185€-tól

www.jumbotravel.hu, jumbo@jumbotravel.hu, +36209660406

7030 Paks, Dózsa György u.14. U-001672 · Mamut Bt
travel

TÖKÉLETES AJÁNDÉK  
MINDEN ALKALOMRA

Ajándékozzon utalványt  
szeretteinek, barátainak,  
esküvőre, születésnapra…

Megújult a kápolna és környezete a Fehérvári 
úti temetőben. A nyár közepén kezdődött fel-
újítás során megerősítették a toronyszerkeze-
tet, a falakat a festés előtt kívül-belül páraát-

eresztő vakolattal szigetelték a vizesedés ellen, 
az épület körül térkő került a balesetveszélyes-
sé vált betonburkolat helyére, valamint resta-
urálták a kápolna előtti keresztet és szobrot is. 

Előbbin Horváth Tibor, a felújításon pedig a 
BA-TU Építőipari K� . dolgozott. A 14 millió 
forintos költséget az önkormányzat állta.
– A törvény értelmében a temetők fenntar-
tása önkormányzati teendő, így az azokat 
fenntartó felekezetek az önkormányzat vál-
láról veszik le a feladatot. A lakosság kom-
fortérzetének javítása kiemelten fontos a vá-
ros számára, így amellett, hogy támogatjuk 
a temetők karbantartását, hozzájárulunk a 
történelmi egyházak ingatlanjainak fenntar-
tásához is – fogalmazott dr. Blazsek Balázs. 
A kápolna felújítása is ennek részeként való-
sult meg csakúgy, mint korábban a Fehérvá-
ri úti temető főbejáratának és belső útjának 
rekonstrukciója, valamint a Kálvária teme-
tőben a támfalépítési és pincetömedékelé-
si munkák segítése, ami több mint húsz éve 
folyamatosan feladat. Az önkormányzat hoz-
zájárulásával újult meg korábban a katolikus 
plébánia épülete, a Szentháromság téri, vala-
mint a Bazársor feletti szobrok restaurálása. 
A Balogh Antal katolikus iskola Kossuth La-
jos utcai épületének felújítását is támogatták 
idén – tájékoztatott a címzetes főjegyző. 

-dallos-

Megújult az újtemetői kápolna

A modern hallókészülékek 
feltűnésmentes megoldást nyújtanak:

Vizsgáltassa meg hallását ingyenesen, 
és együtt elérjük, hogy ismét jól halljon!

* Az akció részletei: www.victofon.hu/akcióink. 
   A hirdetést és a hallókészülék kiskönyvét hozza magával.

www.victofon.hu

A fül formájához igazodva kényelmes viseletet jelentenek.

A televízió és a mobiltelefon használatát is megkönnyítik.

Kezelésük könnyen elsajátítható.

Ön szerint 
   visel hallókészüléket 
    a hölgy?

Tudta?

Ft
/d

b*

Hallókészülék 
elem kupon

Ajándék sütőkesztyű 
ingyenes hallás-
vizsgálat esetén*

Bejelentkezés: 06-30/234-2572

7030 Paks, Táncsics M. u. 13., 
I. emelet

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Akác rönkfából készült, kilencven méter hosszú kerítés épült a Cseresznyéskert Erdei Iskolánál. A közel hárommillió forintos beruházásra az ön-
kormányzat adott megbízást. Két éve merült fel az ötlet, hogy a 2013-ban átadott erdei iskola mellé kerítés is készüljön egyrészt a gyerekek védel-
mében, másrészt hogy az állatok ne lepjék meg az iskola vendégeit. A kerítés arra is szolgál, hogy az autósok a kijelölt parkolót használják, mond-
ta el Gyulai István, az erdei iskola vezetője, aki azt is hozzátette: a rönkkerítés az egykori puszta világára emlékeztet. Fotó: Sza�enauer Ferenc

A város előtt álló településfejlesztési felada-
tokra való felkészülés jegyében augusztusban 
városrendezési ötletpályázat jelent meg „Pak-
si új városközpont” címmel. A kiíró önkor-
mányzat célja az volt, hogy feltárja a Táncsics 
park, a volt konzervgyár, valamint a 6-os főút 
túloldalán a Duna-parton fekvő területekben 
rejlő fejlesztési lehetőségeket. A felhívásra tíz 
érvényes és egy érvénytelen pályázat érkezett, 
a beadott anyagokat kilenctagú bírálóbizott-
ság zsűrizte szakértők bevonásával.
– Eredményes és sikeres volt a pályázat. 
Ugyanakkor van egy kis hiányérzetünk, mert 

tipikus első helyezett, kerek, jó, megvaló-
sítható koncepcióterv nem volt a pályázati 
anyagok között – mondta el Horváth And-
rás. Paks főépítésze, a zsűri társelnöke hoz-
zátette: – 14 millió forint összdíjazással má-
sodik és harmadik helyet osztottunk ki, 
valamint rangsorolás nélkül két másik pálya-
művet is megvételre érdemesnek értékeltük. 
Az ötletpályázat sajátos kategória, itt nem 
arra választunk ki egy konkrét munkát, hogy 
azt tovább tervezzük, hanem az a cél, hogy az 
ötletek alapján a város pontosítani tudja ter-
vezési programját.

– Érkeztek megvalósítható, ám drága, bá-
tor ötletek is. Volt, aki a Tesco, a Penny és az 
OMV lebontásával növelné a város közpon-
ti terét. A Táncsics parkot a legtöbben zöld-
felületként hasznosítanák, akadt, aki a terü-
leten lévő ingatlanok kisajátítását is javasol-
ta – erről Süli János beszélt az értékeléskor. 
A polgármester hozzátette: az elképzelések 
megvalósításáról csak a rendelkezésre álló 
források és az üzletfelek ismeretében dönt-
het a városvezetés. – Ahhoz, hogy a vizsgált 
területre új városháza épülhessen, beköltöz-
zön a szakképzőiskola, és kollégium is épül-
jön a paksi középiskolások számára, vagy 
például ahhoz, hogy ideköltözzön az atom-
erőmű múzeuma, látogatóközpontja és okta-
tási központja, előbb ki kell vásárolni a volt 
konzervgyár területén lévő ipari üzemeket és 
telepeket. Ez jelentős forrást igényel. Ha nem 
lesz Paks II., akkor apró lépésekben tudunk 
fejleszteni, ám a nagyszabású tervek pénz és 
funkció hiányában nem valósíthatóak meg – 
szögezte le a polgármester.
A díjazott építészek a nagyközönségnek is 
bemutatták terveiket. A fórumon elhang-
zott: jövő év elején tervpályázatot írnak ki 
a Pollack Mihály utca északi oldalára ter-
vezett lakónegyedre is, hogy a város kész 
koncepcióval várja a felmerülő lakásigé-
nyeket.

Dallos Szilvia

Számos terv született az új városközpontra
Forrás: Paksi Polgármesteri Hivatal
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– Ne vegyétek el az ember meghitt ottho-
nát. Ne kelljen elhagynia édes hazáját. A ha-
zát, mely jövővel biztatott, melyben mind-
nyájunk bölcsője ringatott! – Ez az Elisabeth 
Neuberger-Schneidertől való idézet olvas-
ható azon az emlékművön, amit a magyar-
országi németek kitelepítésének 70. évfor-
dulója alkalmából avattak fel Dunaköm-
lődön a Kereszt-völgyben. – A török teljes 
kiűzése után három nagy hullámban tele-
pítettek be svábokat, szervezett formában, 
Magyarország elnéptelenedett területeire 
– idézte fel Süli János, Paks polgármestere. 
Beszélt arról, hogy miközben a rájuk jellem-
ző szorgalommal, szívós, kemény munkával 
felvirágoztatták új lakóhelyüket, megőriz-
ték hitüket, nyelvüket, hagyományaikat és 
szokásaikat. 1946-ra már hat nemzedék óta 
hazája volt az itteni németeknek Magyar-
ország. Ám mindez nem számított 1945 
őszén, és elérkezett 1946, amikor megin-
dultak a kitelepítések. A kitelepítetteknek 
azt mondták, hogy őshazájukba érkeznek, 
de valójában az ismeretlen idegenbe futott 
be a tehervagon, ráadásul a háborút követő-
en nyomor uralkodott Németországban, így 
fogadtatásuk sem volt kon�iktusoktól men-
tes, fogalmazott beszédében a polgármester.  
Tartva a nagyobb ellenállástól, a kitelepítési 
kvótát úgy igyekeztek teljesíteni, hogy a ki-
sebb falvakat szinte elnéptelenítették – erről 
már Féhr György beszélt. 1946. május 29-én 

a dunakömlődi lakosság 98%-át elhurcolták 
Németországba. Paksról az adatok szerint 
15 főt, de mellettük több száz embert em-
lítenek a statisztikák elköltözöttként, holott 
többségében őket az elhurcoltakhoz hason-
lóan kidobták otthonukból, elvették vagyo-
nukat. 1947-ben Paksról és környékéről to-
vábbi 115 főt vittek el, mondta beszédében 
a Paksi Német Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke. Hozzátette: a néhai Vass György 
paksi szobrász tervei alapján elkészült em-
lékmű három, keresztformába állított ala-
kot szimbolizál. A hármas kereszt szakrá-
lis jelképként a szentháromságot, míg vi-
lági jelentésében az elhurcolt és itt maradt 
magyarországi németek közösségét is jelké-
pezi a közös haza összetartó ereje alatt. Az 
emlékművet dr. Udvardy György pécsi me-
gyéspüspök áldotta meg. 
A kitelepítés 70. évfordulójára emelt em-
lékmű megvalósításában a paksi önkor-
mányzat oroszlánrészt vállalt, hozzájárult a 
Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat. 
A területet Forster József ajánlotta fel, aki 
sokat dolgozott az ügyért. Érkeztek emel-
lett adományok vállalkozóktól, magánsze-
mélyektől, Reichertshofenből és más né-
metországi településről, amiként vendégek 
is az avatásra. Az emlékmű megáldása után 
emlékmisét tartottak a helyi templomban, 
amit 190 esztendővel ezelőtt szenteltek fel.                                      

Kohl Gyöngyi

Az új építési telkek kialakításával megváltoz-
tak a terepviszonyok a Május 1. utcában, ezért 
az utóbbi években nagy záporok alkalmá-
val a csapadékvíz befolyt a völgyoldali épüle-
tek udvarába. Az önkormányzat a probléma 
megszüntetése érdekében átépíttette a csapa-
dékvíz-elvezető rendszert az utca páratlan ol-
dalán, a 9. és 25. szám közötti szakaszon. A 
kivitelezésre a Partner Betonelemgyártó K�. 
kapott megbízást. Nyár végén indult a beru-
házás, amely során a betonburkolatú, nyílt 
árkot elbontották és zárt csapadékcsatornát 
alakítottak ki, amely a Pető� utca nyílt árká-
ba vezeti le az utcából az esővizet. Az érintett 
szakaszon a járda, az útszegély és a kapube-
járók is megújultak. A beruházás 50,6 millió 
forintból valósult meg.                                    -dsz-

Édesanyja sok verset, mesét olvasott neki, ma 
pedig már maga adja elő ezeket, mondja Be-
decs Tamás, a Bezerédj Általános iskola 4. osz-
tályos diákja, aki másodszor nevezett a paksi 
Regélő mesemondó versenyre. Idén A plety-
kás asszonyok című magyar népmesét hoz-
ta, előadását aranyminősítéssel díjazta a zsű-
ri. A kisebbeknél ilyen eredményt ért el még 
Vesza Zsombor, a felső tagozatosok közül pe-
dig Mendi Milán és Tóth Flóra. Ezüst minő-
sítést összesen nyolc, bronzot pedig tizenegy 
gyermek vehetett át. A kisebbeknél különdíj-
ban részesült Stingli Tamás, az idősebbeknél 
Tóth Flóra, a közönségdíjat pedig az alsósok-
nál Gősi Gabriella, a felsősöknél pedig Tóth 
Kristóf kapta. Paks mindegyik általános isko-
lájából, valamint Dunaföldvárról, Gerjenből, 
Dunaszentgyörgyről, Nagydorogról, Tenge-
licről és Szekszárdról érkeztek diákok a Pak-
si Pákolitz István Városi Könyvtárba. Az alsós 
nevezők tábora kicsit népesebb volt a felső ta-
gozatosokénál, előbbi korosztályban tizenki-
lenc, utóbbiban tizenhét diák állt a zsűritagok 
elé, akik a szövegtudást, a tiszta, szép beszédet 
és az előadásmódot vették �gyelembe az érté-
kelésnél. A huszadik alkalommal megrende-
zett mesemondó versenyt Bumberák Maja és 
Gregus László Hegyen-völgyön, mesék útján 
című előadásával zárták.

-kgy-

A kitelepítésre emlékeztet 
a hármas kereszt

Orvosolták 
az esővíz 
okozta gondot

RegélőFotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Fogadóóra

Horváth Zoltán
Forrás: Jobbik

A nemzeti értékek, a hungarikumok védel-
me kiemelt feladat a Jobbiknál, ezért is tar-
totta fontosnak Horváth Zoltán, hogy Paks 
is csatlakozzon a megyei értéktárbizottság 
munkájához, ami kezdeményezésére 2015-
ben meg is történt. Azóta városunkban is 
gondozza, leltározza Paks értékeit tele-
pülési értéktárbizottság, a Kincses Tolna 
megye ötödik kötetében pedig 44 pak-
si és kistérségi érték sorakozik, mondta 
el a Telepaks Fogadóóra című műsorában 
Horváth Zoltán. A jobbikos önkormányzati 
képviselő termelői piac létrehozását is kez-
deményezte. – Ha magánszervezésben is, 
de már működik a piac Agricum néven. De 
még sok őstermelő van helyben, aki kínál-
hatná portékáit, erre nagyobb helyet kel-
lene biztosítani – fogalmazott. A paksi pi-
actér kinőtte a jelenlegi helyét, több stand, 
nagyobb, fedett tér kellene. Szorgalmazni 
fogja ennek  megvalósítását – ígérte a kép-
viselő. 
Többször szót emelt Horváth Zoltán az ön-
kormányzati tulajdonú ingatlanok értéke-
sítése ellen. 
– Mindig az a válasz, hogy sokba kerül a fel-
újításuk és nehéz megfelelő közösségi célra 
hasznosítani őket. Pedig ha az elmúlt cik-
lusokban gondos gazdaként ügyeltek vol-
na az állagmegóvásra, akkor a hasznosí-
tás is könnyebb lenne. Hiszen kevés a civil-
szervezetek számára felajánlható hely akár 
székház, akár próbaterem céljára. A �atal 
pályakezdőknek, családoknak is alakíthat-

nának ki lakásokat ezekben az épületekben 
– sorolta hasznosítási ötleteit. Hozzátette: 
ha beindul az atomerőmű bővítése, a pak-
si ingatlanárak még magasabbra szöknek, 
így növelhető lenne a város vagyona, a he-
lyi vállalkozók számára pedig munkalehe-
tőséget biztosítana, ha az épületek felújítá-
sát meghirdetné az önkormányzat.      
A helyi vállalkozók helyzetbe hozása 
amúgy nem könnyű, szögezte le. – Közülük 
sokan még mindig a saját pecsenyéjüket 
sütögetik, nem alakítanak konzorciumo-
kat, nem igazán készülnek az erőműbőví-
tésre. Így a létszámhiány és a szakmai fel-
készületlenség miatt csak morzsákat fog-
nak felcsipegetni a beruházás idején, pedig 
a lehetőség hatalmas. Fel kell ismerniük, 
hogy közösen tudnak majd nagyot alkot-
ni – hangsúlyozta.
Horváth Zoltán szerint Paksnak már most 
szüksége lenne egy elkerülőútra, a tervezé-
sek, tárgyalások folynak, de helyben nincs 
rá forrás. A Jobbik talált rá keretet a 2017-
es központi költségvetésben, de beadvá-
nyukat júniusban elutasították. A Paks–
Kalocsa híd megépítéésért is kampányolt 
a Jobbik, a létesítmény tervezése azóta el-
kezdődött. – Optimistán várjuk a megva-
lósítást, pedig a helyi vállalkozók számára 
konkurencia érkezhet majd a hídon keresz-
tül, ugyanis gyorsan és sokkal könnyebben 
elérhető lesz Paks a Duna túlsó oldaláról is. 
Nekünk kell előbb ébrednünk – hívta fel a 
�gyelmet. 
Népszerű a paksi gyermekek körében a 
Jobbik helyi szervezete által meghirde-
tett történelmi rajzpályázat, mellyel Ben-
cze Barnabás tanár úrnak állítanak emlé-
ket. Legutóbb több mint 250 alkotás érke-
zett a felhívásra, tájékoztatott a helyi elnök. 
– Nem akarunk politikát belevinni a pá-
lyázatba, azt szeretnénk megtudni, hogy 
a gyerekek miként látják a magyar törté-
nelem jeles eseményeit – mondta. Idén is 
meghirdeti adventi jótékonysági akcióját a 
szervezet – ígérte Horváth Zoltán. Ahogy 
fogalmazott: az emberek szeretnek segí-
teni, mindig nagyon sok felajánlás, tartós 
élelmiszer, ruhanemű és játék érkezik, me-
lyeket a legrászorulóbb családoknak osz-
tanak ki karácsony előtt. Idén a rendez-
vény helyszíne változni fog. Az első vásárt 
Cseresznyésben szervezték meg, és a ter-
vek szerint ismét ott, az azóta elkészült er-
dei iskolába várják majd az érdeklődőket. 

A képviselő hozzátette: 2017-ben szeretné 
átadni a közösségi házat Cseresznyésben. 
Horváth Zoltán szerint Paksnak is szüksé-
ge lenne egy új rendezvényközpontra, fő-
ként az óvárosban. Elmondta: a Pető� ut-
cai egykori i�úsági ház alkalmas lehet erre 
a funkcióra.
A képviselő nem elégedett a város fejlődé-
sével. Szerinte hiába nagy Paks költségve-
tése, ez a városon nem látszik meg. A vá-
rosháza, a rendőrkapitányság épülete, a vá-
roskép hiányérzetet kelt az emberekben. 
Pakson már nem szabadna utcafelújítások-
kal foglalkoznia az önkormányzatnak, en-
nek ellenére sok olyan utca van, amelyen 
húsz éve még javítás sem történt. A beru-
házások előkészítése körülményes, az ár-
érték arányon is kellene javítani, bár eb-
ben a ciklusban már látszik némi változás, 
az atomerőmű-bővítésre történő felkészü-
lés pedig még gördülékenyebbé teheti a vá-
rosfejlesztési munkát, mondja a képviselő, 
aki tart az önkormányzatok önállóságának 
elvesztésétől. Az ASP informatikai rend-
szer tervezett bevezetésével a Jobbik sze-
rint a kormány kontroll alatt tartaná az ön-
kormányzatok pénzügyi gazdálkodását. Ez 
amellett, hogy megszüntetné a települések 
önállóságát, akár újabb helyi adók kiveté-
sére kényszerítheti, hogy forrásra leljenek 
a települések. 
A jogi és ügyrendi bizottság kiemelt fel-
adata a törvényes működés ellenőrzése, 
fogalmazott a grémium elnökeként. A ko-
rábbi ciklusban elindított Paksi Digitális 
Archívum vizsgálata jelenleg is zajlik szak-
értők bevonásával – emelt ki egyet a bizott-
ság által kezdeményezett vizsgálatokból.  
– Célunk, hogy a jövőben eredményesen 
és jogszerűen működtethessük ezt a pak-
si fejlesztést – hangsúlyozta a bizottság el-
nöke. 
Horváth Zoltán a megyei közgyűlés terü-
letfejlesztési és koordinációs bizottságában 
is dolgozik. – Megerősített csapattal lobbi-
zunk Paksért, hiszen a grémiumnak tag-
ja Süli János és Bordács József is. Ugyan-
akkor úgy kell képviselnünk városunkat, 
hogy nem nem feledkezünk meg a hátrá-
nyos helyzetű településekről. Úgy kell a pá-
lyázati pénzeket elosztani, hogy oda is jus-
son forrás, ahol szükséges az infrastruktúra 
fejlesztése vagy a több lábon állás segítése – 
hangsúlyozta a képviselő. 

-dallos-
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Fogadóóra

Kovács Sándor
Forrás: Paksi Lokálpatrióták Egyesülete

– Fiatalos, lendületes, modern arculat kell 
Paksnak, hiszen itt kezdődik majd az év-
ezred beruházása, ami megújulást hoz és 
hosszú távú jövőképet teremt a város szá-
mára – mondta el a TelePaks Fogadóóra 
című műsorában Kovács Sándor. – Ha sok 
látnivaló nincs is Pakson, de hagyománya-
inkra – a sillerre, a Dunára, a halászlére – 
lehet építeni. Városmárkaként használva 
ezeket vagy az újabbak közül az atomerő-
művet és a Paksi Képtárat, létrehozhatunk 
egy új turisztikai fejlesztést – hangsúlyoz-
ta a turisztikai és városmarketing-bizott-
ság elnöke. Az arculati elemek közül a vá-
ros új logóját pályázaton keresi a bizottság, 
ebben kell megjelennie az új szlogennek is: 
Paks az együttműködés városa. – Polgár-
mester úr ötlete volt a szlogen, mi pedig tá-
mogattuk, hiszen jelképezi a város jövőjé-
ért végzett munkát, a helyben és a régióban 
kötött megállapodásokat – tette hozzá. Ko-
vács Sándor szerint 2017 az együttgondol-
kodás éve lesz. Az elmúlt pár hónap alatt 
megteremtették a munka feltételeit, meg-
alakult és dolgozik a szakbizottság, rövi-
desen feláll egy szakmai szervezet is, és a 
költségvetésben is meglesznek a feltételek 
ahhoz, hogy a helyi civilszervezeteket be-
vonva dolgozzanak a turizmus fellendíté-
sén. Az első feladatok egyike egy egysé-
ges turisztikai és városmarketing-koncep-
ció kidolgozása lesz, hiszen e két terület 
csak együtt működhet. – Sokan fektettek 
már a turizmusba, helyi vállalkozók sorra 

nyitottak meg szálláshelyeket, panziókat, 
de még több előkészületre lesz szükség, 
hiszen több ezren érkeznek majd a város-
ba, akiknek a lakhatási mellett a szórako-
zási és sportolási lehetőségeket is biztosí-
tani kell. Koncepcióban gondolkodva kell 
Paks jövőképét felépíteni. Ennek része le-
het például az Atomenergetikai Múzeum 
és a látogatóközpont városba költöztetése, 
velük kiegészítve a képtár, a múzeum és a 
Sárgödör tér kínálta turisztikai lehetősége-
ket. A képviselő hozzátette, hogy egymilli-
árdos beruházásként elkészült ugyan a De-
ák-ház felújítása, a Paksi Metszet, ám nem 
gondolja, hogy csupán emiatt sokan eljön-
nének Paksra. Más turisztikai látnivalóval 
összekötve azonban növelhető a látogató-
szám. – Ha egy intézménynek csak költsé-
gei vannak, de nem működtethető rentábi-
lisan, joggal teszik fel a választók a kérdést, 
miért nem másra fordította ezt a sok pénzt 
a városvezetés – hangsúlyozta Kovács Sán-
dor, hozzátéve, jobban kell marketingelni 
az intézményt, hogy értékei országszerte 
ismertek legyenek. Ebben nyújthat segítsé-
get az önkormányzati intézmények számá-
ra az egységes turisztikai és városmarke-
ting-koncepció, illetve a szakmai szervezet. 
– Még nincsenek meg a feltételek a mar-
káns turizmusfejlesztési munkához, nincs 
döntési jogunk. Remélem, megkapjuk a 
felhatalmazást, hiszen azért alakult a szak-
bizottság, hogy eredményeket tudjon fel-
mutatni – tette hozzá a képviselő, aki nem 
ért egyet a Duna-partra tervezett rendez-
vényhajó terveivel, szerinte a korzó nem 
alkalmas nagyobb rendezvények lebonyo-
lítására. A Duna kínálta lehetőségeket in-
kább a horgászturizmus fellendítésével 
vagy halászléfesztivál szervezésével kelle-
ne kiaknázni, fogalmazott, hangsúlyozva: 
ez utóbbihoz jó szervezés, érdekes prog-
ram és megfelelő helyszín szükséges, ilyen 
lehet a Malom-árok és az OMV-kút közöt-
ti, a városrendezési tervekben is hasznosí-
tásra szánt terület. A paksi halászlé ismer-
tebb, mint a bajai, csak ott tettek mellé ötle-
tet, pénzt, marketinget – húzta alá. 
– Gazdaságilag a mai napig egy lábon áll a 
város. Bár az utóbbi két évben az in house 
szerződések révén több paksi vállalko-
zó jutott helyben munkához, konzorcium 
egyetlen nagyobb beruházásra sem alakult, 
ezért azokat mindig multicégek nyerték el  
– mondta el Kovács Sándor, hozzátéve: a 

vállalkozók felkészítése egy helyi vállalko-
zói szervezetre várna. Most kell fejleszte-
ni, mert mire eldördül a startpisztoly, már 
késő lesz. 
Kovács Sándor a Paksi Lokálpatrióták 
Egyesülete alapító elnökeként és a Fidesz 
helyi szervezetének ügyvezető alelnöke-
ként is dolgozik a képviselő-testületben. A 
két pozíció jól megfér egymással, mondja. 
– Amikor felkérést kaptam a Fidesz egyik 
vezetői tisztjére, akkor a lokálpatrióták is 
úgy gondolták, ez jó út lesz arra, hogy az ő 
gondolkodásmódjuk és céljaik megjelenje-
nek a közéletben. 
– Ha valaki innovatív, vannak ötletei, he-
lyi célokért dolgozik, akkor támogatás-
ra lel a mostani városvezetésnél – hang-
súlyozta Kovács Sándor, aki 2002 óta egy 
ciklus kivételével végig ellenzéki képvise-
lőként dolgozott a testületben. Azt mond-
ja, ellenzékiként csak a hangját hallathat-
ta vagy választási ígéreteivel adott ötlete-
ket a városvezetésnek. – 2014-től azonban 
tudok a városért dolgozni. Például a város-
kártya bevezetésének ötletét korábban el-
vetették, mert lokálpatrióta elképzelés volt, 
ebben a ciklusban a polgármester támogat-
ja. Mindig az a panasz, hogy a paksiak nem 
Pakson költenek, a városkártya bevezetésé-
vel azonban helyben maradhat az itt meg-
keresett pénz. 
Nyugalmat akart hozni a helyi politikába, 
ezért vállalta a helyi Fidesz ügyvezető al-
elnöki posztját. – Kezdeményezésemre el-
indult az együttműködés a várost vezető 
frakció és a kormánypárti szervezetek kö-
zött, büszke vagyok arra, hogy Szabó Pé-
ter személyében sikerült  alpolgármes-
tert adnia a Fidesznek, megnyertük a he-
tes körzetben az időközi választást, és a 
népszavazáson Paks az országos átlag fe-
lett teljesített. Ezek azt mutatják, hogy ha 
a háttérbe visszahúzódva is, de dolgozunk 
– fogalmazott. Szeretné a Fidesz-csopor-
tot megerősíteni, a lokálpatrióták egyesü-
letét életben tartani, és szeretné, ha a város 
jó kapcsolatot tudna kialakítani az ország 
kormányával. – Hiába volt Paks jó lehető-
ségekkel rendelkező város, sokkal előrébb 
tartanánk, ha a korábbi városvezetés is jó 
kapcsolatot ápolt volna a kormánypárttal. 
Nem szabad várni a csodát, együtt kell mű-
ködnünk, nekünk kell tenni azért, hogy a 
csodák idejöjjenek – hangsúlyozta.

Dallos Sz.
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Atomerőmű

Tavaszra meglehet a telephelyengedély

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

További információ:      
www.mvmpaks2.hu

www.facebook.com/MVMPaks2

Lezárulhat az új paksi blokkok telephely-en-
gedélyezési eljárása jövő tavasszal, és a paksi 
atomerőmű teljesítményének fenntartásá-
ért felelős kormánybiztos bízik abban, hogy 
a környezetvédelmi engedélyt hamaro-

san megkapják másodfokon is, írta meg az 
MTI.  Aszódi Attila, a Portfolio Energy 
Investment Forum 2016 konferencián, Bu-
dapesten elmondta: a paksi atomerőmű két 
új blokkjának megépítéséhez mintegy hat-
ezer engedély szükséges, ezek közül két 
nagy engedélyezési csomag van napirenden.
A Baranya megyei kormányhivatal idén 
szeptemberben adta ki az első fokú környe-
zetvédelmi engedélyt, amit két zöldszerve-
zet megtámadott. A telephely-engedélyezés-
hez kapcsolódva ismét lesz közmeghallgatás 
Magyarországon, ehhez a környezetvédelmi 
hatástanulmánnyal szemben nincs szükség 
nemzetközi konzultációra. Ezután fognak 

intenzíven dolgozni a létesítési engedély-
kérelmen – ismertette a kormánybiztos az 
MTI híre szerint. A telephely-engedélyezés-
ről szólva Aszódi Attila elmondta: az enge-
délyezési eljárásban meg kell állapítani a te-
lephely jellemzőit, amelyeket az erőmű ter-
vezése során �gyelembe kell majd venniük a 
szakembereknek, illetve ebben az eljárásban 
kell bizonyítani, hogy a telephely alkalmas a 
létesítmény befogadására. A telephely-enge-
délyezés során két fő csoportba tartoznak a 
vizsgálandó kérdések, egyrészt az emberi te-
vékenységhez kapcsolódó, másrészt a ter-
mészeti eredetű minden lehetséges veszély-
forrást értékelni kell – fejtette ki.                  -kg-

A Ruszatom Szerviz leszállí-
totta, a paksi atomerőmű pedig 
átvette azokat a fő keringtető 
szivattyúkhoz használatos pót-
alkatrészeket, amelyek gyártá-
sára egy évvel korábban kötöt-
tek szerződést. 

A Roszatom orosz állami atom-
energetika konszern elektromos 
energetikai divíziójához tarto-
zó Ruszatom Szerviz Rt. közle-
ményben tudatta, hogy határidő 
előtt leszállították a GCN-317-es 
fő keringtető szivattyú pótalkat-
részeket. A cég közleménye ki-
tér arra is, hogy a fő keringtető 
szivattyúk stabil működése kü-
lönösen fontos az atomerőmű 
üzeme során, mert ezek biztosít-
ják a hűtőközeg intenzív kerin-
gését a primerkörben. A beszer-
zésről a Ruszatom Szerviz Rt. és 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
képviselői 2015. október 19-én 

írtak alá szerződést. A pótalkat-
részek gyártója a szentpétervári 
Központi Gépipari Tervezőiroda 
Rt., amely atomerőművi szivaty-
tyúk gyártására szakosodott cég-
ként az orosz állami konszern, a 
Roszatom gépgyártó cégcsoport-
jának, az Atomenergomas hol-
dingnak a tagja. A fővállalko-
zó Ruszatom Szerviz Rt. teljes 
körű szolgáltatást nyújt a külföl-
di VVER-típusú nyomottvizes 
atomerőművek számára az erő-
művek üzemeltetéshez és karban-
tartásához. A vállalat képviselte-
ti magát szinte az összes VVER-
technológiát használó országban. 
Kínában, Iránban, Bulgáriában 
és Örményországban piacvezető, 
fővállalkozója az üzemidő-hosz-
szabbítási projekteknek és a ter-
vezett karbantartási munkáknak, 
illetve a VVER típusú erőmű-
vek korszerűsítési munkálatai-
nak.                                                 -vt-

Fontos alkatrészek
érkeztek Paksra

Ingatlanvagyon- 
értékelés,  

ingatlanközvetítés. 
Lakó-, mező-

gazdasági, ipari,  
kereskedelmi ingatla-
nok vagyonértékelése

Pakson, a Tolnai úton 1373 m2 te-
lekterületű társasház egyben el-
adó 736,95 m2 beépített alapte-
rülettel. 3 lakás 229 m2,136,20 
m2, 43,10 m2, jól működő üz-
let 228,80 m2, raktár 66,05 m2, 
garázsok 66,05 m2. Az ingatlan 
ára:172 millió forint.

Pakson, az Óváros központjá-
ban, a Bástya utcában, felújí-
tott, 83 m2-es 2 szoba, nappalis, 
konyha+étkezős, fürdőszobás, 
Infra és cserépkályha fűtéses csa-
ládi ház, gondozott kerttel eladó. 

Dunaszentgyörgyön 100 m2-es, 
belül felújított, 2 szoba, nappa-
li, főzőfülke, étkezős, gázfűtéses 
családi ház, 714 m2 területtel el-
adó. Irányár: 8 M Ft.

Pakson, a Virág utca és a Lakta-
nya utca sarkán ötlakásos, föld-
szinti társasházban, garázzsal, 
kis kerttel, 114 m2 önálló bejára-
tú lakás eladó. Irányár: 21,3 M Ft.

Pakson, a Kurcsatov úton, hőszi-
getelt, 2 szobás, minőségi búto-
rokkal berendezett lakás kiadó. 
80 000 Ft/hó. 3 havi kaució szük-
séges.

Németkéren, a Szabadság utcá-
ban a COOP üzlethelyiség és a 
virágbolt között 54 m2-es üzlet-
helyiség raktárral eladó. Irányár. 
6,1 M Ft.

Bölcskén a pincefaluban 100 m2-es 
présház + pince. Irányár: 1,9 M Ft.

Bölcskén az Esze Tamás utcában, 
a pincefalu előtt, 2 szobás családi 
ház eladó. Irányár 3,8 M Ft.

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos 

ingatlanvagyon-értékelő 
és közvetítő.

 Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@t-online.hu
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Két paksi polgárőr, Feil József elnök és Kun 
Sándor elnökhelyettes is tagja volt annak a 
Tolna megyei csapatnak, amelyik a határon, 
Ásotthalomnál, Mórahalomnál és Röszkénél 
teljesített szolgálatot. A határvédelemben 
kezdetektől segédkező Csongrád megyei 
kollégáikat mentesítették néhány napon át 
az Országos Polgárőr Szövetség elnökének 
felkérésére. 
Feil József arról számolt be, hogy három-
napos váltásban, hat-hat fős csoportokban 
kapcsolódtak be a határvédelembe. A pak-
siak a dunaföldvári és tolnai polgárőrökkel 
közösen dolgoztak. Előzetes felkészítés után 
kezdték meg a rendőrséggel közös munká-
jukat. Feil József azt mondta, a megszokot-

tól eltérő kihívást jelentett a szolgálat. Féle-
lem ugyan nem volt bennük, de izgalom an-
nál több, hiszen az itthonitól merőben eltérő 
helyzetben találták magukat. A háromnapos 
vendégszolgálat azontúl, hogy segített kis-
sé mentesíteni az ottani polgárőröket, tré-
ningnek is kiváló volt. A paksi polgárőrök 
elfogásban nem, de migránsokkal szembe-
ni intézkedésben részt vettek, alapvetően a 
határvidék pásztázásán, a szokatlan jelensé-
gek jelzésén túl ez volt a feladatuk. A paksi 
egyesület elnöke azt mondta, a legnagyobb 
élmény az volt számukra, hogy egyenrangú 
partnerként tekintett rájuk mindenki, aki 
a határvédelemben dolgozott, nem volt je-
lentősége, hogy ki rendőr, ki katona vagy ki 

polgárőr. Pozitív élmény volt, hogy a lakos-
ság nagy becsben tart mindenkit, aki ebben 
a munkában részt vesz. Feil József azt is el-
mondta, hogy három-öt-tíz fős csoportok-
ban érkező illegális bevándorlókkal „kerül-
tek kapcsolatba”, kizárólag �atal fér�akkal, 
akik nem vették ugyan jó néven, hogy fel-
tartóztatták őket, de komoly ellenszegülés, 
atrocitás nem történt. 
Szeptember eleje óta segítik a rendőrség 
munkáját a helyi polgárőr szervezetek mel-
lett az ország más térségéből érkező polgár-
őrök is a Bács-Kiskun és Csongrád megyei 
szerb határszakaszon. A Tolna megyeiek 
hetedikként a sorban vállaltak szolgálatot, 
hogy mentesítsék kollégáikat.                     -vt-

Országjárása tizenhetedik állomásaként 
érkezett Paksra a Kolonics vándorkiállítás, 
amelyet a 2008-ban elhunyt kenus emlékére 
létrehozott alapítvány állított össze. A sporto-
ló életét, pályafutását, emberi nagyságát be-
mutató tárlaton elsőként felszólaló dr. Ko-
vács Antal elmondta, kortársa volt Kolónak, 
egy évben születtek, mindkettejük első olim-
piája volt a barcelonai. – Sok mindent lehetett 
tőle tanulni, pedig ő mindig tele volt kétsé-
gekkel. Mindenki világsztárnak tartotta, egy 
embert, őt magát, kivéve – mondta róla. Hoz-
zátette, minden �atalnak érdemes végignézni 
a tárlatot, megtanulni azt az alázatot, ami Ko-

lonics Györgyöt jellemezte, akinek szerény-
sége úgy nőtt, ahogy egyre magasabbra ke-
rült, és aki minden győzelem után ugyanaz 
az ember tudott maradni. 
Kozmann György, a kiállításnak otthont adó 
Paksi Energiaházat fenntartó egyesület alapí-
tó elnöke elárulta, már az épület tervezése-
kor elhatározta, hogy a Kolonics emlékkiállí-
tás az elsők között lesz majd a rendezvényeik 
sorában. Helyettes államtitkárrá való kine-
vezése előtt az alapítvány vezetőjeként aktív 
részese volt a kiállítás létrehozásának. Mint 
mondta, nagyon sokat tanult és még többet 
kapott egykori sporttársától a közösen elért 

nagyszerű eredményeken túl is, és ez megala-
pozta egész pályáját. Kozmann György egy-
kori edzője, Sziklenka László, majd az ala-
pítvány mostani vezetője, Csabai Edvin is 
elmondta gondolatait a kiállítás megnyitóján. 
– Amikor az ember célokat tűz ki maga elé, a 
magasztos pillanatok lebegnek a szeme előtt, 
de a sikerek fájnak, lemondással járnak, sok 
könny és csalódás párosul hozzájuk. Engem 
ezeken a nehézségeken Koló segített át jelen-
létével, példájával – fogalmazott Csabai Ed-
vin. A tárlat november 24-ig tekinthető meg 
a Paksi Energiaházban.

-vida-

Paksi polgárőrök határszolgálaton

A sportlegendára emlékeztek
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Egykor nem kellett kommentár, ha va-
laki azt mondta, elmegyek a Babi boltjá-
ba, mindenki tudta, hogy rövidárut, gom-
bot, cérnát, fonalat készül vásárolni. Nem 
csoda, hogy beivódott a paksiak tudatába, 
hiszen több mint harmincöt éven át mű-
ködött az üzlet ugyanazon a helyen, a Dó-
zsa György út és a Rosthy utca sarkán. Ma 
mindez már múlt idő, Babi – Kiszl Károly-
né Füredi Ágnes – bezárta az üzletet. Ne-
héz szívvel, sőt sírva tette meg mindezt, de 
be kellett látnia, hogy eljött az ideje. – Én 
voltam az első Pakson, aki szerződéses jog-
viszonyban, ahogy akkor mondtuk, gebin-
ben boltot nyitott Pakson – mondta. Azt is 
elárulta, hogy édesapja, aki asztalos volt, 
nem is támogatta az ötletet, aggódott, hogy 
tönkremegy. Mások is óva intették mond-
ván, hogy olyan messzire a kutya sem 
megy majd el. Akkoriban ugyanis a város-
központ az Erzsébet szálló környékén volt 
és a Dózsa György utcai üzletről azt gon-
dolták, nagyon távol esik tőle. 
Babi 1972-ben érettségizett a Vak Bottyán 
Gimnáziumban, a paksi ÁFÉSZ-nél helyez-
kedett el eladóként, majd 1977-ben férj-
hez ment, ’78-ban megszületett �uk, Péter. 
1981-ben, amikor a gyes lejárt, férje unszo-
lására vette ki gebinbe a Népbolttól az üzle-
tet úgy, hogy még csak be se ment előtte… 
Károly, a férje ösztönözte, aki ugyan még 
nem volt vállalkozó, de a vállalkozó szellem 

már megvolt benne. A döntésük helyessé-
ge beigazolódott, hamar megkedvelték az 
üzletet a paksiak és az erőmű építésére ér-
kező külföldi munkások feleségei is. Ren-
geteg fonalat, cérnát vásároltak, kötöttek, 
horgoltak, varrtak, Károlynak majd’ min-
den nap áruért kellett mennie. Mostanra vi-
szont jelentősen alábbhagyott a lendület és 
a vevők érdeklődése is. A családi kupakta-
nács – mely a Pakson jól ismert hajózási vál-
lalkozás működését is meghatározza, s Babi 
mellett Károlyt, a férjet, valamint a két gyer-
meket, i�abbik Károlyt, illetve Pétert foglalja 
magában – ezért úgy döntött, eljött az ideje, 

hogy felszámolják az üzletet. Nene – ahogy 
a �úk és feleségeik, valamint az unokák szó-
lítják – szíve szerint egész nap sütne-főzne 
a népes családra, de tudja, hogy ez kevés 
lesz a hirtelen rászakadó szabadidő eltölté-
sére. Kézenfekvő lenne, hogy kézimunkáz-
zon, ha már ilyen üzletet vitt majd’ negy-
ven évig, de meglepő módon, nem köt, nem 
varr… Viszont szívesen kerékpároznak, ki-
rándulnak és utaznak, nyáron délutánjaikat 
rendszerint a Dunán töltik, sok társasági-
baráti rendezvény résztvevői, amelyek mel-
lé Babi még igyekszik találni más, tartalmas 
időtöltést is.                                              Vida T.

Huszonöt éve alakult újjá a Magyar Ka-
tolikus Karitász, amelynek országszerte 
működnek csoportjai. A paksi Lisieux-i 
Kis Szent Terézről elnevezett szervezet 
két éve tevékenykedik, ám ez idő alatt 
nem tudtak úgy kiteljesedni ahogyan ter-
vezték, sőt ahogy vezetőjük, Pálmai Klá-
ra fogalmazott, jelenleg számos problé-
mával küzdenek. 

– A sekrestyében fogadtuk a felajánláso-
kat, majd két nap alatt kétszáz címre vit-
tük ki az ezekből összeállított csomagokat 
– idézte fel a paksi katolikus egyházközség 
2013-as karácsonyi adománygyűjtő akció-
ját Pálmai Klára, a szervezet vezetője. Ha-
sonló segítő tevékenységet korábban is vé-
geztek karácsony és húsvét közeledtével, és 
ezt kívánták szervezeti keretek között foly-
tatni a katolikus karitásszal, amit 2014 kora 
tavaszán meg is alakítottak. Bő fél évvel ké-

sőbb vehették birtokba a Szent István téri 
bazársor első üzlethelyiségét, és azóta itt 
fogadják az adományozókat és rászoruló-
kat keddenként 17-18, valamint csütör-
tökön 10-11 óra között. – A hely a temp-
lom és a plébániahivatal között van, így 
szem előtt van mindenkinek, akár hozná-
nak, akár vinnének – mondta Pálmai Klá-
ra hozzátéve, hogy tartós élelmiszert keve-
sebbet, ruhaneműt viszont bőven kapnak a 
felajánlóktól, ám mivel a helyiség szűk és 
dohos, nem tudnak hosszabb ideig ott tá-
rolni. Ennek kiküszöbölésére folyama-
tosan visznek a ruhaneműből Sárszent-
lőrincre és Pusztahencsére is. – Ami en-
nél nagyobb probléma, hogy csupán hatan 
vagyunk a nyitvatartás ellátására, ráadásul 
miután asztmás lettem, már nem tudom 
kivenni a részemet a feladatból, a lemon-
dásomat fontolgatom – tájékoztatott a cso-
port vezetője.

– Örülni kell annak, ami van, de nem va-
gyok elégedett: anyagi nehézségeink is van-
nak – tette még hozzá Pálmai Klára. – Nem 
lennénk válságban, sőt mindazt meg tud-
nánk valósítani, amit célul tűztünk ki ma-
gunknak a megalakuláskor, ha kicsit töb-
ben lennénk, és jobb körülmények között 
munkálkodhatnánk – emelte ki. 
A irgalmas szeretet pécsi ünnepén, ahol 
a karitász jövőjéről volt szó, Soltész Mik-
lós államtitkár bejelentette: azért, hogy to-
vább javítsák és segítsék a karitász és a ha-
sonló szervezetek munkáját, a kormány 
egy több mint négymilliárd forintos or-
szágos pályázatot fog kiírni a közeljövő-
ben a területi képviseletek eszköz- és épü-
letfejlesztésére. 
– Figyelni fogunk erre a lehetőségre, ami 
reményre ad okot a helyi karitász jövőjét il-
letően – mondta Pálmai Klára.                                                   

-gyöngy-

Bezárt Babi boltja

Gondokkal küzd a paksi karitász

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Mire Márton megérkezik, minden must 
már borrá érik – tartja a régi mondás, ami-
nek megfelelően Szent Márton napján töl-
töttek először az újborból, és a gazdák el-
vitték magukkal a templomba a hegy levét 
szentelésre. A boráldás hagyományát ele-
venítette fel a Sárgödör téri Présháztulajdo-
nosok Egyesülete, amikor tizennégy eszten-
dővel ezelőtt megrendezte az első Márton-
napi ökumenikus újboráldást, ami mára 
nagysátras ünneppé vált. A Pro Artis Művé-
szeti Iskola zenetanára, Szabó Péter trombi-
taszólója nyitotta meg az idei rendezvényt, 
amely alatt színpadra vitték a paksi szőlé-
szek és borászok zászlaját. Az újbor és a bo-
rért végzett munka ünnepén megjelente-
ket Leber Ferenc, a civilszervezet elnöke kö-
szöntötte, kiemelve a paksi önkormányzat, 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a vállal-
kozók támogatását, valamint az egyesület 
tagjainak munkáját, amelynek eredménye-

képpen évről évre létrejöhet a program. Süli 
János, Paks polgármestere egyebek mellett 
arról beszélt, hogy nem elég a szőlőt jól mű-
velni, hanem miután a hordókba került, ak-
kor is gondosan kell bánni vele, hogy jó bor 
legyen belőle. 
A köszöntőket követően Nepp Éva evangéli-
kus lelkész, Csősz István katolikus plébános 
és Lenkey István refromátus lelkész meg-
áldotta a Siklósi Mátyás kádármester által 
készített hordókban rejtőző fehér-, vörös- 
és sillerbort. A rendezvény szponzorainak 
képviseletében Kovács Pál, az atomerőmű 
vezérigazgatói tanácsadója, dr. Kovács An-
tal, az atomerőmű kommunikációs igazga-
tója és Balogh József, a BA-TU K�. ügyveze-
tője verte csapra a hordókat, a koccintáshoz 
Kovács Sándor önkormányzati képviselő, az 
egyesület elnökségi tagja mondott pohárkö-
szöntőt. Az ünnepen Gyulai István felidéz-
te az 1700 éve született Szent Márton püs-

pök legendáját, a Paksi Városi Vegyeskar és 
a Bartina zenekar varázsolt előadásával kel-
lemes hangulatot az újbor kóstolásához, és 
színpadra lépett a Sárgödör téri Siller Nóta-
kör is. Az újbor mellé természetesen „libás” 
harapnivalót, mégpedig pástétomot kínál-
tak a vendéglátók. 
Az újboráldásra minden bortermelő elvi-
hette saját, a nevével ellátott palackba töl-
tött, 2016-os évjáratú borát, amelyet az ün-
nepség után haza is vihetett. A boráldáson 
azt is megtudhatták az érdeklődők a gaz-
dáktól, hogy milyen volt az idei szőlőter-
més és milyen minőségű nedűket remélnek. 
A fehér fajtáknak jobban kedvezett az idő-
járás. Az esős, párás időjárás miatt fokozot-
tan ügyelni kellett a lisztharmat és perono-
szpóra elleni védekezésre. Összességében 
mennyiségileg vegyes a kép, minőségileg vi-
szont jó évjárat lehet a 2016-os. 

Kohl Gyöngyi

Első alkalommal volt a Sárgödör téren Márton-napi libaün-
nep, aminek ötlete egy baráti beszélgetés alkalmával merült 
fel. A programra kilátogatók tulajdonképpen egy street food 
udvarban találták magukat, ahol fogyaszthattak klasszikus 
módon készített libaburgert, libatepertőt, libazsíros kenyeret, 
házi kakaós csigát, amik mellé forralt bort, teát kortyolhattak.  
A szervező KBP Produkció helyi rendezvényeinek száma ezzel 
már évi négyre emelkedett. Jelenleg a forraltbor- és kolbászün-
nepre készülnek, aminek már van hagyománya, és amit idén 
december 10-én rendeznek meg, szintén a Sárgödör téren. 

Dunakömlődön Márton-napi estet rendeztek, ahol a borok 
mellé sült liba és kacsa került az asztalra, hiszen Márton napja 
nemcsak a borkóstolás, hanem a libalakoma alkalma is. A hie-
delem szerint aki ezen a napon az ekkorra már szépen felhiz-
lalt lúd húsából nem evett, az egész évben éhezett. A libavacso-
rán érdemes szemügyre venni a szárnyas mellcsontjának színét, 
ugyanis a néphit szerint ha fehér, akkor havas, ha fekete vagy 
piros, akkor esős télre lehet számítani. A közel évtizedes múl-
tú dunakömlődi Márton-napi esten elmaradhatatlan a borásás 
szertartása, aminek lényege, hogy elásnak az újborokból néhány 
palackkal, majd a következő esztendőben kihantolják a nedű-
ket, amelyeket meg is kóstolnak. Ásás közben elmondják a bor-
hoz írott fohászt és gazdát cserél az a pásztorbot is, amely jelzi, 
hogy egy éven át ki a ceremóniamester. A jövőben Győr�y Jó-
zsef Szent Márton legendáját idéző alkotása is ugyanígy vándo-
rolni fog a pincefaluban. A képet és az újborokat Mayer Mihály 
nyugalmazott pécsi megyéspüspök áldotta meg. 

A német nyelvterületekről ismert Márton-napi ünneplés, a ha-
gyományok felidézése Pakson is egyre népszerűbb az óvodákban, 
iskolákban, illetve a Paksi Német Nemzetiségi Hagyományőrző 
Egyesület is azon van, hogy minél szélesebb körben megismer-
tessék ezeket a szokásokat. A szervezet idei rendezvényén kézmű-
ves foglalkozást, lámpás felvonulást és táncházat is tartott, vala-
mint kihirdették alkotópályázatuk eredményét. A negyedik alka-
lommal megrendezett programra most először az Erzsébet Nagy 
Szállodába várták az érdeklődőket. Az egyesület tagjai pár nap-
pal korábban a Bezerédj általános iskolában jártak, ahol a né-
met nemzetiségi napok keretében megrendezett táncházba vit-
tek ludas játékokat. Emellett például a II. Rákóczi Ferenc általá-
nos iskolában is volt felvonulás, a Napsugár óvoda dunakömlődi 
tagóvodájában is készültek Márton-napi programmal, ahogy a 
Vörösmarty utcaiban is. A felvonulásokról természetesen nem hi-
ányoztak a jócselekedetet jelképező fények sem.

Megáldották az újborokat

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes 
audiológiai szűrővizsgálatot szerve zünk az Amplifon 
Hallásközpontokban paksi és környékbeli lakosok számára
2016. november 18-tól december 9-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpont

Paks, Dózsa György út 37.
Bejelentkezés: 06 75 310 014

amplifon.hu

Nemzetközi kutatási adatok sze rint napjainkban
minden tizedik ember szenved kisebb‐nagyobb
fokú hallás károsodásban. Meg döbben tő, de az is
kiderült, hogy sokkal keve sebben fordulnak szak   ‐
 emberhez a hallásuk romlá sa miatt, mint ahányan
például sze  mészt keresnek fel a látás problémáikra. 

Miért olyan nehézelfogadni, 
ha gondvan a hallásunkkal?

Vajon miért van ez? Többen attól
tar ta nak, hogy a hallás  vizs   gálat
után vég  ér  vé  nyesen be bizo  nyo so ‐

dik, hogy való ban baj van a hallásukkal.
Pedig a panaszok nem szűnnek meg
maguktól, sőt rosszab bodhat is ez az álla ‐
pot, ráadásul a hallás  csökkenés rányom ‐
hatja a bé lyegét az érintett családi – és
társasági életére is. 

Lehetetlen teljes értékű éle tet élni jó
hallás nélkül. Gondoljunk csak bele, hogy
ez az érzék szervünk mennyi hasz nos in‐
formációval lát el bennünket a minket kö ‐
rül vevő világról. A hallás na gyon összetett
folyamat, és a fül az egyik legbonyo lul tabb
szer vünk, amely a leve gőben terjedő
rezgés hullá mo kat fogja föl, majd azokat
az agy felé továbbít ja, ahol a hangjelek
dekódolása zajlik.  
A HALLÁSCSÖKKENÉS JELEI
A halláscsökkenést leg gyak   rabban a belső
fülben található szőr  sejtek ká ro sodása, il‐

letve azok elhalása idézi elő. A szőr sej tek
köz  ve tí té sé vel jut el az információ az agy‐
hoz, így azok sérülése ese tén a fül nem
képes a hangokat megfelelően ér zékelni.
Ez leggyak rabban az idősödés fo lya  ma tá ‐
nak ter mé  sze tes részeként tör té nik meg. 

Ha Ön társaságban nehezen érti a be ‐
szé det, és gyak ran visszakérdez a be szél ‐
getés közben, illet ve nem a feltett kér   désre
vá laszol, már gya   na  kod hat, hogy a hát ‐
térben hallás romlás állhat. 

Amennyiben a kör nye zete is jelzi,
hogy a televíziót és a rá diót átlagon felüli
hangerővel hallgatja, illetve a szín‐
házban – bár    milyen kö zel is ül a szí né ‐
 szekhez – gon  dot okoz meg halla ni a
párbeszédet, itt az ideje, hogy tegyen lé ‐
pé seket az egész sége ér de kében.

A hallás vizsgálatra nem kell várni; min‐
denki egyéni időpontot kap az Ampli ‐
fonnál. Érde mes tehát most be je lent  kezni
a 06 75 310 014-es telefonszámon.
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A rejtvényben egy paksi rendezvény 
nevét rejtettünk el. A megfejtéseket no-
vember 28-ig várjuk a 7030 Paks, Dó-
zsa György út 51-53. címre.  E-mail: 
szerkesztoseg@paksihirnok.hu. 
A név mellé telefonszámot is kérünk.

Helyes válaszával a Képes-
könyv – A régi Paks című 
könyvet nyerheti meg. A 
Kernné Magda Irén, Bencze 
Barnabás és Kövi Gergő ál-
tal jegyzett kötet számos régi 
fotó és képeslap segítségével 
idézi fel a város múltját.
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Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Aki keres, az talál, tartja a mon-
dás, ami az élet számos területé-
re igaz, miért éppen az önkéntes 
munka lenne kivétel? Nem kell 
hozzá más, csupán belső indít-
tatás és némi szabadidő. 

Gutai Istvánné Julika „gya-
korlott” önkéntes munkás. Az 
egyházközségben rendszere-
sen végez önkéntes munkát, 
járt az idősek otthonába, illet-
ve férjével havonta ellátogatnak 
az idősek napközijébe. Jelenleg 
a Városi Múzeumban is önkén-
tes munkát végez, a Paksi Met-
szet beruházás kapcsán meg-
üresedett egyik kiállítótérben 
kialakítandó szakkönyvtár lét-
rehozásában segít. – A nyugál-
lományba vonulás után jó leveze-
tés  ez a munka, és úgy érzem, kö-
telességem is részt venni egy ilyen 
szép, a várost szolgáló feladat-
ban – mondta hozzátéve, hogy ta-
pasztalata szerint van Pakson any-
nyi az önkéntes munka iránt ér-
deklődő, illetve az önkéntesekre 
igényt tartó intézmény, civilszer-
vezet, hogy talán érdemes lenne 
valakinek összefogni őket, segíte-
ni egymásra találásukat. Dr. Vá-
radyné Péter� Zsuzsanna, a mú-
zeum igazgatója érdeklődésünk-
re elmondta, hogy jellemzően a 
rendezvényeiken számítanak 
önkéntesek közreműködésére, 
hiszen az ott felmerülő feladatok 
ellátását maroknyi csapatuk nem 
győzné. Kiemelte, hogy többen 

is vannak, akikre számíthatnak, 
csak egy telefon és már jönnek is 
segíteni. 
Hasonló a helyzet a Csengey Dé-
nes Kulturális Központban. Tell 
Edit igazgató példaként említette, 
hogy a paksi civilszervezetek ve-
zetői, tagjai önkéntes alapon tá-
mogatják rendezvényeiket, most 
például a Ki mit tud?-on a zsű-
rizés feladatait jó néhányan el-

lenszolgáltatás nélkül vállalták 
el. A konzervgyári nyugdíjasok 
szervezetének tagjai számos ren-
dezvényen segítettek már a köz-
pontban, legyen szó palacsinta-
sütésről vagy a résztvevők útba-
igazításáról, most pedig a város 
többi nyugdíjasszervezetével kar-
öltve süteményvásárra készülnek 
november 29-ére és december 
7-ére. A �nomságokat maguk ké-
szítik, a bevételt pedig hátrányos 
helyzetű családokhoz juttatja el 
kulturális központ. 
A 2012-ben megalkotott Nem-
zeti Önkéntes Stratégia meg-
határozása szerint az önkéntes-
ség olyan tevékenység, amit az 
ember szabad akaratából, egyé-
ni választás és motiváció alap-
ján, a pénzügyi haszonszer-

zés szándéka nélkül végez más 
személy vagy a közösség ja-
vát szolgálva. Ahogy az Embe-
ri Erőforrásfejlesztési Miniszté-
rium idén júliusi tájékoztatójá-
ban olvasható, az önkéntesség 
fejleszti a szociális készségeket 
és kompetenciákat, erősíti a tár-
sadalmi szolidaritást, valamint 
sokoldalú tapasztalatot nyújt. A 
szabadon, jó érzésből vállalt te-

vékenység fontos lépcsőfok lehet 
a felnőtté válás folyamatában, 
kihívás, különleges munkata-
pasztalat, kapcsolatépítési lehe-
tőség, sőt rekreációs tevékeny-
ség is. Azért, hogy az önkéntes-
ség a közcélok elérése érdekében 
is mind hatékonyabban mozgó-
síthatóvá váljon, 2005-ben az or-
szággyűlés elfogadta a közérde-
kű önkéntes tevékenységről szó-
ló törvényt, ami meghatározza a 
közérdekű önkéntes tevékeny-
ség alapvető szabályait, továbbá 
kedvezmények és garanciák biz-
tosításával kívánja ösztönözni 
az állampolgárok és szervezete-
ik részvételét a társadalom előtt 
álló feladatok megoldásában. 
Egyéb önkéntes tevékenység a 
törvény hatályán kívül is végez-

hető, szervezhető, ám a törvény-
ben meghatározott juttatásokat 
a fogadó szervezet csak akkor 
nyújthatja járulékmentesen és 
az önkéntes számára pedig adó-
mentes módon, ha bejelentkezik 
a közérdekű önkénteseket foga-
dó szervezetek nyilvántartásába, 
amit az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma vezet. 
Az önkéntesség a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra való jo-
gosultság megtartásában is szere-
pet játszhat. Az ellátásra való jo-
gosultság évenkénti felülvizsgá-
lata során a közérdekű önkéntes 
tevékenység is beleszámítható a 
szükséges, legalább 30 nap mun-
kaviszonyba. Erre is találtunk 
példát Pakson, mégpedig a Se-
gítők Házánál, ahol rendszeresen 
megfordulnak ilyen önkéntesek. 
Molnár Imréné elmondta, elkél a 
dolgos kéz az adományok, a ru-
hanemű, a bútorok pakolásánál, 
az adományosztásnál, a prog-
ramjaikon, de az udvar rend-
ben tartásához is. Mellettük egy 
maroknyi önkéntesre folyama-

tosan számíthat, akik munka 
mellett, teljesen ingyen dolgoz-
nak vele hosszú évek óta. Hogy 
miért? Mert látják, hogy mek-
kora a szakadék a jó módban és 
a szegénységben élők között, és 
jó érzéssel tölti el őket, ha sike-
rül ezt kicsit csökkenteni, mond-
ja Ancika. 
Információ az önkéntes mun-
káról: www.onkentes.gov.hu.

Kohl Gyöngyi

Ma már csak az kaphatja meg az érettségi bizonyítványát, aki teljesített ötven óra közösségi szolgála-
tot. Bár ez esetben is ellentételezés nélkül végzett tevékenységről van szó, nem a klasszikus értelem-
ben vett önkéntes munkára kell gondolni, hiszen míg utóbbit belső indíttatásra végzi valaki, a közös-
ségi szolgálat teljesítése kötelező, csak a tevékenységet választhatja meg az érettségiző. Az ennek során 
szerzett jó tapasztalat azonban ösztönözheti a �atalokat a későbbi önkéntes munkára, ami, ha megva-
lósul, elérte pedagógiai célját a közösségi szolgálat. További információ: www.kozossegi.o�.hu.

Sokat adhat az önkéntes munka

Szemétszedés az Ürge-mezőn. Az önkéntes munkának számos formája létezik. Fotó: Molnár Gyula.
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Sokadik alkalommal csábította Paksra a 
country muzsika kedvelőit a Csámpai Count-
ry Road Club. A mostani alkalom azonban 
eltért az eddigiektől: jubileumot ünnepelni 
hívták az ország különböző szegleteiben élő, 
a linedance műfaját űző barátaikat. Ezúttal 
nemcsak a szokásos örömtánccal készültek 
Dobai-Győr�y Orsolyáék, hanem egy más-
fél órás előadással is, amire minden érdek-
lődőt hívtak, vártak. Az alapításának tizedik 
évfordulóját ünneplő csoport a Tűzvirág és az 

Öröki�ú táncegyüttesben edződött vezető-
je a vadnyugati kocsmatáncból színpadra illő 
összeállításokat varázsolt úgy, hogy az együt-
tes jelenlegi tagjai mellett a korábban velük 
táncolók és a �atalok is lehetőséget kaptak. A 
Csengey Dénes Kulturális Központ stílushoz 
illő köntösbe öltöztetett színpadán megeleve-
nedett az együttes története, a nézők láthat-
ták, hogy a linedance hogyan dönti le a ha-
tárokat és láthatták az elmúlt tíz év kedvenc 
koreográ�áit. Az előadást a Balogh Antal ka-

tolikus iskola diákjai, a Destiny’s Dancers és 
a dunaszentgyörgyi Vadrózsa Népi Együt-
tes táncosai látványos produkciókkal gazda-
gították, és csatlakozott a fellépőkhöz Tatáról 
Papp Róbert, aki maga is a linedance hódoló-
ja, de újabban énekesi babérokra tör.
Dobai-Győr�y Orsolya azt mondta, miután 
amatőr együttesről van szó, a legtöbb tánco-
suk életében ez volt az egyetlen alkalom arra, 
hogy megízlelje egy színházterem színpadá-
nak semmihez sem hasonlítható hangula-
tát, ezért döntött úgy, hogy ebben a formá-
ban ünnepelnek.– A gyerekekkel öröm volt 
együtt dolgozni, nagyon fegyelmezettek vol-
tak – hangsúlyozta nem titkolva, hogy a ren-
geteg pozitív visszajelzés, a közönség leple-
zetlen szeretete, elismerése boldoggá tette.  
– Nagyon jól felépített műsor volt – mondta 
lelkesen Filep Vanda, az Országos Linedance 
és Country Fesztivál egyik szervezője. Azt is 
hozzátette társaival egyetértve, hogy példa-
ként tekintenek a csámpai együttesre, amely 
az elsők között alakult, még ma is összetartó 
csapat és ráadásul kiváló házigazda. 
A színházterem után a nagyklubban folyta-
tódott az ünneplés a Don Attila Band kon-
certjével és hajnalig tartó tánccal.                 

-vt-

A paksi Pataki Ádám harmonikán előadott 
orosz népdalösszeállítása nyitotta az idei 
Országos Orosz Népművészeti Fesztivált, 
amelyre többek között Budapestről, Győr-
ből, Pécsről és Kaposvárról érkeztek az elő-
adók, látogatók. A Paksi Orosz Klub szer-
vezte a rendezvényt partnerségben az Orosz 
Kulturális Központtal és az Orosz Hon�tár-
sak Koordinációs Tanácsával. Szőke Larisza 
elnök azt mondta, a fesztivál, amely már a 
nyolcadik volt a sorban, nemcsak a találko-
zásra adott jó alkalmat, hanem arra is, hogy 
megmutassák, miben tehetségesek a Magyar-
országon élő orosz emberek. A program oly-
annyira nyitott, hogy nemcsak orosz nemze-
tiségűek léphettek színpadra, hanem az orosz 
nyelv és kultúra kedvelői is. A több nemze-
déknek bemutatkozási lehetőséget adó, mű-
faji szempontból is sokszínű seregszemle első 
felvonásában az orosz népzene és néptánc 
dominált. 
Az Orosz Kulturális Központ egyik felada-
ta az, hogy fórumokat találjon és teremtsen 
a Magyarországon élő orosz nemzetiségűek 
számára. Ennek jó példája a népművészeti 

fesztivál – fogalmazott Platonov Valerij igaz-
gató rámutatva, hogy a művészet a kapcsolat-
tartás fontos eszköze. Kérdésünkre elmondta, 
hogy Magyarországon igény is, de lehetőség 
is van az orosz kultúra és nyelv megőrzésére. 
– A fesztivál iránt növekszik az érdeklődés, 
évről évre egyre többen vesznek részt rajta, 

idén annyi jelentkező volt, hogy alig tudtuk 
biztosítani a részvételi lehetőséget – mond-
ta. Platonov Valerij szerint az, hogy Pakson 
orosz technológiájú blokkok épülnek, új len-
dületet ad, pozitív hatást gyakorol a magyar-
országi orosz közösségekre, kiváltképpen a 
paksira.                                                         -vida-

Tízéves a csámpai linedance-csoport

Orosz fesztiválnak adott otthont Paks

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Jó napot, mi újság?

Ruff Ferenc

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gye-
rekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk. Eötvös 
József gondolatát idézte Ru� Ferenc, ami-
kor arról beszélgettünk, mit tart mindenkor 
szem előtt, ha munkáról van szó. Tanított a 
zeneiskolában, jelenleg az Atomenergetikai 
Múzeumban dolgozik, és neve összeforrt a 
Paksi Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztivállal, 
amelyből a tizenkilencediket éppen ezen a 
hétvégén tartják.
– Kezdetben előfordult, hogy reggel kilenc-
től hajnali kettőig tartott a program, néhány 
éve viszont már előválogatót tartunk és ti-
zenháromnál több zenekart nem engedünk 
a zsűri elé, ami emeli a nívót – mondja Ru� 
Ferenc, a Paksi Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesz-
tivál igazgatója. – Amellett, hogy színvonalas 
zenei programot adunk a közönségnek, be-
mutatkozási lehetőséget és értő kritikát is 
kapnak az amatőr zenekarok. Általános ta-
pasztalat, hogy a tehetséges �atal zeneka-
rok mögött nincs elégséges anyagi háttér és 
szakértő segítség, ezek hiányában pedig jó-
részt felbomlanak, a tehetségek elkallódnak. 
Ez a megméretés komoly kiugrási lehető-
ség, hiszen az első helyezett színpadra léphet 
a Budapest Music Expo keretében megren-
dezett Öröm a zene Tehetségkutató döntőjé-
ben, a legjobbak hangszervásárlási utalvány-

nyal gazdagodnak, és rádiós bemutatkozási 
lehetőség is szerepel a díjak között, fejtegette. 
– Tíz éve mondogatom, hogy abbahagyom, 
mégis újra és újra belevágok, mert nem fe-
lejtettem el, milyen hálás voltam kezdőként 
minden olyan lehetőségért, ami előrevitt – 
mondja Ru� Ferenc, akinek a zene az iga-
zi közege. Elmesélte, hogy nagypapája har-
monikán muzsikált, amíg a hangszert el nem 
vitték az oroszok, utána citerán játszott, amit 
a közelmúltban megtaláltak a padláson, és 
édesapja is harmonikázott. 
Hartmann Józsefnél tanult harsonázni, majd 
mivel jobban vonzotta a könnyűzene, jött 
a gitár, később előadóművész végzettséget 
szerzett. Aztán amikor a kilencvenes évek 
legelején egykori zenetanára agitálta, hogy 
csináljanak jazz tanszakot a zeneiskolában, 
feladva a biztos egzisztenciát nyújtó atom-
erőműves állását, az önmegvalósítást válasz-
totta. 
A jazz tanszak létrehozása abszolút úttö-
rő vállalkozás volt, akkoriban sehol másutt 
az országban nem működött ilyen, mondja. 
– Nyári táborokat tartottunk, amelyek inst-
ruktora Papp Gyula volt, akkoriban hoz-
tam létre a Friends zenekart, és a fellépé-
seken befolyt összegből fejlesztettük a tan-
szak eszközparkját. A Szarka Gitta vezette 

táncosokkal vittük színpadra a Képzelt ri-
port egy amerikai popfesztiválról című mu-
sicalt, ami, ha időközben nem szűnt volna 
meg a jazz tanszak, még nagy utat járhatott 
volna be – idézte emlékeit. A tanszak azon-
ban megszűnt, amit igencsak fájlalt. Ezután 
a Dél-Dunántúli Humánerőforrás Kutató és 
Fejlesztő Közhasznú Nonpro�t K�.-nél volt 
projektgazda, az atomerőmű Tájékoztató és 
Látogatóközpontja volt a következő állomás, 
ma pedig az Atomenergetikai Múzeumban 
munkálkodik a közművelődési szakember. 
– A múzeumpedagógiában is az a fontos szá-
momra, ami mindig is volt a tanításban: az, 
hogy amikor egy gyerek távozik, már több 
legyen, mint amikor bejött, kapjon, vigyen 
magával valami újat. Ez a szándék megjele-
nik a zenei tehetségkutató fesztiválban is, hi-
szen itt nemcsak díjat kapnak a zenekarok, 
hanem szakmai iránymutatást is olyan elis-
mert zenészektől, akik példaként szolgálhat-
nak szakmailag, emberileg egyaránt. 
– Bár a fesztivállal a szakma szemszögéből 
fajsúlyos és a közönség körében népszerű 
programot teremtettünk, azért van hiányér-
zetem.  Remélhetőleg a tehetségkutatás ki-
egészül tehetséggondozással és oktatással – 
zárta gondolatait.

Kohl Gyöngyi
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Sport

Történelmi győzelem

A kaposvári �askó után az Atomerőmű 
SE szakosztálya változásokat jelentett be: 
Cameron Fortéval szerződést bontott a klub, 
Hill teljesítményével azonban elégedettek 
voltak, a bajnokság végéig szerződtették.
Székesfehérváron az esélytelenek nyugalmá-
val léphettek pályára Samenasék, már távo-
zott Forte, Medve és Sömenek is sérült volt, 
és a 3-4-es posztra szerződtetett Lawrence 
Gilbert sem lépett parkettre, mivel a meccs 
előtt egy nappal érkezett Magyarországra, és 
még nem volt rendben a játékengedélye. Tu-
lajdonképpen már az első negyedben eldőlt 
a mérkőzés, a hazaiak tetszés szerint érték 
el pontjaikat, tíz perc után 31-9-re vezetett a 
Dzunics-legénység. A második felvonásban 
jobb védekezéssel megfogta az ASE az Albát, 
sőt a nagyszünet után még a hátrányból is si-

került faragni. Az utolsó tíz perc azonban is-
mét a hazaiaké volt, újra beindították a gól-
gyártást, és nagy különbséggel nyerték a mér-
kőzést. Alba–ASE: 96-67.
A Vasas ellen győzelmi kényszerben, rendha-
gyó időpontban – vasárnap délután 3 óra –, 
tévés meccsen léptek pályára Kovács Ákosék. 
A feldobás előtt köszöntötték az előző baj-
nokság végén a szakosztályvezetői posztról 
leköszönt Tóth Jánost. Nagyon jól indult a 
mérkőzés, az első negyedben három triplát is 
elsüllyesztettek Samenasék, és a védekezés is 
megfelelő volt. Az új �ú, Gilbert jól lépett be 
a játékba, jelentős előnyt sikerült összeszedni 
a tizedik perc végére. A második felvonásban 
sem változott a játék, harcosan, dinamikusan 
játszott a paksi csapat, ami az eredményben 
is megmutatkozott. A tizenötödik percben 

Medve triplája után 20 pont fölé nőtt a két 
csapat közti különbség, ami a hátralévő per-
cekben tovább nőtt, így megnyugtató előny-
nyel mehettek az öltözőbe a hazaiak.
A nagyszünetet követően néhány vérszegény 
Vasas-próbálkozás után 8-0-s ASE-roham kö-
vetkezett, Gilbert triplája után 30 pont fölé 
nőtt a hazai előny. Ezután állandósult a kü-
lönbség, nem engedte közelebb ellenfelét a 
Paks. Gulyás Milánt és Bagó Martint is pályá-
ra küldte Petrauskas. Az utolsó felvonás ele-
jén bealudt az ASE, és a vendégek egy 10-0-s 
rohammal faragtak a hátrányukból. Az utol-
só percekben az edző az i�ket küldte pályá-
ra, de még így is megmaradt 21 pont a negy-
venedik perc végére az előnyből. ASE–Vasas: 
98-77.                          

Kovács József

Sporttörténelmi pillanat volt a Paksi FC lab-
darúgócsapatának ferencvárosi vendégjáté-
ka november 5-én. No, nem maga a mérkő-
zés, meg a színvonal, hanem a végeredmény: 
Csertői Aurél együttese megannyi próbálko-
zás után Hahn János és Koltai Tamás góljával 
2:1-re diadalmaskodott a regnáló bajnok ott-
honában, a Groupama Arénában. Még csak 
nem is világraszóló győzelem volt a paksi az 
OTP Bank Liga 15. fordulójában, de a hazai 
sajtó napokig az Atomváros zöld-fehér klub-
járól cikkezett, a Nemzeti Sport zsurnalisz-
tái nem kevesebb, mint hét játékost választot-
tak a játéknap válogatottjába. A CsakFoci.hu 
szerint Kemenes Szabolcsnak nem kis érde-
mei voltak abban, hogy csapata nyerni tudott 

a Fradi otthonában. Több nagy védést bemu-
tatott, a legnagyobbat az első félidő hosszab-
bításában, amikor Djuricin ziccerét kiütöt-
te. Zachán Péterről pedig azt jegyezte meg 
a szakportál, hogy első NB I-es mérkőzését 
hiba nélkül lehozta a Ferencváros ellen, a 18 
éves játékos egyáltalán nem volt megillető-
dött.
Az nb1.hu Lenzsér Bencét dicsérte, aki �atal 
kora ellenére kiválóan irányította a paksi vé-
delmet, remekül fogta Bödét, és fontos pilla-
natokban volt a helyzet magaslatán, csúszott, 
mászott, tisztázott, igazi vezérként játszott.
Csertői Aurél vezetőedző visszafogottan érté-
kelt: – A Ferencváros otthonában a játékunk 
inkább a védekezésre irányult, ami, azt gon-

dolom, teljesen érthető. A srácok mindent 
megtettek a győzelem érdekében. Időnként 
a szerencse is mellénk szegődött. Elbírtuk a 
ránk nehezedő nyomást még úgy is, hogy sok 
�atal játékosunk volt a pályán. Megérdemel-
ten nyertünk – fogalmazott.
Természetesen mi, paksiak nagyon örültünk 
és örülünk a váratlan sikernek. Ha szívünk-
re tesszük a kezünket és felelevenítjük az el-
múlt fordulókban tapasztaltakat, ezzel a há-
rom ponttal csak a legvérmesebbek – és per-
sze a klub – számoltak. A PFC mindössze 
harmadik győzelmét aratta a 2016/17-es sze-
zonban, reméljük, hogy ez a siker végre átbil-
lenti a mérleg nyelvét.

Faller Gábor

Lawrence Gilbert  29 éves, 201 centis já-
tékos hármas és négyes poszton egyaránt 
bevethető. Fortéval szemben nagy erénye, 
hogy a triplavonalon túlról is eredmé-
nyes. Legutóbb a román bajnokságban, a 
legjobb nyolcig jutó Nagyszeben csapatá-
ban pattogtatott. Meccsenként átlagban 
25 percet játszott, ez idő alatt pedig 11,5 
pontot szerzett és 4,4 lepattanót szedett, 
hárompontos dobásait 37%-os hatékony-
sággal értékesítette. Gilbert 2011-ben 
kezdődött pro� karrierje során Domini-
kában, Kolumbiában és Szaúd-Arábiában 
is megfordult, adta hírül az ase.hu.

Fehérvári vereség, Vasas elleni győzelem
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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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

Az októberi Újpest elleni mérkő-
zésen ünnepelte tizedik születés-
napját az Atomic Strike. A Pak-
si FC-fanatikusok ez alkalomból 
a mérkőzés tizedik percében lát-
ványos pirotechnikai bemutatót 
is tartottak a lelátón, ami miatt 
a Magyar Labdarúgó Szövetség 
50 ezer forintos büntetést rótt ki 
a klubra. A szurkolói csoportot 
Horváth Tamás, Lisztmayer Ba-
lázs és Wenhardt Ákos alapította, 
jelenlegi vezetője Falucskai Ká-
roly, aki 2007-től, egy tatabányai 
4-2-es győzelemtől datálja tagsá-
gát. Vele beszélgettünk.
– Mióta vezeted a társaságot?
– Az, hogy vezetem, túlzás, in-
kább koordinálom az esemé-
nyeket. Minden tagnak van be-
leszólása a csoport működésé-
be. Természetesen a lelátón már 
a „capo” irányítja az események 
menetét, mindenkinek azt kell 
csinálnia, amit ő mond, külön-
ben nem vagyunk egységesek. A 
szervezésben mindenkinek meg-
van a feladata: van, aki a buszo-
kat szervezi, más a látványele-
mekről gondoskodik. Megint 
mások a közös bulikat szervezik.
– Mit szól hozzátok a klubvezetés?
– Nagyon jó viszonyt ápolunk, 
Magyarországon szerintem egye-

dülálló az a kapcsolat, ami köz-
tünk van. Mindig korrektül álltak 
hozzánk, nincs mellébeszélés, hi-
tegetés. Ezzel a baráti viszonnyal 
mi sem szeretnénk visszaélni, és 
bármennyire fájó számunkra a 
pirotechnikai elemek tiltása az 
MLSZ részéről, nem szeretnénk, 
ha ezek alkalmazása miatt bünte-
tésekkel sújtanák klubunkat. 
– Milyen a viszony a csapattal, a 
mindenkori edzővel?
– Az edzők személyével külö-
nösebben nem foglalkozunk, ha 
jönnek az eredmények, minden-
ki örül, mindegy, ki ül a padon. 
A nehéz időkben is kiálltunk, ki-
állunk a csapat mellett. A játé-
kosok közül mindig is voltak és 
lesznek is nagy kedvencek: Mé-
száros István, Kiss Tamás, Tökö-
li Attila, Éger László, Böde Dani, 
Fiola Attila, Heer Tibor, Vayer 
Gábor, Csernyánszki Norbert. A 
jelenlegi keretből: Bartha Lász-
ló, Szabó János és az utolsó mo-
hikán az NB II-es bajnokcsapat-
ból Báló Tamás.
– Elismerik a szurkolókat?
– A legnagyobb elismerés mindig 
az, amikor a meccs végén a srá-
cok kijönnek hozzánk és megkö-
szönik a támogatást. Emlékezetes 
volt, amikor a 2013/14-es szezon-

ban a csapatnak már 18 mecs-
cse nyeretlen volt a bajnokságban, 
és Miskolcra mentünk. Megbe-
széltük, hogy bármi lesz az ered-
mény, végignyomjuk a 90 percet. 
Nyertünk 4-0-ra, óriási ünnep-
lés volt. Másnap Haraszti Zsolt, a 
Paksi FC ügyvezetője felhívott és 
köszönetet mondott, hogy végig a 
csapat mellett álltunk ebben a ne-
héz időszakban. Elmondta, hogy 
mennyi emberben csalódott, de 
mi megmutattuk, hogy ránk min-
dig lehet számítani.
–  Hányan alkotják az Atomic 
Strike-ot? 
– Harmincan-ötvenen tartoznak 
az Atomic Strike-hoz, ők idegen-
be is elkísérik a csapatot. 2014-
ben megalakult az Atomic Strike 
Amazon formáció is szurkoló és 
doboló lányokból, asszonyokból, 
akik parádés hangulatot teremte-
nek a mérkőzéseken. A Paksi FC 
egyébként ingyenes buszokkal 
segíti a szurkolókat.
– Mi lesz a következő tíz év fel-
adata? 
– A létszám megtartása és bő-
vítése. Jó lenne egy generáció-
frissítés, főleg a 15-25 éves kor-
osztályból. Bízunk abban, hogy 
megépül Pakson az új stadion. 
A vezetőség ígéretében szere-
pelt egy klubhelyiség az Atomic 
Strike részére. Ez lehetőséget te-
remthet arra, hogy a cso-
port együtt töltse a szabadidőt, 
koreog rá�ákat találjunk ki és 
valósítsunk meg, hogy közösen 
nézzük a válogatott meccseit.
– Hogyan lehet csatlakozni a cso-
porthoz?
– Bárki csatlakozhat, aki szereti a 
paksi labdarúgást, és elkötelezett 
a csoport iránt. Ezt a mérkőzése-
ken és az idegenbeli túrákon kell 
bizonyítania.                              

-efgé-

Pupp Réka ezüstérmet szer-
zett a Tel-Avivban megrende-
zett U23-as dzsúdó Európa-baj-
nokságon. Az ASE versenyző-
je az első fordulóban a portugál 
Joana Diogo ellen 5–0-ra, a má-
sodik fordulóban a spanyol Cinta 
Garcia Mesa ellen 7–0-ra győ-
zött. A negyeddöntőben a moldáv 
Cristina Budescut, az elődöntő-
ben pedig a romániai Pop Ale-
xandrát egyaránt 10–0-ra verte, 
a döntőben azonban ugyanilyen 
arányban alulmaradt a szerb Mi-
lica Nikoliccsal szemben.

Majd’ félszáz egyesület 270 spor-
tolója állt rajthoz Pakson novem-
ber második hétvégéjén az Ippon 
Shobu Karate Magyar Bajnoksá-
gon. – Óriási esemény ez a szak-
osztály életében, komoly összefo-
gás eredménye ez a nap – hang-
súlyozta Balog Judit, az egyesület 
ügyvezetője. Korábban megír-
tuk, a PSE sportolói kiválóan sze-
repeltek a Bulgáriában rende-
zett világbajnokságon, Kovács 
Adriána kategóriája első helyén 
végzett, Szabó Dorottya, Tóth 
Dominik valamint a küldött-
ség csapatkatában is második-
ként zárt. Záborszki Zoltán ve-
zetőedző Pakson is érmeket várt 
tanítványaitól. A hazai verseny-
zők remekül teljesítettek, Amb-
rus Franciska két második helyet, 
valamint Kovács Adriána is má-
sodik helyezést ért el, Gulyás Fé-
lix, Lakatos Lukács, Lescsinszky 
Beatrix és Gönczi Tamás harma-
dikként zárt. A bírói értékelésen 
elhangzott, a szervezők ismét je-
lesre vizsgáztak.             Faller Gábor

Tízéves az Atomic Strike Eb-ezüst
Tel-Avivból

Karatesikerek

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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T EM E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál

Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
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Lacza Gábor Is tvánné  
képvise lő  

te le fon:75/675 -732  
mobil :20 /410 -7512  

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Szent István király út 50.)
nyitva tartása:

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

Paksi Tesco áruházba
azonnali kezdéssel

takarító 
munkatársakat 

keresünk.

Érdeklődni személyesen
a helyszínen, vagy 
a 30/469-5774-es

és a 30/962-3042-es
telefonszámon lehet.

Közel tíz éve nyilatkozta a Paksi Hírnöknek 
Dobi Krisztina amatőr futó, a Paksi II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola igazgatóhelyettese, 
hogy nagy álma a New York-maratonon való 
részvétel. Az álom valóra vált: november 6-án 
Krisztina és párja, Lippai Zoltán is teljesítet-
te a 42 km-es távot. Mindketten komoly futó-
múlttal rendelkeznek, Krisztina 19-szer, Zol-
tán 58-szor teljesítette a maratont. 
– Nem lehetett egyszerű kijutni New Yorkba.
DK : Háromféle út állt előttünk. Az egyik a 
sorsolás, ám minimális volt az esély, hogy 
mindketten egyszerre jussunk ki. A második 
lehetőség a szintidő, itt Zoli belefért, én azon-
ban nem, mert a nőknek 3 óra 40 perc alat-
ti időt írtak elő, nekem pedig 3 óra 58 a rekor-
dom. Maradt a harmadik lehetőség: utazási 
irodán keresztül. Tavaly felvettük a kapcso-
latot egy német céggel, ők intézték a nevezést 
és a hotelt, az utazást mi szerveztük. Kissé ka-
landos lett: egy órával később indultunk Bu-
dapestről, így Londonban lekéstük a csatla-
kozást, New Yorkban pedig elveszett Zoli bő-
röndje, egy nappal később ért oda.
– Miben más a NY maraton, mint a többi?
LZ:  Óriási a tömeg, ennek ellenére precíz 
a kiszolgálás. Meghatározzák, ki mikor indul-
hat a starthelyre, mikor adhatja le a csomag-
ját, mikor kell megjelenni a startnál, ezután 
már nem engednek át. A 2013-as bostoni 
maratonon elkövetett merénylet miatt csak 
motozás után lehetett belépni, a holmikat át-
látszó zsákba kellett tenni. Vasárnap a szer-
vezőiroda buszokkal vitt ki bennünket a rajt-

hoz, és az autópályán lerobbantunk. Az utol-
só pillanatban értünk oda, ahogy leszálltam, 
már motoztak is a rendőrök. Futnom kellett 
az egyes zónáig – innen indult a pro�  mezőny 
–, hogy beengedjenek. Szerencsére ideális fu-
tóidőnk volt, szeles, napos, 13 fok.
DK: Pro�  a szervezés, több ezres a segítő-
gárda, a Central Parkban pastapartit tartot-
tak ennyi embernek zökkenőmentesen, úgy, 
hogy csokornyakkendős pincérek szolgáltak 
fel. Staten Islanden volt a rajt, majd Brook-
lyn, Queens és Bronx következett, a cél pedig a 
Central Parkban volt. Végig szurkolók tömege 
volt az út szélén, minden városrész külön kö-
szöntötte a versenyzőket. Bronxban és Brook-
lynban zenekarok zenéltek az utcán. Ez nem 
futóverseny, ez futófesztivál! Másnap láttuk, 
hogy többen is az érmükkel a nyakukban sé-
tálnak, így mi is feltettük. A boltokban, a bu-
szon és a reptéren is sokan gratuláltak.   
– Milyen időt futottatok?
DK:  A másnapi � e Wall Street Journal le-
hozta az öt órán belül célba érkezettek névso-
rát, mind a ketten benne vagyunk. Az 52 ezer 

induló között Zoli 3 óra 19-cel a 2200. hely kö-
rül végzett. Nekem nem voltak vérmes remé-
nyeim, szeptember óta kínlódok sarokcsont-
gyulladással, az volt a lényeg, hogy beérjek. A 
legjobb időmtől egy órával maradtam el 4 óra 
58 perccel a 31 ezredikek között értem célba.
– Magyarokkal találkoztatok?
LZ: Igen, sok kint élő, dolgozó is rajthoz állt, 
tőlem is kérdezték, hogy itt élünk-e. Magyar 
mez volt rajtam, rám nézett egy ember, fenn-
akadtak a szemei, és azt mondta: Magyaror-
szág, nem hiszem el!
– Milyen volt New York?
LZ:  Úgy szoktunk utazni a versenyekre, hogy 
legyen 2-3 napunk felfedezni a várost. Egy ki-
csit félve mentünk ki, de kellemesen csalód-
tunk: az emberek nagyon segítőkészek voltak. 
Két napig városnéző busszal jártuk New Yor-
kot, feltűnő volt, hogy a nagy forgalom ellené-
re nincs akkora zaj, sok a gázüzemű autó. 
DK:  Fantasztikus volt, a kerek születésna-
pomra kaptam a gyerekeimtől egy helikop-
teres városnézést, voltunk egy repülőgép-
hajó-tengeralattjáró kiállításon, még az USS 
Enterprise űrhajót is láttuk. Vicces volt, ami-
kor elkérték Zoli igazolványát, hogy elmúlt-e 
már 21 éves, mert rendelt egy sört.
– Milyen volt a fogadtatás itthon?
DK:  Külön öröm volt, hogy a kollégák meny-
nyire drukkoltak, és nagyon jólesik, hogy a 
munkahelyemen támogatást kapok. 
LZ:  Közel harminc éve járok versenyekre, 
a kollégáknak élménybeszámolót kell tarta-
nom, mert mindegyik  maraton más.           -kj-

Valóra vált egy álom
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November 29-én felejthetet-
len este várja a paksi közön-
séget, hiszen a népszerű Nyi-
tott Akadémia sorozat kereté-
ben ezúttal Dr. Almási Kittivel 
találkozhatunk. A kitűnő hu-
moráról ismert pszichológus 
előadásait országszerte vas-
tapssal köszöni meg a közön-
ség.  
Sokan szenvedünk attól, hogy 
vágyunk valamire, van valami-
lyen ambíciónk, kilépnénk ab-
ból, ami fojtogató a számunk-
ra, de azt érezzük: úgyis ku-
darcot vallanánk. 
Ilyen helyzetben fontos felku-
tatni, hogy miből erednek a 
félelmeink, gátlásaink, és tu-
datos munkával csökkenteni 
erejüket, hogy ne akadályoz-

zanak bennünket céljaink el-
érésében. De hogyan tegyük? 
Erre a kérdésre igyekszik vá-
laszt adni Almási Kitti, renge-
teg eszközt adva hallgatói ke-
zébe. A nehéz témát a doktor-
nő jó humorú, sodró előadói 
stílusa teszi élvezetessé. 
 A helyszínen pszichológiai té-
májú művek széles választé-
ka várja az érdeklődőket ked-
vezményes áron, köztük Dr. 
Almási Kitti könyvei, melyeket 
a szerző kérésre szívesen de-
dikál. 
Az előadásra jegyek kaphatók 
a www.nyitott aka demia.hu ol-
dalon online, és személyesen, a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban. 

(X)

Dr. Almási Kitti először Pakson!

Bátran élni –
Félelmeink és gátlásaink leküzdése


