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Közélet

Terítéken volt a költségvetés, 
az építményadó és felújítások is

Huszonöt előterjesztés elfogadásáról dön-
tött egyéni, testületi hatáskörben Szabó Pé-
ter, Paks polgármestere november 11-én. 
A  döntések hátteréről a TelePaks közéleti 
magazinjában Szántó Zoltán alpolgármes-
terrel tájékoztattak. 

A veszélyhelyzet kihirdetése miatt három ki-
vételével elmaradtak a testületi ülést előkészí-
tő szakbizottsági ülések, a rendkívüli jogrend 
fennállásáig egyik grémium sem hozhat dön-
tést, a testületi és a bizottsági hatásköröket a 
polgármester gyakorolja. – Annak érdeké-
ben, hogy a képviselők és a bizottsági tagok 
véleményére tekintettel szülessenek meg a 
döntések, Szabó Péter polgármester arra kér-
te a bizottsági elnököket, hogy gyűjtsék ösz-
sze az észrevételeket, javaslatokat és írásban 
küldjék el neki. A megadott határidőig csak 
Heringes Anita, a jogi, ügyrendi és pénzügyi 
bizottság elnöke juttatta el az informális ülé-
sükön összegyűjtött kérdéseiket a városhá-

zára. Szabó Péter írásban megválaszolta vala-
mennyit a döntéshozatalt megelőzően – tájé-
koztatott Szántó Zoltán alpolgármester. 
A helyi adókról szóló rendelet módosításá-
val a korábbi 1,8 százalékról 0,1 százalékra 
csökkent a nem magánszemélyek tulajdo-
nában lévő lakásokra vonatkozó építmény-
adó mértéke. – Az intézkedés célja a helyben 
működő vállalkozások terheinek csökkenté-
se, kilencmillió forint helyett ötszázezer fo-
rint érkezik majd be ebből az adónemből a 
városkasszába – mondta Szabó Péter. Szán-
tó Zoltán hozzátette, hogy ezzel a gazda-
ságélénkítő intézkedéssel is támogatja az 
önkormányzat a Paks II. beruházás miatt 
szükséges lakáskapacitás kialakítását. Az al-
polgármester elmondta azt is, hogy az elő-
terjesztéshez egy javaslat érkezett, miszerint 
egy százalék legyen az adókulcs. – Mi kitar-
tottunk a 0,1 százalék mellett, hiszen a la-
káspiac támogatása érdekében ezt a mérté-
kű csökkentést indokoltnak tartjuk.  

Hatodik alkalommal módosította döntésé-
vel az idei költségvetési rendeletet Szabó Pé-
ter. – Építményadóból 90 millió forint plusz 
bevétel jelentkezett, és 675 millió forint 
iparűzési adóból, ezt be kellett fogadnia a 
hivatalnak, természetesen a kiadási oldalon 
is megjelennek az összegek. A  járvány mi-
att 54 millió forint bevételkiesést okozott az 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti 
díjának elengedése, valamint az étkezési dí-
jak csökkenése. A beruházásokra 469 millió 
forintot fordítottunk, az elektromos buszok 
beszerzéshez kapcsolódóan garázs építése, a 
Sánchegy utca felújítása, illetve a Szenthá-
romság tér felújítása okán, illetve megemel-
tük a Protheus Holding Zrt. alaptőkéjét 100 
millió forinttal, sorolta a költségvetést mó-
dosító tételeket a polgármester, kiemelve, 
hogy utóbbi döntéssel a százszázalékos ön-
kormányzati tulajdonú cég működésére biz-
tosítottak forrást, azért, hogy a cég az előtte 
álló beruházásokat meg tudja valósítani.  Ü    
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Ü   – A költségvetés háromnegyedéves vég-
rehajtásáról szóló beszámoló elkészítése 
nem kötelező feladat, szokásjogon alapul 
Pakson. Jó visszajelzés arról, hogy hol tar-
tunk az adott költségvetési évben, megmu-
tatja, hogy szeptember 30-ig hogyan telje-
sített a hivatal és az önkormányzat – foly-
tatta a városvezető. A  napirendet értékelve 
arról tájékoztatott, hogy a beruházásoknál 
aláírt szerződései vannak az önkormányzat-
nak 1 milliárd 733 millió forint értékben, ez 
62,55 százalékos teljesítést jelent. Pénzügyi 
ki�zetés 1 milliárd 278 millió forint érték-
ben történt, ami 46,13 százalékos teljesülés. 
A felújításokat tekintve hasonlóak a számok. 
– Az elmúlt tíz évben nem volt még arra pél-
da, hogy egy háromnegyedéves beszámoló 
ilyen teljesítést mutasson, hangsúlyozta, ki-
emelve, hogy befejeződött a lakótelepi köz-
ponti park felújítása, megtörtént a Vácika 
utca építése, elkészült a Kurcsatov utcai 
tömbbelső-rekonstrukció második üteme, 
valamint a Kömlődi utca felújítása, és zajlik 
a Búzavirág és a Liget utcák rekonstrukció-
ja. – Nagyon jól teljesített az önkormány-
zat ebben a költségvetési évben, remé-
lem, hogy a következő években is így lesz 
majd, hiszen az a célunk, hogy minél job-
ban növeljük a lakosság komfortérzetét – 
húzta alá Szabó Péter. Szántó Zoltán alpol-
gármester szerint ez a beszámoló nagyon 
jó arra, hogy az önkormányzat ellenőriz-
ni tudja, hogy megfelelő ütemben végzi-e 
a munkát, és hogy milyen alapossággal ter-
vezték meg a költségvetést. – A működés-
re vonatkozóan a kiadási és a bevételi ol-
dal teljesülése is 75 százalék körüli, ami azt 
mutatja, hogy konzervatívan, biztonsággal, 
de jól tervezett a költségvetés –tette hozzá. 
– Nem kötelező a jövő évi költségvetési kon-
cepció elkészítése, de megtörtént idén is, 
mert látni kell, hogy milyen irányok men-
tén dolgozunk 2021-ben – tájékoztatott Sza-
bó Péter, hangsúlyozva, hogy �gyelembe 
vették és beépítették a kormány által közölt 
adatokat a koncepcióba, amelyet kellő opti-
mizmussal, a takarékosságra összpontosítva 
állítottak össze, erre ösztönzött a koronaví-
rus-járvány. Elmondta azt is, hogy a terve-
zet tartalmazza azokat a működési kiadáso-
kat és bevételeket, melyeket az idei is tartal-
mazott, vannak kötelezettségvállalások az 
áthúzódó beruházások miatt, és a civilszer-
vezetek, sportegyesületek támogatásait sze-
retnék az eddigi szinten tartani. A koncep-
cióban szerepel a köztisztviselők illetmény-
alapjának 3 százalékos emelése is. – Az 
elmúlt években 10-12 százalékkal emeltük 
a köztisztviselők illetményalapját, hogy még 
vonzóbbá tegyük a hivatali munkát, és hogy 
a megfelelő szakembergárda dolgozzon a 

hivatalban. Jövőre 3 százalékos emelést ter-
vezünk, egyrészt, hogy ne növeljük a �zetés-
beli különbségeket az ugyanazon munkát 
végző, különböző végzettségű munkaválla-
lóink között, másrészt mert a koronavírus-
járvány hatásainak következményei mel-
lett is biztosítanunk kell a stabil, kiszámítha-
tó gazdálkodást. A béren kívüli juttatásokat 
viszont megemeljük ötvenezer forinttal, ezt 
minden munkavállaló megkapja, függetle-
nül az iskolai végzettségtől – tájékoztatott 
Szántó Zoltán.  
Szabó Péter polgármester hozzáfűzte, hogy 
az illetményalap-emeléshez kapcsolódóan 
is érkezett kérdés a jogi bizottságtól, még-
pedig, hogy miért a jégcsarnok építésé-
hez biztosít területet vásárlással az önkor-
mányzat, miért nem a köztisztviselők il-
letményalapját emeli. – Céltámogatásból 
valósítjuk meg a területvásárlást, ez a tá-
mogatás nem fordítható másra, szerződést 
szegnénk, ha ezt tennénk – hangsúlyozta. 
Tervdokumentáció készül a Kápolna utca–
Zsíros köz felújítására – erről is döntött 
egyéni hatáskörben a polgármester. In-
doklásában azt mondta, hogy már az idei 
költségvetésben is szerepelt ennek a sza-
kasznak a felújítása, a tervek elkészítésé-
vel a PFV Zrt.-t bízta meg az önkormány-
zat. – Aszfaltozás, kerékpárút kialakítása, 
a légkábelek föld alá helyezése, a csapa-
dékvíz-elvezetés kialakítása szerepel majd 
a tervekben, amik elkészítése után indul a 
közbeszerzés, majd a felújítás – összegzett 
Szabó Péter. 
A Kápolna utcai egykori bölcsőde épületé-
nek felújítása hamarosan elindul, ezzel pár-
huzamosan elkezdik előkészíteni a Bóbita 

bölcsőde épületének felújítását. – Elodáz-
hatatlan feladat, több mint negyvenéves az 
épület. Most arról döntöttünk, hogy felújít-
juk, és funkciót is váltunk. Nem bölcsőde-
ként működik majd tovább az épület, ha-
nem óvodaként, mert az adatok szerint 
sokkal nagyobb szükség lesz óvodai férő-
helyekre – fogalmazott Szabó Péter. Szántó 
Zoltán hozzáfűzte, hogy a Bóbita bölcső-
dében jelenleg nincs várólista, sőt vannak 
szabad helyek, a Kápolna utcai épület bő-
ven megfelel majd a férőhelyigénynek. 
A  Paks–Dunakömlőd kerékpárút záróel-
lenőrzéséről is a novemberi ülésen tájé-
koztatta volna a képviselő-testületet a pol-
gármester. – Ezt a témát sem kellett vol-
na bevinnem az ülésre, de úgy gondolom, 
hogy akkora beruházás volt, hogy a vizsgá-
lat eredménye fontos hír. A Magyar Állam-
kincstár ellenőrizte a projekt teljesítését, 
mindent rendben találtak – mondta. 
A Paksi Gyógyászati Központ igazgatói pá-
lyázatáról is döntött Szabó Péter. Dr. Bod-
nár Imre mandátuma lejár, a szokásos eljá-
rásrend szerint kiírták az intézményvezetői 
pályázatot, egyedüli jelentkező volt a jelen-
legi vezető. – Egy ad hoc bizottság vélemé-
nyezte dr. Bodnár Imre főigazgató pályáza-
tát, a grémiumot dr. Andriska István, a Ma-
gyar Orvosi Kamara Tolna megyei elnöke 
vezette. Az ő szakmai véleményére �gye-
lemmel úgy döntöttünk, hogy öt évre ismét 
dr. Bodnár Imrét bízzuk meg a gyógyásza-
ti központ vezetésével – tájékoztatott Paks 
polgármestere. 
A  novemberi testületi ülés előterjesztései 
megtalálhatók a paks.hu honlapon.

Dallos Szilvia
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A  kormány kihirdette a legújabb védelmi 
intézkedéseket, az ezeket tartalmazó Ma-
gyar Közlöny november 10-én jelent meg. 
A  kormányrendelet kitér egyebek mel-
lett a kijárási tilalomra, a rendezvények-
re, a sportmérkőzésekre, az oktatásra és a 
maszkviselésre is.

A  kormány értékelte Magyarország járvány-
ügyi helyzetét, és az eddig meghozott intéz-
kedéseket. Ez alapján megállapította, hogy az 
eddig meghozottak fenntartása mellett újabb 
védelmi intézkedések szükségesek, amelyek 
célja, hogy csökkentsék a koronavírus-meg-
betegedések számát és a kórházakra nehe-
zedő terhet, áll a Kormányzati Tájékoztatási 
Központ MTI-nek eljuttatott közleményében. 
A  legújabb kormányrendeletben foglaltak 
szerint este 8 és reggel 5 óra között kijárá-
si tilalom van érvényben, mindenkinek haza 
kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli 
mentesülés egyik esete a munkavégzés, ame-
lyet azonban igazolni kell. Minden gyüleke-
zés tilos. Az éttermek nem fogadhatnak ven-
déget, az éttermekben csak az étel elvitele cél-
jából tartózkodhat vendég. A házhoz szállítás 
adminisztratív terheit a kormány csökkenti, és 
bevonhatóvá teszi a taxisokat a feladat ellátá-
sába. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak. Az 
üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak 
kivételével – este 7 óráig maradhatnak nyitva, 
és a kijárási tilalom lejártával, tehát leghama-
rabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. A rende-
letben nem említett szolgáltatók és szolgáltatá-
sok (például fodrász, masszőr, személyi edző) 
a szokott rendben működhetnek a kijárási ti-
lalom szabályai mellett. A  szállodák turistá-
kat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási 
célból érkező vendégeket fogadhatnak. Min-
dennemű rendezvényt tilos tartani, ideértve 
a kulturális eseményeket, valamint a karácso-
nyi vásárokat. A vallási közösségek szertartá-
sai a vallási közösség döntése szerint tarthatók 
meg. Ezzel összefüggésben a vallási közössége-
ket a kormány arra kérte, hogy a szertartása-
ik során a magatartási szabályokat az általános 
szabályokkal összhangban határozzák meg. 
A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell 
megtartani. Az egyéni szabadtéri sportok gya-
korlása engedélyezett. A vonatkozó jogszabá-
lyok szerint versenyszerűen sportolók e tevé-
kenységükben nem korlátozhatók. A szabad-
idős létesítmények használata tilos, beleértve 

különösen a �tnesztermeket, a fedett uszodá-
kat, a múzeumokat, a könyvtárakat, a mozikat, 
az állatkerteket és a korcsolyapályákat. A böl-
csődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. 
osztályig a megszokott rend szerint nyitva tar-
tanak, a speciális intézményi védelmi intézke-
déseket az igazgató határozza meg. Az isko-
lák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digi-
tális munkarendben működnek. A középfokú 
intézmények kollégiumai az iskolaigazgatók 
döntése szerint működnek. Az egyetemek, fő-
iskolák digitális munkarendre térnek át. A fel-
sőoktatási intézmények kollégiumai bezár-
nak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg. 
A  tartózkodás különösen a határon túli és 
külföldi diákoknak, illetve a hatósági házi ka-
rantén kötelezettséget a kollégiumban telje-
sítőknek engedélyezhető. Magán- és családi 
rendezvények (például születésnap) úgy tart-
hatók meg, ha azon legfeljebb tízen vesznek 

részt. Temetésen legfeljebb ötvenen lehetnek. 
Az esküvők lakodalom nélkül tarthatók meg, 
azonban az eseményen csak meghatározott 
személyek vehetnek részt. A kórházak, isko-
lák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociá-
lis intézményekben dolgozókat – külön kor-
mányrendeletben foglaltak szerint – hetente 
tesztelni kell. A maszkviseléssel és távolság-
tartással kapcsolatosan eddig bevezetett sza-
bályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 
tízezernél több lakosú települések egyes köz-
területein kötelező a maszkviselés. A terüle-
tek kijelölése a polgármester feladata. Sport-
tevékenység során, valamint a parkokban, 
illetve zöldterületeken a maszk viselése to-
vábbra sem kötelező, közölte a Kormányza-
ti Tájékoztatási Központ. A Magyar Közlöny 
2020. november 10-én megjelent 242. száma 
a magyarkozlony.hu honlapon elérhető.                          

Kohl Gyöngyi

Közélet

Koronavírus: ezek a legújabb 
országos védelmi intézkedések

Fotó: pixabay.com/illusztráció

A vonatkozó kormányrendelet értelmében a november 4-e után lejáró okmányok a jelen-
legi veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek maradnak. Azok is, amelyek a 
tavaszi veszélyhelyzet idején, március 11. és július 3. között jártak le, de akkor meghosszab-
bította a kormány az érvényességüket. A rendelet nem vonatkozik a július 3. és november 
4. között lejárt okmányokra. A személyi okmányok érvényességét azért hosszabbították 
meg, hogy a veszélyhelyzet alatt minél kevesebb személyes ügyintézésre legyen szükség. 
További hír, hogy kormányrendelet értelmében a helyhez kötött internet-hozzáférési szol-
gáltatás harminc napra ingyenesen vehető igénybe a köznevelésben és a szakképzésben, a 
nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban elrendelt tantermen kívüli, 
digitális munkarendben működő, középfokú iskolával fennálló jogviszony esetén. Továb-
bi információ a koronavirus.gov.hu honlapon.
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Maszkot kell viselni ezeken a területeken

Több intézmény érintett a járványban

A  kormányrendeletben foglaltaknak meg-
felelően kijelölte Szabó Péter polgármester, 
hogy mely területeken kötelező a maszk vi-
selése Pakson. Mint mondta, a hatodik élet-
évüket be nem töltött gyermekek kivételével 
mindenki köteles maszkot viselni az Atom 
tér, a Barátság útja és a Dózsa György út tel-
jes közterületnek vagy nyilvános helynek mi-
nősülő részén, továbbá a játszótereken, a ku-
tyafuttatóban, a buszmegállókban, a piacon 
és a hozzá tartozó közforgalmú parkolóban 
(nem csak piaci napokon), az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. közforgalmú parkolójában 
és egyéb nyilvános helynek minősülő terü-
letén, valamint üzlet, vendéglátóüzlet, bevá-
sárlóközpont, egészségügyi intézmény, szoci-
ális intézmény, nevelési, oktatási intézmény, 
közigazgatási szerv, posta közforgalmú par-
kolójának teljes területén és egyéb nyilvános 
helynek minősülő, a bejárattól számított 50 
méteres körzetében. Viselhető orvosi, mun-
kavédelmi, textil- vagy más anyagból készült 
maszk úgy, hogy az orrot és a szájat folyama-
tosan elfedje. A polgármester arról is tájékoz-
tatott, hogy a helyi rendelet megtalálható a 
paks.hu honlapon, illetve minden háztartás-
ba eljuttatják nyomtatott formában, emellett 
�gyelmeztető táblákat helyeznek ki az érin-
tett területekre a lakosság könnyebb eligazo-
dását segítendő. 

A  polgármester azt is közölte, hogy a város 
fenntartásában működő Paksi Benedek Elek 
Óvoda, a Paksi Napsugár Óvoda tagintéz-
ményei, valamint a Paksi Bóbita Bölcsőde to-
vábbra is működnek. Fontos azonban, hogy 
a gyermekeket csak a testhőmérési pontig le-
het vinni, ott átveszik őket az óvodai, bölcső-
dei szakemberek. 
A polgármester azt is elmondta, hogy a kor-
mányrendeletnek megfelelően az önkormány-
zat fenntartásában működő Paksi Városi Mú-
zeum, a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár, 
valamint a Csengey Dénes Kulturális Központ 

november 11-től zárva tartanak a nagyközön-
ség előtt, a munkatársak tovább dolgoznak. 
Szabó Péter arra is kitért, hogy a veszélyhely-
zetre tekintettel a paksi polgármesteri hiva-
talban korlátozó intézkedéseket vezettek be. 
A lakosság szempontjából a legfontosabb vál-
tozás, hogy csak előzetes időpontfoglalással 
intézhetik ügyeiket, időpontot a 75/500-500-
as telefonszámon, valamint a város honlapján 
keresztül foglalhatnak. Részletes tájékoztatót 
a paks.hu honlapon olvashatnak a koronaví-
rus hírek fül alatt a közlemények rovatban. 

Kohl Gy.

A járványügyi helyzet aktuális paksi vonat-
kozásairól tartott sajtótájékoztatót Szabó Pé-
ter, Paks polgármestere, és dr. Bodnár Imre, 
a Paksi Gyógyászati Központ főigazgató-
ja november 16-án. Szó volt egyebek mel-
lett arról, hogy egyes szakrendelések szüne-
telnek, valamint hogy több általános iskolai 
osztályban tantermen kívüli digitális okta-
tást rendelt el az Oktatási Hivatal.
A polgármester bejelentette, hogy a Paksi 
Bóbita Bölcsőde november 16-tól újra a ko-
rábban megszokott rendben működik, vár-
ják a kisgyermekeket. – Rendkívüli szüne-
tet kellett elrendelni a bölcsődében éppúgy, 
mint a Paksi Benedek Elek Óvoda székhely-
intézményének, a Mesevár tagóvodának 
Alma és Pillangó csoportjában, ahol egy hé-
ten át volt rendkívüli szünet koronavírus-
érintettség miatt. November 17-vel utóbbit 
is feloldották – tájékoztatott a polgármester, 
hozzátéve, hogy mindkét intézményben el-
végeztette az önkormányzat a fertőtlenítést.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

arról tájékoztatta a városvezetést, hogy két 
paksi oktatási intézményt érintően tantermen 
kívüli digitális oktatást rendelt el az Oktatási 
Hivatal november 16-tól: a Paksi Deák Ferenc 
Általános Iskola 1.a, 1.b, 2.a, 2.b és a 3. osztá-
lyaiban, valamint a Paksi II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola 7. osztályában. Az első tanítá-
si nap az említett osztályokban november 23. 
lesz – húzta alá Szabó Péter. 
A polgármester kitért arra, hogy a Kormány 
döntésének megfelelően az egészségügyi és a 
szociális szférában dolgozóknak biztosított 
az ingyenes utazás a Volán és a MÁV menet-
rend szerinti járatain.
Dr. Bodnár Imre főigazgató arról számolt 
be, hogy a legnagyobb elővigyázatosság elle-
nére is elérte a gyógyászati központot a ko-
ronavírus-járvány. – Az ortopédia, a szemé-
szet, a belgyógyászat, valamint a fül-orr-gé-
gészet szakrendelések szünetelnek. Az első 
három szakrendelés esetében az orvosok szo-
ros kontaktként kerültek karanténba, a fül-
orr-gégészet esetében pedig az egyik asz-

szisztensnél igazoltak koronavírus-fertőzést. 
Mivel a tünetek megjelenése előtt 48 órával 
még dolgozott, a vele kapcsolatba került kol-
légák szoros kontaktként karanténba kerül-
tek, valamennyi, a szakrendelést ellátó orvos. 
Az orvosok teszteredményétől függ, hogy a 
szakrendelések a november 23-i héten meg-
kezdhetik-e a munkát – mondta a főigazga-
tó, aki arról is tájékoztatott, hogy az egyna-
pos sebészet szintén nem működik, mivel a 
központi döntés értelmében leállították a ha-
lasztható műtétek mellett az egynapos sebé-
szeteket is, amire a koronavírusos esetek el-
látásának biztosítása érdekében volt szük-
ség. – Mivel az egynapos sebészeten eddig is 
csak tervezetten, előjegyzés alapján történ-
tek beavatkozások, a leállás nem jelent olyan 
problémát, ami a betegek egészségkárosodá-
sát okozná. A mai napig a paksi alapellátás-
ban nem tudunk pozitív teszteredményről, 
így teljeskörűen működik – tette hozzá dr. 
Bodnár Imre.                                            

Sólya Emma

Fotó: Szép Zsóka
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Útfelújítást végeztek 
a Pákolitz utcában

Elkészült a Pákolitz utca re-
konstrukciójának első üteme, 
a közelmúltban a műszaki át-
adás is megtörtént. A  mun-
kálatok során mintegy száz-
hét méter hosszúságban épített 
új aszfaltburkolatot az Amal� 
Hungária K�. A tervek szerint 
júliusban kezdődött volna a ki-
vitelezés, de az utca végén lévő 
löszoldalban gyurgyalagok köl-
töttek, amely fokozottan védett 
faj, így csak augusztusban in-
dulhatott a beruházás. Pálmai 
Klára, a körzet önkormányza-

ti képviselője azt mondta, hogy 
a második ütemben ötven mé-
ter hosszú, teljesen új útpályát 
építenek, de azt még terveztet-
ni kell. Problémát jelent emel-
lett, hogy a terület egy része 
magántulajdonban van, oda 
az önkormányzat nem építtet-
het utat, ezt is meg kell oldani-
uk. A  képviselő azt is elmond-
ta, hogy a közvilágítás kiépítését 
képviselői keretéből szeretné �-
nanszírozni. Hozzátette, hogy a 
területen még hátralévő fejlesz-
tések várhatóan ebben az ön-

kormányzati ciklusban megva-
lósulnak. – A körzetben az elmúlt 
időszakban több utca is megújult, 
így az Anna és a Kömlődi utcák, 
a Szentháromság tér rekonstruk-
ciója pedig várhatóan még ebben 
az évben megkezdődik. A  szov-
jet emlékmű zöldfelület-rende-
zése jelenleg is zajlik, egynyá-
ri növényeket, fákat, bokrokat te-
lepítenek a DC Dunakom Zrt. 
szakemberei, mintegy nyolcmillió 
forint értékben – összegzett Pál-
mai Klára.                 

-se-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Meglepetés 
karácsonyra
– Sokéves hagyománya van 
Pakson annak, hogy az önkor-
mányzat karácsonyi ajándék-
csomaggal kedveskedik az ala-
csony jövedelmű nyugdíjasok-
nak, amivel szeretnénk szebbé 
tenni számukra az ünnepet. Ezt 
idén is megtesszük – tájékozta-
tott Szabó Péter polgármester. 
A megszokott módon eljuttatták 
a háztartásokba a tájékoztató 
szórólapot, ennek a hátoldalán 
volt az igényléshez kitöltendő 
adatlap, amit a jövedelemigazo-
lásokkal (nyugdíjszelvény, kere-
seti igazolás stb.) együtt kellett 
bedobni a polgármesteri hiva-
talban kihelyezett gyűjtőládá-
ba november 20-ig. Az ajándék-
csomagot azok a nyugdíjasok 
igényelhették, akiknek család-
jában az egy főre jutó havi jö-
vedelem nem haladja meg a 88 
ezer forintot, egyedül élők ese-
tében a 130 ezer forintot. Az 
ajándékcsomagokat december 
1. és 20. között házhoz szállít-
ják. Mivel az ajándék átadá-
sának időpontját nem tudják 
pontosan meghatározni, ezért 
kérik, hogy ha az érintettek kö-
zül valaki a megadott időszak-
ban elmegy otthonról, bízza 
meg a szomszédját az átvétellel. 
A négyezer forint értékű aján-
dékcsomag tartós élelmiszere-
ket, valamint karácsonyi illat-
gyertyát és szalvétát tartalmaz.                            

-kgy-
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Célegyenesben a faültetési akció

Újabb családok kaptak életfát

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 
PIP Nonpro�t K�. és Paks Város Önkor-
mányzata a DC Dunakom Zrt. közremű-
ködésével „1000 fát Paksra!” elnevezéssel 
nagyszabású közterületi és lakossági faülte-
tési programot hirdetett. A pályázat kereté-
ben 500 fát közterületen ültetnek el, 500 fát 
pedig az előzetes igények alapján a lakosság 
körében osztanak ki. A lakossági pályázati 
igények elbírálása és az igénylők kiértesíté-
se megtörtént. A DC Dunakom Zrt. mun-
katársai az első közterületi fákat november 
13-án elültették a Kurcsatov utca melletti 
zöldterületen. 
Szabó Péter polgármester azt mondta, hogy 
egy mondás szerint a fa a kihívásokra a gyö-
kereivel válaszol. – Talán ezekben a nehéz 
időkben még inkább �gyelmeztet bennün-
ket ez a gondolat arra, hogy szembenézzünk 
a természethez és önmagunkhoz való vi-
szonyunkkal. Hogy megértsük a természet 
porcelánhoz hasonlító érzékenységét, és �-
gyelmeztessük magunkat felelősségünkre, 
az ajándékba kapott világ és a természeti ér-
tékek iránt. Mindezekért is fogalmazódott 
meg a gondolat, hogy még idén ültessünk el 
ezer fát városunkban –  fogalmazott, hozzá-
téve, hogy mindez a közterületi fák ültetésé-
vel elkezdődött, és ami még inkább értékes-
sé teszi ezt az akciót, hogy 500 facsemetét a 
lakosság körében osztanak ki.

A faosztás lapunk megjelenésével egy idő-
ben megtörtént. Mivel a facsemeték táro-
lását az átvételre megjelölt időponton túl az 
önkormányzat nem tudja biztosítani, azokat 
a fákat, amelyeket esetleg nem vettek át, el-
ültetik Paks valamely közterületén. 
Szabó Péter polgármester kiemelte: az akció 
által is felelősséget vállalunk városunk kör-
nyezetének megóvásáért, és szeretnénk meg-
mutatni, hogy a következő évtized legna-
gyobb nemzeti beruházásából fakadó városi 

feladatok között jelentős helyet foglal el ter-
mészeti értékeink védelme, és a város zöld-
felületeinek, köztereinek, parkjainak meg-
őrzése, megújítása, bővítése is. – Köszönöm 
mindazok segítségét, akik részt vesznek az 
akció sikeres lebonyolításában. Kívánom, 
hogy ez az ezer fa évtizedeken át jelezze a 
paksi emberek természet iránti szeretetét, 
felelősségteljes elköteleződését – húzta alá a 
polgármester.

-kgy-

Huszonhét facsemetét adott át 
idén az ÖKO Munkacsoport 
Alapítvány az Ültess fát, életfát! 
programjában. A szervezet ha-
gyományos akciójának célja, 
hogy olyan nemzedékek növe-
kedjenek fel, akik szeretettel for-
dulnak a természethez. 

Az ÖKO Munkacsoport Alapít-
vány 2006-ban adott át először 
életfákat. Olyan családok kérhet-
nek facsemetét a programban, 
akiknél az átadást megelőző esz-
tendőben született kisbaba, és vál-
lalják, hogy a fát elültetik és gon-
dozzák. Jantnerné Oláh Ilona, az 
alapítvány elnöke elmondta, hogy 
alkalmazkodva a járványhelyzet-
hez, kivételesen akár a kisbabák 
nélkül is várták a szülőket, és a fa-
csemetéket érkezési sorrendben 

adták át. Idén huszonheten kap-
tak fát, ami kevesebb, mint az el-
múlt években. – Ennek oka az, 
hogy a lakótelepi társasházakban 
élők jelentkezését idén nem tud-
tuk fogadni, mert annyira parko-

sított már a lakótelep, hogy nem 
férnek el újabb fák a közterüle-
ten. Elképzeléseink szerint talá-
lunk a városvezetéssel közösen 
egy olyan területet, ahova elültet-
hetik életfáikat a panelházakban 

élő családok is – indokolt az ala-
pítvány elnöke, aki kiemelte,  na-
gyon fontos, hogy egy kisgyer-
mek úgy nőjön fel, hogy megta-
nulja a szüleitől, hogy a természeti 
környezet érték. – Ha egy kisbaba 
ebben a szellemben nevelkedik, 
akkor törekedni fog arra, hogy vi-
gyázzon a természeti kincsekre – 
húzta alá. Négyszáz kisgyermek-
nek van ma már Pakson életfája. 
Az alapítvány rövidesen pályáza-
tot hirdet „Szel�zz az életfáddal!” 
címmel, melyre egy éven át vár-
ják a négy évszakot megörökítő 
életfás fotókat, melyeket album-
ban jelenítenek majd meg. Az ak-
ciót Paks Város Önkormányzata, 
a DC Dunakom Zrt. és azon adó-
zók támogatták, akik az adójuk 
egy százalékát az alapítványnak 
ajánlották fel.                             -dsz-

Fotó: Babai István

Fotó: Molnár Gyula
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Kiváló lehetőség a Mérnök leszek 
a Paks II.-nél program

Atomerőmű

Részmunkaidős foglalkoztatást, a diplo-
mamunkához, tanulmányok sikeres befe-
jezéséhez szakmai támogatást és a szabad 
státuszok függvényében munkalehetősé-
get kínál az egyetemistáknak a Mérnök le-
szek a Paks II.-nél programjában a Paks II. 
Zrt. A �atalok körében népszerű ez a lehe-
tőség – mondta Mittler István kommuni-
kációs igazgató.

Mivel a két új atomerőművi blokk tervezése, 
építése és üzemeltetése rendkívül sok jól kép-
zett szakembert igényel, a Paks II. Zrt. több 
formában is támogatja a jövő atomenergeti-
kai szakembereinek képzését. – Többek kö-
zött ezért hoztuk létre a tanulmányi ösztöndíj-
programot, a szakmai gyakorlat lehetőségét, a 
Paks II. Akadémiát, és ennek szellemiségében 
jött létre a Mérnök leszek a Paks II.-nél prog-
ram is – vázolta a Paks II. Zrt kommunikáci-

ós igazgatója. Mittler István kiemelte, ez utób-
bi kiváló lehetőség arra, hogy megismerjék a 
�atalok a hosszú távú karrierlehetőséget kíná-
ló projektet. 
Részmunkaidős munkaviszonyt – azaz heti 
20 órás munkavégzést –, gyakorlatias felada-
tokat nyújtanak a mesterképzésben részt vevő 
egyetemistáknak. A hallgatók szakmai támo-
gatást kapnak a tanulmányaik sikeres befejezé-
séhez, a diplomamunka elkészítéséhez azonfe-
lül, hogy a kötelező szakmai gyakorlatukat is 
tudják teljesíteni. – Az aktuális létszámigény 
és lehetőségek függvényében teljes munka-
idősként, határozatlan idejű szerződéssel csat-
lakozhatnak csapatunkhoz ezek a �atalok. Je-
lenleg is féltucatnyi részmunkaidős kollégánk 
van, tízen pedig már teljes munkaidős mun-
katársaink – részletezte az igazgató.
– Paksiként az atomerőmű természetesen a lá-
tókörömben volt, és az atomerőmű-építés ter-

ve is felkeltette az érdeklődésemet. Azt gon-
doltam, szívesen dolgoznék benne – árulta el 
Ritter Bence. A BME végzőse tavasz óta dol-
gozik heti 20 órás munkaidőben a Paks II. 
Zrt.-nél. A �atal villamosmérnök-hallgató azt 
mondta, a jövőjét is itt képzeli el, mert a mun-
ka és a légkör is tetszik neki. 
– A Mérnök leszek a Paks II.-nél programban 
részt vevő hallgatók, így Bence is megismerhe-
tik ennek az igen komplex projektnek egy-egy 
részterületét. Szakterület-speci�kus feladato-
kat kapnak, amelyek elvégzése során átültethe-
tik a gyakorlatba elméleti tudásukat – emelte 
ki Bence szakmai vezetője, Fazekas Tibor fő-
szakértő, aki hét éve maga is egyetemistaként 
csatlakozott a Paks II. csapatához. 
– Célunk, hogy felkeltsük a �atalok érdeklő-
dését az energetika, az atomenergia iránt, illet-
ve tehetséges, jól képzett �atalokkal erősítsük 
szakembergárdánkat – húzta alá Mittler Ist-
ván. Mint mondta, a projekt �atalosságát jel-
zi, hogy a 35 év alattiak aránya közel negyven 
százalék, a dolgozók átlagéletkora pedig ala-
csonyabb 40 évnél.
A Paks II. Zrt. �zikus, mérnök-�zikus, ener-
getikai mérnök, atomerőműves szakmér-
nök vagy gépészmérnöki szakon MSc tanul-
mányokat folytató, diplomaszerzés előtt álló 
hallgatókat vár a Mérnök leszek a Paks II.-nél 
program keretében.                                                (X)

Fotó: Paks II. Zrt.

 A Villamos Osztály két �atal munkatársa: Fazekas Tibor és Ritter Bence
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A maszk elrejti, de a szeme körül összeszaladó 
nevetőráncok elárulják, hogy mosolyog. Dr. 
Vajer Katalin mindig így, kedves mosoly-
lyal, rendíthetetlennek tűnő nyugalommal és 
kedvességgel fogadja az érkezőket a Barátság 
úti gyógyszertárban. A �atal gyógyszerész na-
gyon szereti a hivatását, és mindent elkövet, 
hogy népszerűsítse.
Büszkén mutatja dr. Vajer Katalin a 
gyógyszertár kis laboratóriumát, és meséli, 
hogy a patikanapon sok-sok óvodás to-
longott ott, és csodálkozott rá arra, ami 
ott folyik. Tervezték, hogy középiskolásokat 
is meghívnak megmutatni a gyógyszerész 
szakmát, de ezt sajnos keresztülhúzta a járvány. 
Kata határozott célja a közösségépítés, 
ami nemcsak a munkatársakra vonatko-
zik, hanem a betegekre is. – A gyógyszertár 
egészségügyi intézmény, aki belép, azt a beteg 
titulus illeti, mert betegjogok vonatkoznak rá 
– fogalmaz. Akármi is a besorolás, a hivata-
los megnevezés, az ő vágya éppen ennek az 
ellenkezője: szeretné, ha elsősorban nem a 

gyógyulás reményében, hanem egészségük 
megőrzése és a megelőzés érdekében tér-
nének be hozzájuk az emberek.
A közösségépítésre visszatérve megemlíti, 
hogy rajzpályázatot hirdettek, csatlakoznak 
a karácsonyi cipősdoboz-akcióhoz, ezek mi-
att is hozta létre a gyógyszertár Facebook-
oldalát annak érdekében, hogy erősítse a 
kötődést, és hasznos információkkal lássa el 
a paksi lakosokat. A gyógyszertár egyébként 
is nagyon kellemes légkörű, családias, ahol 
Kata ugyan beosztott gyógyszerész, de nagy 
önállóságot kap a feletteseitől.
Eredetileg fogorvosnak készült, de arról kevés 
híján lecsúszott, a másodikként megjelölt 
gyógyszerész szakra viszont felvételt nyert. 
2017-ben vette át diplomáját a budapesti 
Semmelweis Egyetemen. Nemrégiben pedig 
már a szakgyógyszerészi képesítést is meg-
szerezte, ami a közforgalmú gyógyszertárak 
vezetésére is feljogosítja. – Rájöttem, hogy ez 
sokkal inkább nekem való, mert nagyon sze-
retek az emberekkel foglalkozni – mondja a 

gyógyszerész szakmáról, amit egyértelműen 
édesanyja hatására, ösztönzésére választott. 
Anyukája, aki gyógyszertári szakasz-
szisztens, sokszor elmondta: ha újra 
kezdhetné, gyógyszerésznek tanulna. Az, 
hogy munkatársak lettek, már nem fur-
csa egyiküknek sem, megtanulták kezelni a 
helyzetet. Aki nem tudja, hogy anya-lánya 
áll a tára mögött, nem is derül ki számára, 
mert természetesen hangzik mindkettőjük 
szájából, hogy: „a kolléganő majd segít”.
Kata rendkívül pozitív személyiség. Nem 
titkolja, hogy ebben tudatosság is van, 
szilárd elhatározása, hogy bármilyen 
nehézségeken kellett is átesnie, az élet 
szépségeit, a legapróbbakat is észreveszi. 
Nagyon szeret Pakson élni, szívesen fut a 
testi kondíciója megőrzése érdekében, és 
tavasz óta – ha a járványhelyzet ezt éppen 
nem gátolja – katolikus közösségbe jár, ahol 
hála Ati tiszinek (Kutas Attila plébános – a 
szerk.) és az odajáró �ataloknak, lelkileg is 
fel tud töltődni.
Párjával, Georgiou �eodorosszal – aki 
görög édesapjának köszönheti idegenül 
csengő nevét, de pécsi – jövőre tervezik 
az esküvőt. Egyelőre kétlaki életet élnek, 
Az NB I.-ben játékvezető-asszisztensként 
dolgozó �eo sokat van Budapesten, sőt 
külföldön is, egyébként pedig ingáznak Pécs 
és Paks között. Az érdeklődési körükben sok 
a közös pont, például mindketten szívesen 
mennek koncertekre. Tulajdonképpen a 
találkozásukat is ennek köszönhetik, hi-
szen három évvel ezelőtt az EFOTT-on is-
merkedtek meg. Imádnak utazni, az utób-
bi években rengeteg gyönyörű helyen jár-
tak, itthon pedig sok időt töltenek a Balaton 
partján.
Kata elárulta, hogy a Covid–19 megjelenése 
nemcsak a magánéletükön hagyott nyo-
mot, hiszen például le kellett mondaniuk 
az utazásról, hanem a munkáján is. Még 
a korábbinál is nagyobb felelősség hárul 
rájuk. – Olyanok vagyunk egyébként is, 
mint a kapuőrök. Hozzánk érkezik először 
a beteg, ha panasza van, és nekünk kell 
dönteni, hogy az otthoni gyógyszerelést 
javasoljuk vagy orvoshoz irányítjuk – 
részletezi. A döntés felelőssége – mint 
mondja – szerves része a gyógyszertárban 
dolgozók munkájának. A mostani helyzet-
ben mindenkinek azt javasolja, hogy még 
jobban �gyeljen a megelőzésre, a maszk vi-
selésén túl hasznos a D- és C-vitaminok sze-
dése is. Hozzáteszi, nagyon reméli, hogy ha-
marosan magunk mögött tudjuk ezt a nehéz 
időszakot, és újra visszatér az élet a régi 
kerékvágásba, amikor nem lesz akadálya, 
hogy az emberek találkozzanak, megöleljék 
egymást.                                          Szabó Vanda

Jó napot, mi újság?

dr. Vajer Katalin

Portré

Fotó: Babai István
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Civil szféra: Paksi Tai ji Quan Csoport

Civil szféra:Szarkaláb Néptáncegyüttes
– A tánc örömét, a néptánc- 
és népzenei kultúránk meg-
ismerését és megismerteté-
sét jó hangulatban, jó közös-
ségben. Nem kis izgalmat 
egy-egy fellépést megelőző-
en, majd örömteli, jó érzést, 
amikor tapssal fejezi ki a kö-
zönség a tetszését. Ezt jelen-
ti számunkra a Szarkaláb Nép-
táncegyüttes – mondja Povisel 
István egyesületi elnök. An-
nak idején a gyermekeik 
néptáncszakkörére ellátogat-
va kapott kedvet néhány anyu-
ka a néptánchoz, és alapítot-
ta meg a tánccsoportot, majd 
2011. decemberben bejegyez-
tették a Paksi Szarkaláb Nép-
tánc Egyesületet. – A művé-
szeti vezetőnk 2013-tól Kosnás 
Árpád, Fülöp Ferenc-díjas tán-
cos. A tájegységünkön túli 
táncokat is tanulunk, így szé-
ki, bukovinai, mezőségi, mol-
dovai és magyarbődi koreo-
grá�áink is vannak. A heti 

próbáink, fellépéseink mel-
lett rendszeresen szervezünk 
táncházat és folkkocsmát, va-
lamint évente tánctábort Cse-
resznyésben, de legutóbb Er-
dély, Nyárádszentlászló volt 
a helyszín. Jártunk Uszódon, 
a Gubbantós Népművésze-
ti Fesztiválon, a pálfai Elő-
deink Lába Nyomán Regio-

nális Néptáncfesztiválon, és 
a bogyiszlói Sárközi Hagyo-
mányőrző Együttesek Szak-
mai Napján. Jó kapcsolatban 
vagyunk a Vetővirág Népze-
nei Együttessel és a Szaggató 
Zenekarral, Matók Julianná-
val, a Bartina Néptánc Egyesü-
let művészeti vezetőjével, és ta-
valy kezdtünk együttműködést 

a Csittszentiváni Kulturális 
Egyesülettel, amelynek vezető-
je Puskás Árpád, a Bekecs nép-
táncegyüttes tagja, ők oktattak 
a nyárádszentlászlói tánctá-
borunkban Nyárádmenti tán-
cokat, szokásokat – összeg-
zett Povisel István, aki azt is 
elmondta, hogy a koronaví-
rus-járvány miatt a próbáikat 
tavasszal, majd most ősszel is 
fel kellett függeszteniük, a ter-
vezett programjaik elmarad-
tak. – Reméljük, hogy hamaro-
san folytatni tudjuk a munkát. 
Terveink szerint tagfelvéte-
li akcióval indulunk újra, kor-
ra tekintet nélkül várunk majd 
mindenkit sorainkba, a csatla-
kozás feltétele csupán a nép-
tánc, a népzene szeretete. Sze-
retnénk 2021-ben az egye-
sületté alakulásunk tizedik 
évfordulóját méltón megünne-
pelni – húzta alá az egyesület 
elnöke.                  

  -kgy-

– A tai ji mint harcművészet és 
mint egészségmegőrző rend-
szer népszerűsítése, a rendsze-
res gyakorlás és fejlődés bizto-
sítása. Ezen keresztül az élet-
ről, az egészségről alkotott 
kínai felfogásmód megmutatá-
sa Pakson és környékén – ez a 
Paksi Chen stílusú Tai ji Quan 
Sportegyesület célja, mond-
ja Vajer-Nagy Mariann, az 
egyesület elnöke, hozzátéve, 
hogy érdekes módon ez ösz-
szecseng a most divatos „slow 
living movement” alapvető cél-
jaival, a természetközeliséggel, 
a stressz csökkentésével, a vi-
lág kerek egészként szemlélé-
sével, de nem a paksi tai ji cso-
port előzte meg a korát, hanem 
a több ezer évnyi tapasztalat-
ra építő mozgásrendszer mu-
tatja, hogy divat ide vagy oda, 
nincs új a nap alatt. Már 2000 
óta folyt tai ji quan oktatás Pak-
son, aztán 2003-ban megala-

kult az egyesület azért, hogy 
hivatalos szervezetként segít-
se az edzések hátterének bizto-
sítását. Az egyesület első elnö-
ke Vajer Attila volt, most pedig 
a tai ji csoport edzője, miután 
megszerezte a kung fu oktatói 
szakvizsgáját, és a stílus okta-

tására jogosító diplomát Han 
Kuiyuan-től, a stílus magyaror-
szági vezető oktatójától. – A tai 
ji rétegmozgásnak számít még 
a harcművészetek között is, de 
aki a próbaidőszak után ma-
rad, az jó pár évre elköteleződik 
mellette. A fejlődéshez elen-

gedhetetlen a kitartó, rendsze-
res gyakorlás, a heti két edzé-
sen való részvétel. Edzéseinkre 
tehát egészséges, mozgásukban 
nem gátolt �atalok és felnőttek 
jelentkezését várjuk, akiket a 
minőségi testmozgás és a kínai 
harcművészet érdekel. Jelenleg 
aktív a gyerekcsoportunk is, il-
letve a felnőtt csoport kezdő és 
középhaladó szinten gyakorol. 
Az előrelépés csak az egyén ön-
szorgalmán és elköteleződésén 
múlik – összegzett Vajer-Nagy 
Mariann. Kiemelte, hogy fon-
tosnak tartják a járvány, a kény-
szerű bezártság idején is meg-
tartani a gyakorlás, kikapcso-
lódás lehetőségét, így online 
zajlik az oktatás. – A helyzet ru-
galmas gondolkodásra is tanít, 
ami fontos, mert a merev tö-
rik, a rugalmas viszont hajlik és 
megmarad – húzta alá az egye-
sület elnöke.                             

-gyöngy-

Fotó: magánarchívum

Fotó: magánarchívum
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Fotó: Szaffenauer Ferenc/archív

A védelmi intézkedésekről szó-
ló kormányrendelet értelmében 
a Paksi Közművelődési Non-
pro�t K�. intézményei, tehát a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont, annak könyvtára, a Duna-
kömlődi Faluház és a Cseresz-
nyéskert Erdei Iskola december 
11-ig zárva tartanak, látogató-
kat nem fogadhatnak, az erre 
az időszakra meghirdetett prog-
ramok elmaradnak. A munka-
társak hétköznaponként 8 és 16 
óra között továbbra is elérhe-
tők az info@csengey.hu címen, 
valamint a 75/830-350-es tele-
fonszámon. A következő hó-
napban több online program-

mal szeretnének kedveskedni 
a lakosságnak, ezért érdemes 
�gyelni a kulturális központ 
közösségi oldalát. A Csen-
gey Dénes Kulturális Központ 
könyvtára és a dunakömlődi �-
ókkönyvtár az olvasók �gyel-
mébe ajánlja a Házhoz megy a 
könyvtár szolgáltatást, illetve 
amennyiben szeretnének előre 
összekészített könyvcsomagot 
elvinni, arra is van mód. Továb-
bi információt a 30/444-2225, 
75/830-356-os telefonszámo-
kon, és a konyvtar@csengey.hu 
emailcímen Lampert Marianna 
könyvtárostól kérhetnek.             

 Sólya Emma

Kultúrmorzsák

Mi újság a Csengeyben?

A  Paksi Pákolitz István Vá-
rosi Könyvtár és a Kincskere-
ső Gyermekkönyvtár épületé-
be 2020. november 11-től – a 
védelmi intézkedésekről szóló 
kormányrendeletnek megfele-
lően – további intézkedésig nem 
léphetnek be az olvasók, de lehe-
tőségük van arra, hogy a doku-
mentumokat visszavigyék, illet-
ve az online katalógus felületén, 
emailben, telefonon, Facebook 
üzenetben lefoglalt, a könyv-
tár munkatársai által összeké-
szített dokumentumokat elő-
re egyeztetett időpontban átve-
gyék a könyvtár főbejáratánál, 

emailben nyomtatásra átküldött 
dokumentumok átvételére van 
lehetőség, szintén előre egyezte-
tett időpontban. A dokumentu-
mok átadás-átvételekor kötelező 
a szájat és orrot eltakaró textil-
maszk vagy orvosi maszk vise-
lése, a személyek közötti mini-
mum másfél méteres távolság 
tartása. A  Kínálgató Iskolai és 
Gyermekkönyvtárba a szoká-
sostól eltérő nyitvatartási időben 
lehet dokumentumokat vissza-
vinni. A  kölcsönzési szolgálta-
tást csak a Paksi II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola munkatár-
sai vehetik igénybe.            Sólya E.

illetve a gyermekkönyvtár bejá-
rata melletti ablaknál. A  könyv-
tárközi kölcsönzési szolgáltatás 
szünetel. Dokumentumokat ház-

hoz szállító szolgáltatást előzetes 
egyeztetés alapján, korlátozottan 
vehetnek igénybe. Az irodatech-
nikai szolgáltatások közül csak az 

Ezek a szolgáltatások most is elérhetők a könyvtárban

Zárva tart a múzeum

Lezárult a rajzpályázat
Moziba járni érdemes címmel 
hirdetett rajzpályázatot a Csen-
gey Dénes Kulturális Központ 
gyerekeknek az év elején, az 
eredményhirdetés és a mozi in-
dulása azonban a járvány mi-
att elmaradt. A felhívásra 125 

rajz érkezett, 17 alkotót díjazott 
a zsűri. A nyereményüket – 4-4 
belépőjegyet a paksi moziba – 
remélhetőleg tavasszal vehetik 
majd át a díjazottak, akiket ér-
tesítettek.

-se-

A Paksi Városi Múzeum tájé-
koztatja a látogatókat, hogy a ha-
tályos járványügyi intézkedések 
alapján az intézmény november 
11-től zárva tart, nem fogadnak 
múzeumlátogatókat. Azt remé-

lik, hamarosan újra találkozhat-
nak, addig is az érdeklődők kí-
sérjék �gyelemmel az internetes 
felületeiket: varosimuzeum.hu, 
facebook.com/paksimuzeum.

-emma-
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Mesterségekről első kézből
Podmaniczky Lívia dísznövénykertész
– Virágboltot vezet, dísznövénykertész. Miért 
választotta ezt a szakmát?
– Mindig vonzott a kreatív munka, minden 
érdekelt, amiben alkotni lehet. A lengyeli Ap-
ponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Isko-
lában végeztem. A tananyagból a dísznövény-
ismeret kötötte le igazán a �gyelmemet, nagy-
fokú kíváncsiság ébredt bennem a szakma 
iránt. Az iskola után azonnal elkezdtem dol-
gozni egy kis virágboltban, majd megszületett 
a �am, aztán egy másik virágboltban folytat-
tam a munkát. Közel negyed évszázada dolgo-
zom a szakmában, most a Frézia Virágbolt üz-
letvezetője vagyok.
– Milyenek a mindennapok a virágüzletben?
– A munka egyáltalán nem nehéz, inkább a 
családi élettel való összeegyeztetése az: két 
pici lányom is van, akiknek időben el kell jut-
niuk az iskolába, óvodába, illetve onnan haza. 
Szerencsére nem vagyok egyedül a virágbolt-
ban, a húgom segít, így a családdal kapcsola-
tos tennivalókat is el tudom intézni. Ha sok 
a megrendelés, kisegítő alkalmazottak állnak 
be. A bolti munkát elvégezzük napközben, a 
papírmunka viszont otthonra marad. De mi-
vel szeretem a munkámat, semmi ezzel kap-
csolatos tennivalót nem érzek tehernek. Na-
gyon szeretünk a húgommal virágdobozokat 
készíteni, illetve a kirakatrendezés is élmény. 
Élvezetes például amikor karácsony közeled-
tével csillogóbbnál csillogóbb díszekkel de-
koráljuk az üzletet és a kirakatot. Sajnos mos-
tanában nagyon sok temetési koszorút kell 
készítenünk, igyekszünk ezen a téren is ma-

gas színvonalon dolgozni, de ez szomorú el-
foglaltságunk.
– A vevők megmondják, milyen csokrot, kom-
pozíciót szeretnének, vagy önökre bízzák?
– Azok a vevők, akik már megismertek ben-
nünket, a kínálatunkat, a munkánkat, a stílu-
sunkat, jellemzően ránk bízzák a csokrok el-
készítését. Megbíznak bennünk, mert tudják, 
hogy szép lesz a végeredmény.
– Hogyan tud gondoskodni arról, hogy min-
dig legyen friss virág, megfelelő választék-
ban éppen elegendő mennyiségben az üzlet-
ben?

– Ehhez kell a 25 év rutin, és a vevők igénye-
inek ismerete. Folyamatosan hozunk a ha-
gyományos virágfajtákon túl újakat is, igyek-
szünk újabb és újabb ötletekkel előrukkolni. 
Az alkalmi vevőink szeretik a színes kínála-
tot, de úgy látjuk, hogy a törzsvevőink is nyi-
tottak az újdonságokra, a megszokottól való 
eltérésre. Egy-két hónap kell ahhoz, hogy ki-
derüljön, van-e, és ha igen, mekkora igény 
egy-egy újonnan behozott virágfajtára. Van 
olyan, amit egyáltalán nem tartok, mert már 
tudom, hogy mindenképpen rám maradna. 
A pandémiás helyzet miatt nálunk is csök-
kent a forgalom, így a bevétel is, ezért a virág-
rendeléseinknél most nem engedhetjük meg 
magunknak ezt a fajta szárnyalást, viszont a 
megszokott árukészletet biztosítanunk kell, 
üres polccal nem várhatjuk a vevőket.
– Kinek ajánlja ezt a hivatást?
– Csak olyannak, aki elhivatottságot érez irán-
ta. Korábban foglalkoztam tanulókkal, és sok 
olyan diák volt, aki nem tudta, hova jön, mire 
vállalkozott. Fontos, hogy már előzetesen lás-
sa ezt a világot. Megfelelő munkabírás is szük-
séges, hiszen sokszor nem kettő, hanem tizen-
kettő koszorút kell egymás után megkötni, 
amihez nagy kitartásra van szükség. Ugyan-
akkor a kreativitás is kiemelten fontos, mert 
ugyan az alapok megtanulhatók az iskolában, 
de az kevés ahhoz, hogy valaki igazán szép, el-
adható terméket készítsen.                          

  Sólya E.

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Az 1840-es években a paksi városháza 
még nem volt központi helyen, és nem fe-
lelt meg egy tízezer fős mezőváros elvárá-
sainak sem. Az 1077-es házsorszámot vi-
selő polgármesteri hivatal épülete a Kes-
keny utca közepe táján helyezkedett el. 
Csak 1856-ban merül fel az új, emeletes vá-
rosháza építésének gondolata, az erről szó-
ló határozat kimondta, hogy „nem zugut-
cában kell felépíteni”, hanem ahogy „köz-
épülethez illő, a város nevezetes részén”. Ez a 
nevezetes hely a város hivatali negyedeként 
beépült Malom utca lett, de tényleges fel-
épüléséig még hosszú évek teltek el. (Mo-
nográ�a, 73. o.) A Deák Ferenc utca 7. alatt 
hajdan Daróczy István késő barokk kúriája 
állt, ezt vásárolta meg a település városhá-
zának, amelynek kettős, emeletes épületét 
Hildebrand Mihály építőmester tervezte. A 
két épületnek közös a kosáríves záródású 
bejárata, lépcsőházában dór fejezetű oszlo-
pok, öntöttvas korlát találhatók. Paks me-
zővárosi státuszát 1871-ben megszüntet-
ték, községgé minősítették vissza, ami las-
sította az urbanizáció folyamatát. A korai 
paksi képeslapok felirata bizonyítja, hogy 
az egyik szárnyban a községháza, a másik-
ban valóban a kir. járásbíróság működött 
az 1870-es évek végétől az 1908-as átköltö-
zésig a szemközt felépített impozáns épü-
letbe. A községháza udvara a két világhá-
ború között közösségi térként funkcionált, 
itt köszöntötték a megválasztott ország-
gyűlési képviselőket, helyi rendezvényeket, 
ünnepségeket tartottak. Kedves történetet 
örökített meg a házról egy vadászújság.

1956-ban a paksi események során a tünte-
tők feldúlták a tanácsházát, az ablakon ke-
resztül az utcára szórták a hivatalos, anya-
könyvi iratokat, beszolgáltatási papíro-

kat. Az épület falán 1969-ben táblát állított 
„a 25 éve szabad Paks község lakossága” az 
1919-es paksi direktórium ott felakasztott 
vezetőségi tagjainak, Wiedemann Antal 
és Mihalik Gézáné emlékére. Utcakép az 
1950-es évekből:

Az 1960-as évek elején a járási és községi 
tanács épületei gyakorlatilag helyet cserél-
tek: a községi tanácsot áthelyezték az egy-
kori szolgabíróság épületébe (9. sz.), az 
emeletes épületekben pedig a járási tanács 
működött az anyakönyvi hivatallal, ahol 
az udvari szárny földszintes árkádos, tágas 
helyiségét évtizedekig házasságkötő terem-
ként használták. A járási hivatal 1983-as 

megszűnése után 1987 tavaszára egészség-
házzá rendezték be az épületet, háziorvo-
si és szakorvosi rendelőket alakítottak ki. 
(Kernné Magda Irén: Paks – Útikönyv, 
108–109. o.) A várossá avatás utáni új vá-
rosháza a közigazgatási központtal együtt 
délebbre került. 

Ami a jövőt illeti, az atomerőmű és a vá-
ros bővítése újabb városközpontot és vele 
új városházát hozhat a 21. századi Paks ar-
culatának.                                dr. Hanol János

Az eltűnt városkép nyomában
A régi községháza

„Pakson 1933 tavaszán több nyestpár ne-
velte �ait. Egyik család az emeletes község-
háza padlásán ütötte fel tanyáját, nem tö-
rődve az állandó forgalom, zaj, jövésme-
néssel. Még éjszaka is mozgalmas ott az 
élet, rendőrök járnak, a tűzoltószertárban 
őrség tanyázik. Amikor a �atalok felcse-
peredtek este 11 után hangos hancúrozást 
rendeztek naponként a polgári �úiskola 
parkjának fáin, valamint az ármentesítő 
társulat udvarán.” (Nimród, 1934.05.10.) 

„A sárgára festett, emeletes tanácsháza 
előtt fér�ak álldogálnak, prémes kabát-
ban, kucsmában, van aki csizmában, fe-
kete kalapban. Van közöttük pártvezető, 
tanácsi funkcionárius, népfrontbizottsági 
tag. Java részük azonban dolgozó paraszt: 
egyéni és termelőszövetkezeti.” (Magyar 
Nemzet, 1959.02.03., 3. o.)

„Egy hosszú várakozás és majd három-
éves építőmunka a végéhez ért. 1981-ben 
a paksi Városi Tanács megbízása alap-
ján kezdte meg a TÁÉV Pakson a Dózsa 
György utca 55-61. szám között a városi 
tanács új épületének építését. 38 M Ft ér-
tékben épült fel a paksi közigazgatás köz-
pontja, a többszintes épület nemcsak a 
városi tanács apparátusának ad kultu-
rált, minden igényt kielégítő munkahe-
lyet, összesen 103-an költöznek.” (TMN, 
1984.07.11., 1. o.) 

Fotó: magánarchívum

Deák Ferenc utca 7. (Rosenbaum Ignácz kiadása, kb. 1918.)
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Mozaik

Alma és csokoládé a Spájz vásáron

Pop-rock-jazz fesztivál kicsit másképp

Huszadik alkalommal tartották 
meg a közelmúltban a Spájz – ter-
melők és kreatívok vásárát az Er-
zsébet Nagy Szálloda előtti téren. 
A kétnaposra tervezett, Gyémánt 
díjas vásár első napján az alma 
volt a fókuszban. A zamatos gyü-
mölcs több fajtájából bespájzol-
hattak a térség egyik legnagyobb 
almatermelője, a madocsai Bo-
zsoki Családi Gazdaság stand-
jánál, más termelőkénél pedig 
a kedvelt gyümölcs felhaszná-
lásával készített számtalan �-
nomsággal telhettek a kosarak. 
Czink Dóra, a Spájz egyik szer-
vezője azt mondta, hogy alka-
lomról alkalomra céljuk olyan 
programokat szervezni, ame-
lyekkel az egész családnak ki-
kapcsolódási lehetőséget kínál-
nak. A pandémiás helyzet miatt 
az eddigi játszóház helyett isme-
retterjesztő kalandjáték volt az 
Ökocsiga Játszóház jóvoltából, 

amelynek során a Duna-partot 
járhatták be a gyerekek. Más-
nap a Csokoládéimádók napjá-
ra invitáltak, amit a Spájz törté-
netében harmadszor rendeztek 
meg, a szervezők szándéka sze-
rint ez lesz minden esztendőben 
az utolsó vásár tematikája. Az 
idén kurió-zumnak számított 

a BeSweet csokimanufaktúra 
jelenléte, a kézművescsoko-
ládé-termékeket a megválto-
zott munkaképességűeket fog-
lalkoztató Kék Madár Alapít-
vány tagjai készítik. Számos 
olyan kereskedő érkezett, akik 
alapanyagként használják a cso-
koládét lekvár, méz, befőtt, szap-

pan elkészítéséhez. Czink Dóra 
kiemelte, hogy mivel a Spájz 
kézműves piac, vásárlóik pré-
miumkategóriás csokoládék-
hoz juthattak, magas kakaótar-
talmú bonbonokhoz, táblás cso-
koládékhoz, csokinyalókákhoz. 
A fentieken túl a megszokott 
széles termékkínálattal, példá-
ul házi szörpökkel, lekvárokkal, 
tésztákkal, kézműves sajtokkal, 
mézekkel, friss és füstölt hen-
tesáruval is készültek a terme-
lők a Spájzra. A termelők és a 
látogatók egyaránt betartot-
ták a járványügyi szabályokat, 
ajánlásokat. Az első 150 vásár-
lót mindkét napon Spájz-logós 
szájmaszkkal lepték meg a szer-
vezők, és volt nyereményjáték. 
A rendezvény kiemelt támoga-
tói Paks Város Önkormányza-
ta és az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt.             

 (X)

A kistarcsai Prove zenekar lett az első helye-
zett a 23. Paksi Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesz-
tiválon, ami nagyszerű lehetőségeket ad a te-
hetséges zenekarnak. A  pandémiás helyzet 
miatt online kísérhette �gyelemmel a közön-
ség a fesztivált, amit a Csengey Dénes Kul-
turális Központban rendeztek meg. Ru� Fe-
renc, a szervező Művészetekért Egyesület el-
nöke úgy tájékoztatott, hogy ötvenkét zenekar 
jelentkezett az idei paksi fesztiválra, az elővá-
logató után tizenöt kapott meghívást, közü-
lük végül tizenhárom állt színpadra. A Művé-
szetekért Egyesület rendkívül következetesen 
támogatja több mint két évtizede a feltörek-
vő zenekarokat. A program kiemelt szakmai 
támogatója volt idén is az NKA Hangfoglaló 
Program és az Öröm a zene program, amely 
az ország minden megyéjében biztosítja a ze-
nekaroknak a tehetségkutató lehetőségét. Pak-
son szakmai zsűri előtt játszottak a csapatok, 
a grémium elnöke Berki Tamás dzsesszéne-
kes, zenetanár volt, tagjai Papp Gyula zenész 
(Skorpió, Mini, P. Mobil, Dinamit), Sárdy Bar-
bara énekes, szövegíró, Andrásik Remo gitár-
tanár, a HANOSZ főtitkára, Cserteg István, a 
Peron Music alapítója, Tóth Viktor szaxofon-
művész és Lombos Márton énekes, dalszöveg-
író. A  fesztivál legszínpadképesebb zeneka-

ra a Heatlie zenekar (Budapest) lett, a legígé-
retesebb zenekara a Dorchipelago (Budapest), 
Újfalusi Gábor-díjat kapott Regián Rékata 
(Ine�able zenekar – Csíkszereda), fellépési le-
hetőséget nyert a 2021-es Légrádi Antal te-
hetségkutatón az SFV zenekar (Győr). Fellé-
pési lehetőséget nyert a 2021-es Peron Music 
tehetségkutatón a Heatlie zenekar. Harmadik 

helyezett lett a Rock�ow zenekar (Budapest), 
második az Ine�able, és első helyezést ért el a 
Prove zenekar, így részt vehet a 2021. október-
ben megrendezendő Öröm a Zene Tehetség-
kutató döntőjében, ahol hárommillió forintos 
fődíjért küzd a Kárpát-medence huszonhat 
legtehetségesebb, magyar feltörekvő zenekara 
Budapesten.                                                   -gyöngy-

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula
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A Commodore az 1980-as évek meghatározó 
nemzetközi elektronikai vállalata volt, mely-
nek eredete 1955-ig nyúlt vissza. A céget a len-
gyel zsidó származású Jack Tramiel alapította, 
aki a háború után Amerikába emigrált, felesé-
gével Torontóba költözött. Itt alapította meg a 
Commodore Business Machines (CBM) nevű 
cégét, amely írógépgyártással és importtal kez-
dett foglalkozni. (A vállalkozás neve magyarul 
sorhajókapitányt jelent.) A cég eleinte sikeres 
volt, de aztán az olcsó japán gyártású írógépek 
miatt kénytelen volt váltani először a mechani-
kus, majd a digitális számológépek irányába a 
hetvenes évek első felében. Tramiel felismerte, 
hogy a mikroszámítógép-ipar ugrásszerű fej-
lődés előtt áll, és erre a területre kezdett kon-
centrálni.
1977-ben jött ki a cég első számítógépe, a 
Commodore PET, amely jelentős siker volt az 
amerikai és a kanadai oktatási szférában. Bár 
a PET eredményes volt, a cég egy olcsóbb, na-
gyobb tömegeket elérő alsó kategóriás ottho-
ni gépet akart, ez lett a VIC-20. A modell si-
keresnek bizonyult, az első olyan otthoni szá-
mítógép volt, melyből több mint egymillió 
darabot adtak el. A cég következő nagy dobá-
sa az 1982-ben bevezetett, legendás Commo-
dore 64 volt, amely ár-érték arányban verhe-
tetlen volt, kiemelkedő hang- és képminőséget 
nyújtott. A C64-nek becézett gép legenda lett, 
tizenkét évig gyártották, eladásait 12,5-17 mil-
lióra becsülik.
A Commodore a nyolcvanas évek elején 
megállíthatatlannak látszott. (Tramiel eb-
ben az időben hagyta el a céget a részvénye-
sekkel folytatott viták miatt.) 1984-ben azon-

ban a cég alaposan mellényúlt a VIC-20 le-
váltására tervezett Commodore 16-tal, illetve 
az üzleti szférának (irodai felhasználásra) is 
szánt Commodore Plus/4-gyel. A Plus/4 név 
arra utalt, hogy a gép rendelkezett egy beépí-
tett programcsomaggal, amelyben egy szö-
vegszerkesztő, egy táblázatkezelő, egy adat-
bázis-kezelő és egy gra�konrajzoló szo�ver 
volt. A négy alkalmazás a kor színvonalának 
nem igazán felelt meg, a gép nem aratott si-
kert az üzleti szférában. Ugyanakkor az erede-
ti cél szerint pont ennek a kisvállalati/otthoni 
csoportnak szánták. A gép memóriája a kor-
ban elfogadható volt, a 64 KB beépített memó-
ria megegyezett a sokkal sikeresebb C64-ével. 
Ugyanakkor a Plus/4-et elsősorban nem játék-
ra szánták, ezért nem rendelkezett a korban 
kiválónak számító SID hangcsippel, amely a 
C64 hangképességeit a kortársaié fölé emelte. 
Bár a Plus/4 képernyőfelbontása ugyanakko-
ra volt, mint sikeresebb társáé (320x200 kép-
pont), de a 16 helyett 121 szín megjelenítésé-

re volt képes. Ugyanakkor jelentős hátránya 
volt, hogy nem támogatta a sprite-okat (a kép-
ernyő más részétől önállóan mozgatható ob-
jektumok, elsősorban a játékok terén használ-
ták őket a C64 esetében), ennek következtében 
nem volt kompatibilis a Commodore 64-gyel, 
majdnem a nulláról kellett felépíteni a Plus/4 
szo�veres támogatást. A játékok terén a másik 
fő probléma volt, hogy a Plus/4 kompatibilis 
volt a gyengébb Commodore 16-tal (ebben a 
gépben 16 vagy 32 KB memória volt), így a já-
tékgyártók nem voltak érdekeltek az erősebb 
gép képességeit kihasználni, ha ugyanaz a já-
ték mind a két gépen működött.
Sem a Plus/4 sem a C16 nem volt sikeres, 
mind a kettő gyártása leállt egy-két éven be-
lül. A Plus/4-ből körülbelül 400 ezret adtak el, 
a gép az amerikai piacon jelentős kudarc volt. 
Nagyobb sikereket ért el Európában, a gépnek 
jelentős magyar vonatkozása is van. A Com-
modore a nyolcvanas évek második felében je-
lentős számban adta el diszkont áron a nyuga-
ti piacon sikertelen gépeit a keleti blokkba. Így 
került Magyarországra is a C16–Plus/4 gép-
családból közel 10 ezer darab a magyar köz-
oktatásba a második iskolaszámítógép prog-
ram keretében 1986 és1987 között. A Plus/4 
így sok magyar diáknak az első komolyabb 
számítógép volt, amit használhatott. Itthon 
sokkal elterjedtebb és kedveltebb volt, mint 
más országokban. Sok C64-es játékot portol-
tak (alakítottak át) erre a gépre magyar cégek 
és lelkes egyéni programozók. A képen látha-
tó, brit gyártmányú Commodore Plus/4 2004-
ben került a városi múzeum gyűjteményébe az 
egyik iskolai selejtezés után.               Szabó Tibor

Mozaik

Tárgy/
történet

Fotó: Paksi Városi Múzeum
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Négy gól egy meccsen Hahn Jánostól
– Gratulálok a Puskás Akadémia FC elle-
ni négy gólhoz! Sorban állnak az újságírók 
kérdéseikkel?
– Most már nem annyira, de a mérkőzést kö-
vető napokban sokan kérdezgettek, és meg-
annyi interjút adtam. Én azt a tábort erősí-
tem, akik szeretnek válaszolgatni minden-
kinek, és szerintem ez a fajta felfokozottság 
– amit az ember teljesítménye idéz elő – jót is 
tesz egy sportoló lelkének.
– Hogyan éled meg ezt a négy gólt néhány 
nap távlatából?
– Igazából ugyanúgy, mint akkor, talán csak 
annyi a különbség, hogy egy hete frissebb 
volt a dolog. Éreztem, hogy egy olyan napot 
fogtam ki, amikor minden összejön a játék-
ban, a srácok folyamatosan kiszolgáltak, va-
lamint szerencsém is volt. Összeálltak tehát 
a dolgok, így nem volt nehéz ennyi gólt sze-
rezni.
– Ebben a szezonban tíz meccsen már kilenc 
gólnál jársz. Gondoltad volna?
– Amikor karanténban ültem a negyedik for-
duló után, nem erről álmodoztam, hiszen ak-
kor még egy gólt sem szereztem, így érthető, 
hogy az első járt a fejemben. Mindenképpen 
örülök, hogy aztán ilyen gyorsan kilenc talá-
latot szereztem, viszont ez egy kivételes eset, 
előre nem lehet felszorozgatni. Egy bizonyos 
szintet azért szeretnék tartani.
– Az edzőváltást követően megtáltosodott a 
csapat. Mi változott?
– A leglátványosabb, hogy teljesen más lett 
a szemlélete a csapatnak, támadófocit kezd-
tünk el játszani. A lépés is jól jött ki, az új el-
képzelésünket pedig mindenki követi a klub-
ban. Az első győzelem átszakított bennünk 
egy gátat, majd a többi csak még tovább fo-
kozta az önbizalmat és a csapategységet.
– Ennyit számít a bizalom?
– Úgy gondolom, ez egyértelmű. Előrébb ját-

szom a pályán, a bizalom miatt pedig végte-
lenül hálás vagyok Bognár Györgynek. Pró-
bálom jó futballal és gólokkal meghálálni 
mindazt, amit a lojalitáson keresztül kapok.
– Meddig tarthat a csapat lendülete?
– Reméljük, minél tovább, mondjuk egészen 
a bajnokság végéig. Persze az fontos, hogy 
ha jön majd egy kisebb hullámvölgy, abból 
gyorsan és jól másszunk ki. Ha lesz netán 
olyan meccs, melynek a végeredménye nem 
úgy sikerül, ahogy azt elterveztük, akkor is 
úgy jöjjünk le a pályáról, hogy stílushűek ma-
radtunk, nem estünk szét, mindent megtet-
tünk, és követtük a vezetőedzőnk utasításait. 
Jó játékkal kikapni teljesen más, mint szétes-
ve elhagyni a pályát.
– 2020 sajnos a koronavírusról is szól. Lel-
kileg mennyire megterhelő ez az időszak?
– Mint mindenkinek, nekünk is kemény 
ilyen téren ez az esztendő. Minden családnak 
nehéz most, nem beszélve az egészségügy-

ről, ahol rengeteg a teendő. Ezúton is kitar-
tást kívánok mindenkinek. Mi, labdarúgók 
olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
még csinálhatjuk a munkánkat, a teljesítmé-
nyünkkel szeretnénk a szurkolóknak igazán 
jófajta kikapcsolódást nyújtani a tévén ke-
resztül.
– A sorsolás szerint még hat bajnoki meccs 
van hátra a 2020-as esztendőből. Hány 
ponttal lennél elégedett?
– Természetesen az összeset meg szeretnénk 
nyerni, nagy baj lenne, ha nem így állnánk 
hozzá, viszont továbbra is mindig csak a kö-
vetkező találkozóval foglalkozunk. Nyilván 
a Ferencváros és a Fehérvár kiemelkednek a 
mezőnyből, de mindenki legyőzhető, ugyan-
akkor mindenkitől ki is lehet kapni. A legfon-
tosabb, hogy mindent ugyanúgy csináljunk a 
jövőben, ahogy az elmúlt hat fordulóban, és 
akkor egészen biztos, hogy elégedettek lehe-
tünk karácsonykor.                         Faller Gábor

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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2020 kilométer az idei mérleg
Az idei év a koronavírusról szól, nincs 
olyan tevékenység, amit ne befolyásolna 
valamilyen mértékben. A  sportágak kö-
zött is nagy a „szórás”, másképpen érin-
ti a dzsúdóst, a kosárlabdázót, a kerék-
pározót. Az amatőr hosszútávfutó Dobi 
Krisztina október végén Balatonfüreden 
teljesítette be az idei évre kitűzött távját, 
2020 kilométert. A felkészüléséről, az el-
maradt versenyekről, a futás szeretetéről 
kérdeztük.

– Milyen tervekkel vágott neki 2020-nak?
– Tavaly beneveztem a Barcelona maratonra, 
mondván, hogy ez lesz a huszadik 
maratonom, és egy szép helyszínen szeret-
tem volna lefutni. Előtte kihagytam két évet, 
mert volt egy komoly talpizomsérülésem, 
de most sikerült felhoznom magam körül-
belül a hat évvel ezelőtti szintemre. Általá-
ban fél évet készülök egy ekkora távra, úgy 
időzítettem a formámat, hogy a március 
15-i versenyre legyek a legjobb állapotban. 
Március 13-án a járvány miatt lefújták, és 
áttették október 25-re. Átrakták a nevezése-
met, és szerencsére a szálloda is partner volt, 
áttették a szobafoglalásomat. Azon a hétvé-
gén elkeseredésemben lefutottuk a férjem-
mel a maratont Madocsa felé a Duna gátján.                                      
– Eszerint bíztál az őszi barcelonai verseny-
ben?
– Bíztam benne, hogy megrendezik október-
ben a versenyt, így pár hetes lazítás után újra 
elkezdtem dolgozni, egy meglévő jó szintet 
mindig könnyebb tartani. Júliusban sikerült 
elindulnom egy versenyen Észak-Olaszor-
szágban, a Reschen-tó, olaszul Lago di Resia 
körül. A  járvány miatt ezt is elhalasztották 
egy évvel, de megadták a lehetőséget, hogy 
aki szeretné, lefuthassa a távot. Csak testhő-
mérséklet-mérés után adtak rajtszámot, és tíz 

másodperces időközökkel, egyenként indí-
tották a futókat, de így is közel kétezren vol-
tunk. Augusztusban kiderült, hogy október-
ben mégsem lesz futás Barcelonában, az új 
időpont 2021. november 7. lett. Nem akar-
tam leállni, edzettem tovább, és október utol-
só hétvégéjén a Balatonfüred–Zánka–Bala-
tonfüred útvonalon meglett ebben az évben 
a 2020 lefutott kilométerem.                            
– Versenyek már nem lesznek idén. Jövőre 
milyen tervei vannak?
– Amíg az időjárás engedi, futok, ha lehet, 
december végéig. Nyáron négy-öt edzé-

sem volt egy héten, most három, hétköz-
nap 10 km, hétvégén 15 km a táv, de több-
ször a 25-30 km is megvolt. Oda�gyelek 
arra, hogy öröm legyen a futás, ezért vál-
tozatos helyszíneken edzek. Futok az Ür-
gemezőn, erdőben, dombon, Duna-tölté-
sen, kerékpárúton, többször felmentünk 
a Margit-szigetre is. Két versenyre már 
megvan a nevezésem, az egyik a Lago di 
Resia, a másik pedig Barcelona. Ez az év 
nem a versenyek éve volt, az élet átírta a 
futónaptárt.                                     

Kovács József

Fotó: magánarchívum

Hirdetési tarifák a Paksi Hírnökben

1/1 extra oldal (205×282 mm) – 99.000 Ft + áfa (125.730 Ft)
1/1 oldal (188×260 mm)  –  88.000 Ft + áfa (111.760 Ft)

1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
1/2 oldal (188×128 mm)  – 40.000 Ft + áfa (50.800 Ft)
1/4 oldal (92×128 mm) –  20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) –  11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)

  
További információ: +36 70/458-9809 

E-mail: paksitv@paks.hu, paksihirnok@gmail.com
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Sport

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

Bajnoki mérkőzés 
csak decemberben

Országos bajnok 
Tóth Zsombor

Nyitvatartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai látogató központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

Hosszú kényszerszünet hátrál-
tatta az ASE NB I/A-s fér� ko-
sárlabdacsapatának munkáját, 
bajnoki mérkőzést kellett ha-
lasztani, így tétmérkőzésen leg-
közelebb december ötödikén 
lépnek majd pályára. Mint azt 
már megírtuk, a Körmend elle-
ni bajnoki mérkőzés után újra 
tíznapos karanténba vonultak 
Braniszlav Dzunics tanítványai 
közül azok, akik a pályán ta-
lálkoztak a vírusfertőzött kör-
mendi sportolóval. A karan-
tén lejárta előtt Eilingsfeld Já-
nos, Justin Jackson, Kis Raul, 
Winston Shepard, Valerio 
Bodon Vincent, Kevin Capers 
és Velkey János vírusteszten es-
tek át. Jan Pavlik szakosztály-
vezető tájékoztatása szerint 
hét játékos közül Velkey János 
kontaktszemély volt, ezért még 
nem tud csatlakozni a csapat-
hoz, Valerio Bodon tesztje ne-
gatív lett, de még pár hétig lá-
badozik bokasérülés miatt. Pa-
jor Dávid eredménye pozitív 
lett, rá sem számíthatnak jó 
ideig. – A következő időszak-
ban újra szintre kell hozni a já-
tékosokat, mivel otthon nem 
lehet megfelelő munkát végez-
ni, a kihagyás miatt valameny-
nyi alapozás is lesz. Azoknak, 
akik elkapták a vírust és tüne-
teik voltak, nem volt egysze-
rű az újrakezdés, de már rend-

ben vannak. A válogatottszünet 
miatt edzőmeccseket is szeret-
nénk játszani. Az Alba megke-
resett minket, jelen állás sze-
rint november 25-én és 28-án 
játszunk egymás ellen. A közeli 
csapatok közül más nem jöhe-
tett szóba: a Kecskemét bajban 
van, a Pécs ellen pedig decem-
ber ötödikén bajnokit játszunk 
– összegzett Jan Pavlik, aki ki-
tért arra is, hogy nagyon nehe-
zen viselik a játékosok a bezárt-
ságot. – Többen is másodszor 
vannak karanténban. Egy két 
és fél szobás lakásban �zikailag 
sem tudja magát szinten tarta-
ni senki, és mentálisan is nehéz 
elviselni a bezártságot. Nem vé-
letlenül javasolta a sportkórház, 
hogy ne csak a szívet és a tüdőt 
vizsgálják az orvosok, hanem 
a játékosok szellemi állapotá-
ra is �gyelni kell, és ha szüksé-
ges, sportpszichológushoz kell 
fordulni. Szerencsére nálunk 
nincs erre utaló jel, bízom ben-
ne, hogy nem is lesz. Nem egy-
szerű, már várjuk a végét, Báne 
(Braniszlav Dzunics a szerk.) 
és én is szeretnénk a szakmá-
val foglalkozni. Jelen állás sze-
rint Eilingsfeld János novem-
ber 28-án vagy 29-én jön vissza 
a válogatottól, tehát a Pécs elle-
ni meccsre már együtt tud ké-
szülni a csapattal.  

Kovács J.

Egerben rendezték az idei Diák 
A és Diák B Országos Bajnok-
ságot. Az erős mezőnyben ér-
meket és pontszerző helyezé-
seket értek el az Atomerőmű 
SE �atal dzsúdósai. A Diák A 
49 kilogrammos súlycsoport-
ban Tóth Zsombor kirobbanó 
formában versenyzett, és négy 
győzelemmel magyar bajnoki 
aranyérmet szerzett. Nem lát-
szott rajta, hogy az ob-t meg-
előző napokat szigorú diétá-
val töltötte, hiszen állás- és 

földharcban elért vazari- és 
ippongyőzelmekkel jutott a 
döntőbe, ahol kiélezett mecs-
csen végül az aranypontban 
dobott gyönyörű kontratech-
nikával tette fel a pontot az 
i-re, írták az ase.hu honlapon. 
A Diák B korosztályban Mol-
nár Ákos (29 kg) bronzérmet 
nyert, Kovács Ágoston An-
tal (45 kg) és Anderkó Ben-
ce László (55 kg) ötödik, míg 
Pálszabó Levente (45 kg) hete-
dik lett.                             -joko-
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

Helyes megfejtésével 10 db in-
gyenes utazást nyerhet város-
on belül az AtomTaxi felaján-
lásában.

Rejtvényünkben az AtomTaxi szlogen-
jét keressük. A  megfejtéseket novem-
ber 27-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: Mutz Ádámné

    
  

Temetésfe lvé tel  
bemuta tó  terem  

7030 Paks  
Dózsa  Gy.u.  2/A  

Pirgi  Csil la  
képvise lő  

te lefon:75/675 -732  
mobi l :20 /410 -7512  

Fotó: Babai István/archív


