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– Paks ma egy jelentős, jelképes-
nek is mondható értékkel gaz-
dagodik, mely a következő évti-
zedekben sok kisgyermekes csa-
lád számára jelent segítséget, 
hiszen gyermeküket biztonság-
ban és valóban modern körül-
mények között hagyhatják min-
dennap a Kápolna utcai bölcső-
dében – mondta köszöntőjében 
Szabó Péter az intézmény épü-
letátadó ünnepségén. Paks pol-
gármestere hozzátette, örömteli, 
hogy egy régen bezárt és veszni 
látszó épületet adhatnak vissza a 
városban élő kisgyermekes csalá-
doknak. Kiemelte: Tudják, hogy 
az itt létrejött nyolcvan férőhely 
még nem elégíti ki a városban 
meglévő igényeket, ezért a lakó-
telepen további bölcsődei férőhe-
lyek létesítését tervezik. 
– 2010 óta a családtámogatások 
összege több mint háromszoro-
sára emelkedett, hiszen a jövő 
a gyermekeinkért van, és örö-
mömre szolgál, közös örömünk-
re adhat okot, hogy 2010 óta 
a házasságok száma duplájára 
növekedett, a válások száma hat-
van éve nem látott mélyponton 
van, a születések száma pedig 
emelkedik – ezt már Kovács Pál, 
a paksi atomerőmű kapacitásá-
nak fenntartásáért felelős állam-
titkár mondta, aláhúzva, hogy 
a bölcsődeátadó ünnepségen is 
látszik, hogy számíthatnak a kor-
mányra.
– Az épület átadásával egy új, te-
vékenységekben gazdag, magas 

színvonalú szakmai munka kez-
dődhet. Az új bölcsőde birtok-
bavétele megtisztelő, örömte-
li és felelősségteljes kihívás szá-
munkra – erről Lukácsi-Magyar 
Melinda, a Paksi Bóbita Bölcső-
de vezetője beszélt. Elmondta azt 
is, hogy a bölcsőde épülete há-
rom nevelési-gondozási egységet, 
valamint egy igazgatási-szociális 
helyiségekből álló tömböt és egy 
melegítőkonyhát foglal magában, 
az épület hat gyermekcsoportjá-
ban – a teljes körű eszközbeszer-
zésnek köszönhetően – új, mo-
dern és biztonságos bútorzat és 
magas pedagó-giai értékű játék-
készlet várja a legkisebbeket.
Az ünnepélyes átadással no-
vember 26-án fejeződött be a Ká-
polna utcai bölcsődeépület teljes 
körű rekonstrukciója. A projekt-
re a terület- és településfejleszté-

si operatív programban (TOP) 
nyert bruttó 923.916.900 forint 
pályázati támogatást Paks Vá-
ros Önkormányzata 2019-ben. 
A száz százalékban támoga-
tott projekt keretében megtör-

tént az épület és az udvar teljes 
körű felújítása bruttó 670 mil-
lió forintból. A rekonstrukció 
során mindhárom pavilonban 
két-két csoportszobát alakítot-
tak ki, valamint játéktárolókat 
és vizesblokkokat. Az udvaron 
megújult a zöldfelület, minden 
pavilonhoz készült új homokozó 
árnyékolótetővel. Az eszközbe-
szerzésre bruttó 70 millió forint 
állt rendelkezésre, ebből háztar-
tási nagygépeket, felszereléseket 
a melegítőkonyhába, új bútorza-
tot, új textíliákat, valamint kor-
szerű kül- és beltéri játékokat vá-
sároltak. A parkolókat bruttó 56 
millió forintból alakították ki: 14 
megállóhelyet a pályázatból �-
nanszírozott az önkormányzat, 
18 parkoló árát pedig a város sa-
ját forrásából állta. A kivitelező a 
PSN Építőipari K�. volt. 

Dallos Szilvia

Fotók: Babai István
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Közélet

Novemberi testületi döntések

Zöldítéssel a klímavédelemért
– Tizenháromezer cserje és bo-
kor kerül idén Paks köztereire, 
ami országos szinten is igen nagy 
eredmény, büszkék lehetünk rá, 
és arra is, hogy nem ez az első 
zöldítési kezdeményezés a város-
ban, hiszen tavaly zajlott az 1000 
fát Paksra projekt – mondta Ko-
vács Pál, a paksi atomerőmű ka-
pacitásának fenntartásáért fele-
lős államtitkár sajtótájékoztatón, 
amit Szabó Péter polgármesterrel 
tartottak a PIP Nonpro�t K�. tá-
mogatásával és a DC Dunakom 
Zrt. közreműködésével megva-
lósuló PaksON zöldítés 2021 – 
közterületi cserje- és bokorülteté-
si program kapcsán. 
Kovács Pál beszélt arról, hogy a 
hazai erdők évente közel hatmil-
lió tonna szén-dioxidot nyelnek 
el, ám a zöldfelületet növelni kell, 
hiszen önmagában csak a közle-
kedés szén-dioxid-kibocsátása évi 
tizennégymillió tonna. Kiemelte, 
hogy a paksi atomerőmű évtize-
dek óta biztonságosan, gazdasá-

gosan, környezetkímélő módon 
termel villamos energiát, a két új 
blokk pedig majdan éves szinten 
tizenhétmillió tonna szén-dioxid 
kibocsátását teszi elkerülhetővé. 
– Minden eszközt fel kell használ-
ni a klímaváltozás megakadályo-
zása érdekében, így a zöldítést is, 
el kell érni a villamosenergia-ter-

melés karbonmentesítését, ami-
hez pedig feltétlenül szükség van 
atomenergiára is – húzta alá Ko-
vács Pál. 
Szabó Péter polgármester el-
mondta, hogy tizenegy helyszí-
nen több mint tizenháromezer 
cserje, bokor kiültetése történik 
meg, jelenleg is zajlik a munka, 

a projekt ötvenötmillió forintból 
valósul meg, a PIP Nonpro�t K�. 
támogatásával. Kitért arra, hogy 
2021. februártól a helyi tömeg-
közlekedés elektromos buszokkal 
működik Pakson, ami szintén klí-
mavédelmi célokat szolgál. A no- 
vemberi ülésen határozott a képvi-
selő-testület a Közösségi közlekedés 
fejlesztése elektromos autóbuszok 
beszerzésével Pakson és gazdasá-
gi övezetében megnevezésű pro-
jekt megvalósításának támogatá-
sáról. A projekt tartalmi elemei 
között autóbuszok – köztük két 
hidrogénnel működő – és töltő-
állomások beszerzésének folyta-
tása, szabadparkolóhelyfelismerő 
rendszer kialakítása, SMART 
buszmegállóhelyek kialakítása, 
e-jegyrendszer bevezetése is sze-
repel. – Ezen az úton szeretne to-
vábbhaladni az önkormányzat, 
folytatni a zöldfelületek növelé-
sét és az elektromobilitás fejlesz-
tését – húzta alá Szabó Péter. 
                                                      -kgy-

A novemberi képviselő-testüle-
ti ülésen tárgyalták a város 2022-
es költségvetési koncepcióját. Sza-
bó Péter polgármester kiemelte, 
hogy Süli János miniszter,  ország-
gyűlési képviselő közreműködé-
sének köszönhetően az elmúlt 
négy évben 12 milliárd forint 
kormányzati támogatás érkezett 
Paksra. Hozzátette, hogy bíznak a 
további támogatásban.

Döntöttek arról, hogy beveze-
tik 2022-ben a részvételi költség-
vetést, aminek lényege, hogy egy 
meghatározott összeg felhaszná-
lására a választópolgárok tehet-
nek majd javaslatot. A keret nagy-
ságáról a költségvetés tervezése 
során határoznak.
A 2-es számú gyermekorvosi kör-
zetben jelenleg dr. Korsós Judit 
helyettesít. Időközben a nyugál-

lományba vonult dr. Bátai Mária 
értékesítette praxisát dr. Szabó-
Nemes Juditnak. 2022. január 
1-től iskolaorvosi hatáskörbe ke-
rül a 3-18 éves gyermekek meg-
előző jellegű egészségügyi gon-
doskodása, aminek – a testület 
döntése értelmében – ellátásá-
val dr. Korsós Juditot bízzák meg. 
Így a házi gyermekorvosok terhei 
csökkenthetők. Elhangzott, hogy 
matematikailag egyelőre nincs le-
hetőség még egy körzet létreho-
zására, mert ahhoz körzetenként 
legalább 600 ellátottra lenne szük-
ség, és ez a feltétel egyelőre nem 
áll fenn.
Holding létrehozásáról szóló ja-
vaslat is szerepelt a napirendek 
között. Mint azt Paks polgármes-
tere indoklásában elmondta, ez-
zel a lépéssel hosszú távon lehet-
ne csökkenteni az önkormányza-
ti gazdasági társaságoknak – a DC 
Dunakom Zrt., a Paksi Közleke-
dési K�., a Paksi Fejlesztési és Va-

gyongazdálkodási Zrt., valamint a 
Mezőföldvíz K�. – nyújtott támo-
gatást, egyéb pénzügyi, szervezeti 
előnyök mellett. Egyelőre elvi jó-
váhagyásukról döntöttek a képvi-
selők. 
A „Közösségi közlekedés fejlesz-
tése elektromos autóbuszok be-
szerzésével Pakson és gazdasági 
övezetében” megnevezésű pro-
jekt megvalósításának támogatá-
sáról is határoztak a képviselők. 
A Paksi Közlekedési K�. az in-
tegrált közlekedésfejlesztési ope-
ratív program pályázatán mint-
egy 509 millió forintot nyert a 
projekt előkészítésére. 
Arról is döntött a grémium, 
hogy Paks testvértelepülési szer-
ződést köt a Kínai Népköztársa-
ság Shandong tartományának 
Liaocheng városával, elsősorban 
gazdasági együttműködés való-
sulhat meg. 
Bővebb beszámolók a telepaks.
net oldalon.                    Sólya Emma

Fotó: Molnár Gyula
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Grószné Hoós Katalin, a Pak-
si Bóbita Bölcsőde kisgyermek-
nevelője vehette át idén a Segí-
tő Kéz kitüntetést. A díjátadót a 
járványhelyzet miatt szűk kör-
ben tartották meg, Szabó Pé-
ter polgármester, valamint 
Leber Ferenc és Szántó Zol-
tán alpolgármesterek köszön-
tötték a kitüntetettet. Grószné 
Hoós Katalin 1979-ben kezdte 
a szakmai pályafutását gondo-
zónőként a paksi IV. számú böl-
csődében, majd 1994 és 1999 
között gyermekorvosi asszisz-
tens volt, 1999-től nyugállo-
mányba vonulásáig ismét gon-
dozónőként dolgozott, illetve 
vezetőhelyettes volt a bölcső-

dében 2008 és 2010, majd 2014 
és 2019 között. Szinte második 
otthonaként tekintett a bölcső-

dére, munkáját pontosság, lel-
kiismeretesség, magas szintű 
szakmaiság jellemezte, rend-

szeresen járt továbbképzésekre. 
A gyermekek szeretetét és bi-
zalmát csendes, nyugodt, de ha-
tározott, őszinte viselkedésével, 
kedves természetével vívta ki. 
A gyermeki személyiség iránt 
mutatott tisztelete példaértékű 
a �atalabb kolléganők számá-
ra. A szülőkkel is jó kapcsolatot 
ápolt, segítséget is tudott adni 
a családoknak az esetleg fel-
merülő nehézségekben. 2019. 
szeptember 1-jén vonult nyug-
állományba, azonban egy év el-
teltével nyugdíjasként visszatért 
az intézménybe, és a mai napig 
céltudatosan és fáradhatatlanul 
végzi munkáját.
                                         Kohl Gy.

Felajánlás érkezett 
a kínai Liaochengből

Időtállóbb padka 
épül Cseresznyésben
Megújul a padka a Cseresz-
nyésbe vezető út mindkét ol-
dalán. Az erről szóló kivite-
lezési szerződést Szabó Péter, 
Paks polgármestere és Sikló-
si Zoltán, a ZO-BAU K�. ügy-
vezetője a közelmúltban írták 
alá. A sajtónyilvános szerződés-
kötésen Szabó Péter azt mond-
ta, hogy az évek során az útpad-
ka elhasználódott, mindkét ol-
dalon vályúk keletkeztek. Ezt a 
problémát orvosolják a beruhá-
zással, amelynek értéke bruttó 
27 millió forint, az 5,3 kilométer 
hosszan megújuló padkák meg-

építésére harminc napja van a 
pályázaton nyertes cégnek. 
Siklósi Zoltán, a ZO-BAU K�. 
ügyvezetője úgy tájékoztatott, 
hogy a kivitelezés során kitisz-
títják a földárkokat, a padka pe-
dig mindkét oldalon mart aszfal-
tos burkolatot kap két rétegben 
tömörítve. Hozzátette, hogy ez a 
megoldás a zúzottköves felület-
nél időtállóbb lesz. Siklósi Zoltán 
arról is tájékoztatott, hogy jel-
lemzően biztosított lesz a forga-
lom az úton a munkálatok során, 
csupán rövid ideig tartó korláto-
zás fordulhat elő.                     -gy- Harmincezer FFP2 maszkot 

ajándékozott a Kínai Népköz-
társaság Shandong tartományá-
nak Liaocheng városa a paksi 
önkormányzatnak, tájékoztatott 
Szabó Péter polgármester. Fel-
idézte, hogy még 2017-ben ke-
reste meg a kínai fél a paksi vá-
rosvezetést, partnerségi, majd 
testvérvárosi kapcsolat kialakí-
tása céljából. A képviselő-testü-
let novemberi ülésén döntött ar-
ról, hogy a hatmillió lakosú vá-
rossal testvérvárosi szerződést 
köt Paks, amire december 8-án 
kerül sor online formában. Sza-

bó Péter azt is elmondta, hogy 
elsősorban gazdasági együttmű-
ködés valósulhat meg, de a part-
nerség a két település kulturális 
életének kölcsönös megismeré-
sére is kiterjedhet. A paksi vá-
rosvezetés örömmel fogadta a 
felajánlott harmincezer FFP2 
maszkot, amelyek bevételezé-
se megtörtént. A maszkokat az 
intézményekben használják fel, 
szállítottak már például a Paksi 
Gyógyászati Központba, a Paks 
Kistérségi Szociális Központba, 
valamint a Paksi Életfa Idősek 
Otthonába.                            -kgy-

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Szép Zsóka
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Második otthonaként tekint a bölcsődére
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Közélet

Szántó Zoltán alpolgármester 2021-ről

Leber Ferenc alpolgármester 2021-ről

Kihívásokkal teli és mozgalmas volt a 2021-es 
év is a városházán. A fő súlypont az egészség-
ügyi és járványvédelmi intézkedésekre toló-
dott. Dr. Bodnár Imrével, a Paksi Gyógyásza-
ti Központ főigazgatójával napi kapcsolatban 
voltunk, és rendszeresen tájékoztattuk a lakos-
ságot az egészségügyi ellátórendszerben zajló 
változásokról, a járványvédelmi intézkedések-
ről, a tömeges oltakozás biztosításáról. 2021-
ben folytatódott az ellátórendszer fejlesztése, 
megújult a röntgenrészleg a gyógyászati köz-
pontban, ahol informatikai fejlesztés is zajlott, 
és elkészült a Barátság úti rendelőintézet felújí-
tásának újabb üteme. 
Szociális intézményeinkben is erőn felül küzd-
ve igyekeztünk biztosítani a zavartalan mű-
ködést és megóvni az ellátottak egészségét. A 
Paksi Életfa Idősek Otthonában kialakítottunk 
egy látogatószobát, amely érintkezésmentes 
személyes találkozásra ad lehetőséget. Az idei 
év nagy eredménye, hogy elkészült a Kápol-
na utcai bölcsődeépület teljes körű felújítása. 
A megújult intézményt a napokban veszik bir-
tokba a kicsik. 
Az önkormányzati fenntartású köznevelési 
intézmények fejlesztését kiemelt feladatunk-
nak tekintjük. 2021-ben tovább korszerűsöd-
tek az óvodaudvarok, és megépült egy támfal a 
Dunakömlődi tagóvodánál, növelve az udvar 
nagyságát és a gyermekek biztonságát. 

A közművelődési intézmények a járvány-
helyzet miatt hozott intézkedésekhez alkal-
mazkodva dolgoztak. Nyáron már számos 
rendezvényre várhatták a paksiakat. Az au-
gusztus 20-i és a város napi programokra 
több ezren látogattak el, népszerűek voltak a 
tömbbelsőkoncertek, az óvárosi esték, a ko-
moly zenei est, és a fúvós fesztivál is. 
A közgyűjteményeket kezelő intézményeink, a 
Paksi Városi Múzeum és a Paksi Pákolitz Ist-
ván Városi Könyvtár is rugalmasan alkalmaz-

kodtak alaptevékenységük ellátásában és ren-
dezvényeik szervezésében az aktuális járvány-
ügyi előírásokhoz. 
A lakásgazdálkodás terén folytattuk a 2020-
ban megkezdett munkát. A 172 bérlakás üze-
meltetése mellett közel százmillió forintot for-
dítottunk karbantartásukra, felújításukra, több 
évtizedes elmaradást pótolva. 
A 2019-es választáson megfogalmazott cé-
lunk, egy helyi i�úsági stratégia és cselekvési 
terv kidolgozása, amit az érintett korosztállyal 
közösen szeretnénk létrehozni, a pandémia 
miatt nem valósulhatott meg, hiszen nem tud-
tunk találkozni és egyeztetni. Szeretném, ha ez 
minél előbb megvalósulhatna. 
A turizmus is megsínylette a pandémiás idő-
szakot, mégis volt alkalmunk ezen a terüle-
ten is előrelépni, új helyre, a Dózsa György út 
47. szám alá költözött a Turisztikai Informá-
ciós Iroda, amely a jövőben Paks Pont néven 
működik.
A lakosság tájékoztatására kiemelt �gyelmet 
fordítottunk, az aktuális információkat min-
den platformon eljuttattuk a paksiakhoz. Rö-
videsen közterületi újságtartókban is elérhető 
lesz a Paksi Hírnök és egyéb ingyenes városi 
kiadványok.
Az említett területek koordinálásán túl a pol-
gármester általános helyetteseként is szerte-
ágazó feladatokat láttam el. 

A lakossággal való kapcsolattartást illető-
en a személyes találkozásra minden hó-
nap első hétfőjén a Csengey Dénes Kul-
turális Központban tartott fogadóórámon 
volt lehetőség. A  tapasztalatom az volt, 
hogy a polgárok a telefonos megkeresést 
részesítették előnyben, ez volt a jellemző 
2021-ben.
A  hetes választókörzetben ebben az esz-
tendőben a Tolnai út – Kölesdi út és a 
Mentőállomás közötti – szakaszának fel-
újítása kezdődött el és van folyamatban. 
A beruházás előkészítése során több eset-
ben szükséges volt a lakók, a kivitelező és 
a műszaki osztály közötti koordináció. Az 
idén elkészült a Paksi Benedek Elek Óvoda 
Hétszínvirág tagóvodája konyharekonst-
rukciójának teljes körű terveztetése. Befe-
jezés előtt áll a Tolnai úton a Paksi Deák 
Ferenc Általános Iskola előtti árok lefe-
désének terveztetése, a beruházást szeret-
nénk jövőre megvalósítani. Megtörtént a 
Tolnai út és a Kölesdi út kereszteződésé-

nél kialakítandó gyalogátkelőhely munka-
terület átadása, ahol kiemelt járdasziget is 
készül. A  Magyar Közút Np. Zrt. egy ko-
rábbi munkájának lezárása miatt a tényle-

ges munkakezdési engedélyt elhúzta a téli, 
tiltott időszak kezdetéig, ezért a kivitele-
zés csak 2022. március 15. után kezdőd-
het meg. A  2021. évi képviselői keretem-
ből a Tolnai út 6/B tömbház előtti járda 
Domb utcáig tartó szakaszának vízelve-
zetéssel történő kialakítását terveztettem 
meg a műszaki osztály bonyolításában. En-
nek kivitelezéséhez soroltattam be a képvi-
selői keretem ez évi maradékát is. Megva-
lósult a Búzavirág utcában egy újabb fek-
vőrendőr kialakítása, és a Kodály Zoltán 
utcában egy másik helyreállítása. 2021-ben 
tovább folytatódott a Vácika utcába csatla-
kozó tömbök közművesítésének koordiná-
lása. Más körzetek problémáival is megke-
resnek, mint alpolgármestert, minden hoz-
zám fordulónak segítek, amiben tudok.  
A  Paks II. Zrt.-hez kapcsolódó napi fel-
adataim sok olyan információ megosztá-
sát segítik, amelyek hasznosak a városnak 
és nem kevésbé a társaságnak, de leginkább 
a Paks II. projekt megvalósításának.

Fotó: Babai István

Fotó: Babai István
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Közélet

Békés, áldott karácsonyt és boldog     új évet kíván a képviselő-testület

2021-ben is folyamatosan kap-
csolatban voltam a lakossággal. 
Személyesen, telefonon, illetve 
emailben is megkerestek kérdé-
seikkel, észrevételeikkel. Emellett 
minden hónap első hétfőjén fo-
gadóórát tartottam a városhá-
zán.  Minden problémának utá-
najártam, és megoldásért to-
vábbítottam a hatóságok és a 
Polgármesteri Hivatal illetékesei-
hez. Az idén rendelkezésemre álló 

képviselői keretemből hulladéktá-
rolókat helyeztettem ki a Kömlő-
di utcába, kutyatoalettet az Anna 
utcába, padot telepíttettem a Ha-
ladás utcába, és egy közlekedési 
tükröt a Bástya utca végére. Elké-
szült a parkoló térkövezése a Ka-
lap utcában. A Bástya utcában 
egy támfal megépítése is lakossági 
kezdeményezésre valósul meg: el-
készítéséhez a pénzösszeg rendel-
kezésre áll, a kivitelezés az időjá-

rás függvényében rövidesen meg-
kezdődik. Elkészültek a tervek a 
Munkácsy és a Szőlőhegy utcá-
kat összekötő úton a közvilágí-
tás kiépítésére, ezt a beruházást a 
következő évben szeretnénk kivi-
teleztetni. Szintén következő évi 
terv a Könyök utca térkövezésé-
nek megterveztetése és kivitelezé-
se is. Továbbra is várom a lakos-
ság javaslatait, észrevételeit mun-
kám folytatásához.

Képviselői keretem felhasználá-
sa a lakossági igények �gyelembe-
vételével alakult, amelyek a kör-
zetem rendszeres bejárása so-
rán személyes találkozások útján, 
vagy emailben, telefonon érkez-
tek hozzám. A Dózsa György út 
77. számú társasház lakóinak ké-
résére a lépcsőhöz korlát és köz-
világítás került. A Viza játszótér 
mellett öt parkoló épült. Kézfer-
tőtlenítőket jutattam a történel-

mi egyházaknak. A Táncsics utcai 
parkban felállítandó országzászló-
emlékmű tervezésére fordítottam 
forrást. A kettes körzetben városi 
beruházásban gyalogátkelőhe-
lyek készültek, teljesen megújult 
a Kápolna utcai bölcsődeépü-
let, elindult számos utca felújítá-
sának tervezése, és folyamatban 
van a Táncsics utcai parkoló re-
konstrukciója. Tudom jól, hogy 
a hozzám érkező igények szám-

bavételekor elkölthetném egy év 
alatt akár három év képviselői ke-
retét, de a képviselők rendelke-
zésére álló éves összeg ötmillió 
forint, ezért kérem türelmüket. 
Vannak olyan intézmények, ame-
lyeket más körzetek lakói közül 
is sokan igénybe vesznek, ezekre 
is �gyelmet fordítok, így idén két 
klímakészülék beszerzéséhez já-
rultam hozzá a Paksi Életfa Idő-
sek Otthonába. 

Az októberi ülésen tettem le a 
képviselői eskümet a Fidesz–
KDNP listás képviselőjeként. Fő 
feladatomnak tekintettem akkor a 
folyamatban lévő önkormányzati 
munkák, tervek teljes körű meg-
ismerését. A humánpolitikai, a 
jogi, ügyrendi és pénzügyi, vala-
mint a dunakömlődi településré-
szi bizottságokban dolgozom. Lis-
tás képviselőként nincs képvise-
lői keretem, de ez nem akadályoz 

meg abban, hogy a város egész te-
rületét érintően fejlesztési célokat 
javasoljak az önkormányzatnak. 
Mindenkinek rendelkezésére ál-
lok, akinek a várossal kapcsolatos 
kérdése, észrevétele van. A hatos 
körzetre – ahol annak idején el-
indultam a választáson –, illetve 
a hármas számúra – ahol lakom 
–, kívánok kiemelt �gyelmet for-
dítani. Minden hónap első szer-
dáján, 16 és 17 óra között várom 

a lakosságot a képviselői foga-
dóórámon a paksi polgármes-
teri hivatalban. Hetente rend-
szeresen konzultálok a Paksi II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
felújításával foglalkozó tervező-
irodával és a projektmenedzser-
rel. Reményeim szerint a köz-
eljövőben elindulhat a felújítás, 
aminek nyomán 21. századi igé-
nyeknek megfelelő iskolába jár-
hatnak majd a gyerekek.

A kapcsolattartás a lakossággal 
személyesen és részben telefo-
non történt. Fogadóórát minden 
hónap első keddjén tartok a vá-
rosházán 15 órától. Voltak meg-
keresések csapadékvíz-elvezetési, 
közvilágítási, közterületi, szemét-
szállítási és buszközlekedési prob-
lémák miatt. Minden esetben 
megkerestem az illetékes ügyinté-
zőt, és jeleztem a problémát. Rész-
önkormányzati keretből jutott a 

külső városrészek rendezvényeire, 
a közösségi házak berendezésé-
nek fejlesztésére, épületfelújításra, 
faültetésre, padok és ivókút kihe-
lyezésére. Az önkormányzat meg-
vásárolta a gyapai közösségi há-
zat, felújítása a klubhelyiség nyí-
lászáróinak cseréjével kezdődik. 
Dunakömlődön részönkormány-
zati keretből kihelyeztünk két 
kandelábert, egy lámpatestet, két 
forgalomtechnikai tükröt. Meg-

újult a Sánchegy utca útburkolata 
180 méter hosszúságban, készen 
van a terv az áruház melletti par-
koló felújítására. A Vörösmalmi- 
és a Juhászvölgyi-árkok jelentős 
szakaszát kitakarították, kikotor-
ták. Támfal épült a tagóvodánál és 
a plébánia udvarán, és megújult a 
faluház homlokzata. Római kori 
játszótér épült Lussoniumban, ke-
rékpáros pihenő és tároló az áru-
ház mellett.

PÁLMAI KLÁRA
1. választókerület

ULBERT SÁNDOR
2. választókerület

ANTÓNI JÓZSEFNÉ
listás képviselő

SPIESZ JÓZSEF
8. választókerület

Képviselői beszámolók
a 2021-es esztendőről
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Közélet

Békés, áldott karácsonyt és boldog     új évet kíván a képviselő-testület

Sajnos a 2021-es költségvetés-
ben a többség, a képviselői ke-
reten kívül, számos javasla-
tom ellenére sem szavazott meg 
többletforrást a választókörze-
temben sürgető beruházásokra. 
A körzetben több helyen kihe-
lyezésre kerültek hulladékgyűjtő 
edények és padok. A játszóterek-
hez ivókút felállítására tettem ja-
vaslatot. Ezen felül egy járdasza-

kasz rekonstrukcióját is meg kí-
vánom valósítani. A közlekedést 
elősegítő tükrök kihelyezése meg-
történt. A fenti beruházások a la-
kók javaslatára, kezdeményezésé-
re valósultak/nak meg. A testületi 
üléseken és bizottsági üléseken 
többször képviseltem a hozzám 
eljuttatott, városunkat érintő 
problémákat, felvetéseket. A fo-
gadóórámon és azon kívül ösz-

szegyűjtött lakossági javaslato-
kat a 2022-es költségvetésben 
is képviselni fogom. Sikerekben 
gazdag 2022-es évet kívánok 
minden paksi lakosnak! Keres-
senek bizalommal jövőre is tele-
fonon, személyesen. Fogadóórát 
minden hónap első csütörtökén, 
17 és 18 óra között tartok a pol-
gármesteri hivatalban, a telefon-
számom 70/613-61-98.

2021-ben is megtartottam a fo-
gadóóráimat, ha a járványhely-
zet megengedte. Rendszeresen 
bejártam a választókörzet utcáit. 
Ilyenkor is, illetve másfelé járva is 
sokakkal beszéltem, de kerestek 
telefonon, SMS-ben és emailben 
is. Nagyon fontosak ezek a ta-
lálkozások, mert együtt gondol-
kodva tudunk sok jót tenni. Se-
gítettem többek között szemét-

szállítási gondok megoldásában, 
elöregedett, balesetveszélyes fák 
kivágásában, újak telepítésében, 
az utcák virágosításában. A kép-
viselői keretből a Kishegyi úton 
hét konténer helyét térköveztet-
tem. A Domb utcában új jár-
da épült, a Bercsényi, a Domb, 
a Kishegyi, a Kurcz György és 
a Pál utcákban pedig járdajaví-
tás történt. Biztonsági korlátot 

készíttettem járdák mellé a Hu-
nyadi és a Pál utcákban. Új pa-
dok kerültek a Páli parkba, a 
Hunyadi utcába és a Domb ut-
cai orvosi rendelő elé. A Pak-
si Életfa Idősek Otthona részé-
re két napernyőt és kertiházikót 
vásároltattam. Hiányzó utcatáb-
lákat pótoltattam. Aktívan vet-
tem részt a képviselő-testület és 
a bizottságok ülésein.

2021-ben folytattam az átfogó 
zöldfelületi programomat. A la-
kók, közös képviselők, a hivatal 
és a DC Dunakom Zrt. illetéke-
seivel helyszíni bejárásokon ha-
tároztuk meg a feladatokat. En-
nek eredményeként a Fenyves 
utca–Kishegyi út csatlakozásába 
forgalomtechnikai tükör került, 
a Gesztenyés utcába új utcabúto-
rok, az Árnyas utcába hulladék-

gyűjtők, az Ürgemezőn a meg-
lévő lócák mellé további kettő, a 
Pollack utcai játszótérre lengőhin-
ta, és lesz ivókút, az Ürgemező felé 
vezető úton pedig kutyatoalett. A 
Gesztenyés utcában betonjárda 
felújítása, valamint korlát kiépíté-
se valósult meg, az Építők u. 22–
24. előtt két új járda, az Árnyas u. 
5–7. előtt szegély épült. Idén 36 al-
kalommal tiszteltek meg a körze-

temben lakók kérdéseikkel, beje-
lentéseikkel, melyeket továbbítot-
tam az illetékeseknek. Örömmel 
számolhatok be a Tölgyfa utca 
burkolatfelújításáról. Jövőre a leg-
fontosabb feladatomnak tartom, 
hogy elinduljon az Építők útja 
2–14. társasházak csapadékvíz-
elvezetés, valamint a Pollack és a 
Szedres utcák közötti tömbbelső-
felújítás tervezése.

A 2020-as felújítások után 
(Kurcsatov-tömbbelső és Atom 
tér) 2021-ben a többség nem tá-
mogatta újabb nagyberuházások 
megkezdését a 6. körzetben. Kár, 
mert a Kurcsatov-tömbbelső fel-
újítás harmadik ütemének kivi-
teli tervei már évek óta kész van-
nak, a beruházást bármikor el le-
hetne indítani. Így hát maradtak 
a képviselői keretből megvalósí-

tott apróbb beszerzések (padok, 
asztalok és egyéb utcabútorok). Jó 
hír, hogy az iskola előtti kondipark 
megvilágítást és ivóvizet kap szin-
tén a lakótelepi képviselők keretei- 
ből. Nem sikerült előbbre jutni a 
Teller Ede utca területének meg-
vételével, hogy a jelenlegi földút 
végre szilárd burkolatot kapjon. 
A terület tulajdonosával újabb 
tárgyalást kezdeményeztem. Az 

ESZI kollégium melletti iroda-
ház által okozott parkolási prob-
lémák megoldására a polgármes-
ter nyilvánosan ígéretet tett, ezt 
decemberben számon fogjuk raj-
ta kérni. 2022-ben ezeket fogjuk 
a költségvetéshez előterjeszteni: 
Kurcsatov-tömbbelső 3. ütemé-
nek kivitelezése, Kurcsatov utca 
déli oldal tömbbelső tervezése, 
Teller Ede utca burkolása.

Köszönettel tartozom minden 
paksi lakosnak, aki bizalommal 
fordult hozzám fogadóóráimon, 
és azon kívül is megkeresett prob-
lémáival, kérdéseivel. Jó gyakor-
latnak bizonyult a házhoz menő 
fogadóóra, melyen sokkal sze-
mélyesebb beszélgetéseket tud-
tunk folytatni a hozzám fordulók-
kal. Ezt a gyakorlatot a jövő évben 
is folytatni fogom. Idén is számos 

alkalommal, testületi, bizottsági 
ülésen, sajtótájékoztatókon hív-
tam fel a �gyelmet a hulladékszál-
lítás hiányosságaira, melyek közül 
talán így év végére egy-két prob-
léma megoldásra kerül. Közben-
jártam bérlakásprobléma megol-
dásában, szociális tűzifa igénylés 
kérdésében, kiálltam a kutyamen-
hely és a kutyákat segítő civil szer-
vezet érdekeiért. Kezdeményez-

tem paksi PCR- és gyorstesztelé-
si állomás kialakítását, valamint 
ingyenes gyorsteszt biztosítá-
sát minden lakosnak, sajnos ezek 
nem kaptak zöld utat. Sikerként 
könyvelem el, hogy kezdeménye-
zésemre mostantól az idősebbek-
nek biztosított karácsonyi cso-
magoknál választani lehet cukor-
mentes és egyéb érzékenységeket 
�gyelembe vevő csomagok közül. 

HORVÁTH ZOLTÁN
3. választókerület

MEZŐSI ÁRPÁD
4. választókerület

KUDORNÉ SZANYI KATALIN
5. választókerület 

BARNABÁS ISTVÁN
6. választókerület

HERINGES ANITA
listás képviselő
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Közélet

Vizitben a sebészeten
A Paksi Gyógyászati Központ 
sebészet szakrendelése a köz-
ponti épület földszintjén mű-
ködik. A szakrendelés nem 
beutalóköteles, viszont jelenleg 
előjegyzéssel működik, amit a 
koronavírus-járvány miatt ve-
zettek be. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy ezt a rendszert 
a veszélyhelyzet elmúltával ér-
demes lenne megtartani, mert 
így kontrolláltabb a betegfor-
galom, nem zsúfolódik össze a 
váróteremben akár 50-70 be-
teg, és nem kell hosszasan vá-
rakozniuk. Jelenleg a szak-
rendelő, illetve a fürdőgyó-
gyászat recepcióján telefonon 
lehet időpontot egyeztetni, az 
elérhetőségek megtalálhatók 
a paksigyogyaszatikozpont.hu 
honlapon. 
Az egyik rendelőben (sebészet 
II.) dr. Prischetzky Ferenc fo-
gadja a pácienseket, aki Pakson 
született, az egyetem megkez-
dése előtt a városban mentőzött 
egy évet. Húsz évig a bonyhádi 
kórházban dolgozott, 2004-től 
rendel Pakson, sebészet szak-
vizsgája van. A másik rende-
lőben (sebészet I.) – eltérő na-
pokon – dr. Dusa Gáspár és 
dr. Tillmann Zsolt dolgoznak. 
Dr. Dusa Gáspár a Pécsi Tudo-
mányegyetemen diplomázott, 
sebészet, traumatológia és orto-
pédia szakvizsgája van. Negy-
ven évig dolgozott a szekszárdi 
kórház baleseti sebészetén. Dr. 
Tillmann Zsolt szintén a Pécsi 
Tudományegyetemen végzett, 
traumatológia, sebész és plasz-
tikai sebészet szakvizsgája van. 
A szekszárdi kórház traumato-
lógia osztályán dolgozott hu-
szonöt évig, 2011 óta munkál-
kodik Pakson.
Az orvosok által végzett mun-
kának két ága van, a sebészet, 
illetve a baleseti sebészet (tra-
umatológia). A szakrendelésen 
kisebb műtéteket is végeznek, 
például a bőrgyógyászat szak-
rendelés küldésében különbö-
ző elváltozások (pl. zsírmirigy, 
szemölcs, anyajegy) eltávolí-

tását, valamint baleseti sérülé-
sek ellátását, amihez – ahogy 
egyébként a gipszeléshez is – 
külön helyiség áll rendelkezés-
re. Mindhárom orvos végez na-
gyobb, altatást igénylő műtéte-
ket is, ám ezekre az egynapos 
sebészeten kerül sor, aminek 
működését sorozatunk egy ko-
rábbi részében már bemutat-
tuk. 
A beszélgetésben szó esett arról 
is, hogy ha sürgős eset érkezik, 
előfordulhat, hogy az előjegy-
zett betegnek várnia kell. Arra 
is felhívták a �gyelmet, hogy ha 
elküldik a beteget házon belül 
mondjuk laboratóriumba, ult-
rahangra, röntgenre, látják a 
számítógépes rendszerben, hol 

tart, tehát ha visszaér a sebészet 
várótermébe, szólítani fogják. 
Arról is szó esett, hogy hasz-
nos volna, ha némileg nagyobb 
fokú lenne a páciensek egész-
ségügyi  tájékozottsága, mert 
úgy jobban tudnák mérlegel-
ni, hogy mikor indokolt a se-
bészet szakrendeléshez fordul-
ni. Az orvosok megjegyezték, 
hogy borogatáskor mellőzen-
dő az ecet, mert pozitív hatása 
nincs, viszont nagyon csúnyán 
felmarhatja a bőrt. Égési sérülé-
seknél felejtős a tejföl, a zsír, hi-
deg vízzel kell hűteni az érintett 
bőrfelületet. 
Kiemelték, hogy kiválóak a 
munkakörülmények, a rende-
lők jól felszereltek, a betegek 

kellemes, szép környezetben 
kapnak ellátást. A szakdolgo-
zók, Kicsinyné Adorján Teréz, 
Lacza Zsanett és Lőrincz Ka-
talin képzettek, gyakorlottak. 
Havi körforgásban végzik a fel-
adataikat, ketten mindig az or-
vosok mellett vannak a két ren-
delőben, a harmadik kolléganő 
pedig a két rendelés között mo-
zog, annak megfelelően, hogy 
éppen hol van szükség rá. Fel-
adatkörükbe tartozik a betegfo-
gadás, -irányítás, -tájékoztatás, 
az adminisztráció, a szakorvo-
sok melletti asszisztensi, vala-
mint a kompetenciakörüknek 
megfelelő ellátási feladatok el-
végzése.

Kohl Gyöngyi

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Atomerőmű

Kétszáz csomagot küldenek 
a gyermekotthonokba
Napokon belül több mint két-
száz ajándékcsomagot juttat el 
gyermekotthonokban élő gye-
rekeknek a Paks II. Zrt. A két 
új blokk létesítéséért felelős 
társaság Mittler István kom-
munikációs igazgató tájékoz-
tatása szerint idén – ahogy az 
előző években is – több karita-
tív akcióhoz csatlakozott.

Ez a harmadik esztendő, ami-
kor a Paks II. Zrt. – közösen 
a Paks II. projekten dolgozó 
egyéb szervezetekkel – csatla-
kozott a Miniszterelnökség és 
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma (EMMI) által kezde-
ményezett országos adomány-
gyűjtéshez, így gyermekottho-
nokban élő �atalok karácsonyi 
kívánságait teljesíthették. 
– Ahogy tavaly és tavalyelőtt is, 
a minisztériumok, illetve hát-
térintézményeik dolgozói eb-
ben az évben is összefognak, 
hogy szebbé tegyék a közelgő 
ünnepet a gyermekotthonok-
ban élők számára. A jótékony-
sági programra kiemelkedően 
nagy létszámban jelentkeztek a 
kollégák. Összesen 204 csomag 
összeállítását vállaltuk. Éppen 
a nagy adományozási kedv mi-
att a Tolna megyei gyermekott-
honok mellett a Heves megyei 
gyermekotthonokban élő gyer-
mekek és �atalok egy részének 
is mi varázsolhatjuk szebbé a 
karácsonyt – mondta el Mittler 
István. A Paks II. Zrt. kommu-
nikációs igazgatója hozzáfűzte, 

hogy az EMMI-től megkapták 
a gyermekek kívánságait, így 
készültek el a névre szóló aján-
dékok. 
Mittler István elmondta, hogy 
ebben az évben csokoládégyűj-
tést is hirdettek a munkatársak 
körében. Ezzel a Karitáció Ala-
pítvány Gyógyító Bohócdokto-
rainak gyógyítást segítő tevé-
kenységéhez járul hozzá a Paks 
II. csapata. Az édességeket a 
paksi gyűjtőpontra, a Paks FM 
stúdiójába viszik, hogy onnan 
a kórházakba juttassák el azok-
nak a gyerekeknek, akik ott töl-
tik az ünnepeket.

– Valljuk, hogy mindegy, mi-
lyen formát ölt az ajándék, 
mert a legfontosabb az oda�-
gyelés. És ez most, a járvány 
idején különösen fontos – 
húzta alá az igazgató. – Nem 
csak ilyenkor, karácsony kö-
zeledtével csatlakozunk kari-
tatív akcióhoz. A munkatársa-
im rendre jelzik, ha valahol se-
gítségre van szükség. Ilyenkor 
felhívással fordulunk a kollé-
gák felé, mint ahogyan szept-
ember közepén is tettük, ami-
kor egy fejlődési rendellenes-
ség miatt mozgássérült kislány, 
Kitti műtéti kezelésére szer-

veztünk gyűjtést – részletez-
te Mittler István. Hozzátette, 
a szülők tájékoztatása szerint a 
többi adománnyal együtt ösz-
szegyűlt a szükséges összeg, így 
még idén elvégezhetik az úgy-
nevezett myotenofasciotomia 
műtétet Barcelonában.
Ebben az évben önkéntes mun-
kát is végeztek a Paks II. pro-
jekten dolgozók, Kalocsán egy 
idősek otthona, Dunaszent-
györgyön a Csodakert Óvoda 
és Mini Bölcsőde, valamint a 
Csapó Vilmos Általános Iskola 
környezetét varázsolták szebbé 
az önkéntesek. 
– Azt, hogy adni jó, a véradáso-
kon is megtapasztaljuk. Éppen 
ezért működünk együtt véradá-
sok szervezésében is. A legutób-
bi, Országos Vérellátó Szolgálat-
tal közösen szervezett alkalmon 
54 munkatársunk vállalkozott 
arra, hogy donor legyen – mond-
ta el a Paks II. Zrt. kommunikáci-
ós igazgatója.                                               

(X)

Fotó: Paks II. Zrt.
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Portré

Jó napot, mi újság?

Müllerné Takács Viktória
Müllerné Takács Viktória dietetikus azt 
mondja, mindenki le tud fogyni, akár beteg-
ség, akár érzelmi evés okozza a súlyproblé-
máját. Viki az egészségügyi szakközépisko-
la után kétéves mentőszakápolói végzettséget 
szerzett, majd rádöbbent, hogy a mentőzés 
nem az ő útja. Pécsett dietetikusnak tanult, 
és amire átvette oklevelét, már tudta, hogy 
egyszer majd magánpraxist indít. Dolgozott 
a szekszárdi kórházban, majd a paksi szoci-
ális otthonban hasznosította tudását, ahol di-
etetikus-élelmezésvezető volt, de úgy érez-
te, hogy ebben nem tud kiteljesedni. Hat év-
vel ezelőtt valósult meg az álma, a rendelőjét 
Virág utcai otthonukban nyitotta meg. Mára 
olyan tudásanyaga gyűlt össze, hogy könyvet 
írt, amely lapunk megjelenésével egyidőben 
kerül a boltokba. Ez az ő szerelemgyereke – 
vallja. A könyvírásra férje buzdította, mert 
látta, hogy milyen nagy eredményeket ér el 
Viki az általa kifejlesztett glutén-, tej-, cu-
kor- és adalékmentes hormon balance dié-
tával. Ennek kidolgozását három-négy évvel 
ezelőtt kezdte el, amikor egyre többen keres-
ték fel meddővé nyilvánított, inzulinrezisz-
tenciával, valamint pajzsmirigybetegséggel 
küzdő hölgyek, akik a klasszikus diétákkal 
nem értek el eredményt. Páciensei iránta való 

bizalmát erősítette, hogy gyulladásos bél-
betegsége miatt Viki szintén átállt a „min-
denmentes” étkezésre, ami hatékony volt.  
Első alkalommal másfél-két órát is beszélget 
a pácienseivel, meg�gyeli, hogy milyen a sze-
mélyiségük, melyik módszer lehet a legcélra-
vezetőbb, mondjuk szoros kontroll heti étla-
pokkal, vagy elegendő havonta találkozniuk. 
Nagy empátiára, tűrőképességre van szük-
ség ahhoz, hogy 8-10 órán keresztül kedve-
sen kommunikáljon a hozzá fordulókkal. Vi-
kit nemcsak betegségek miatt keresik fel, ha-
nem vannak, akik egyszerűen csak fogyni 
szeretnének. Meg�gyelte, hogy az újévi fo-
gadalmak okán év elején, illetve ősszel a nyá-
ron felszedett plusz kilók miatt jelentkeznek 
többen fogyókúrás tanácsért. Ezen a pon-
ton kitért arra, hogy a közelgő ünnepek ide-
jén kerüljék a nagy lakomákat, tanácsos nem 
a gazdagon terített asztal mellett beszélgetni 
órákig, és ajánlott beiktatni mindennap egy 
kellemes sétát a családdal. A szakember arról 
is beszélt, hogy szerinte a táplálkozás hatvan, 
a sport harminc, a lelkiállapot pedig tíz szá-
zalékban határozzák meg azt, hogy milyen 
formában van az egyén. Az érzelmi evőknek 
a lelküket is rendbe kell tenni ahhoz, hogy 
változtatni tudjanak az életmódjukon. Ta-

pasztalata szerint a hölgyek könnyebben vál-
tanak étrendet, mint a fér�ak, akik jellemző-
en különböző betegségek miatt kezdenének 
diétába, ők jobban ragaszkodnak a megszo-
kott, hagyományos ízekhez.
Viktória elárulta, hogy ő otthon is dietetikus. 
Ám mivel tudja, hogy a tiltás makacsságot 
válthat ki, módjával esznek csokoládét is a 
családban, de a kenyér mindenképpen teljes 
kiőrlésű lisztből készül, mindennapos a zöld-
ség, a gyümölcs és a sok folyadék fogyasztása. 
Fia 17 éves, mérnöki pályára készül, 14 éves 
lánya pedig az ESZI-be, Viki férje is a szá-
mok embere. Úgy tűnik, mondja, hogy a die-
tetikus hivatást nem viszi tovább egyik gyer-
mekük sem, de nem bánja. Egy-egy hosszú 
munkanap után legszívesebben olvasással 
kapcsolódik ki Viki, és bár a könyvesboltok-
ban nehezen kerüli el a szakmai témájú köny-
veket, az életrajzi írások a kedvencei. Estén-
ként egy órát sétálnak a férjével, megbeszélik 
a napi eseményeket, feltöltődnek. Nyaralni 
inkább belföldre járnak. Három éve megta-
lálták édenkertjüket Domboriban, a nyara-
kat ott töltik és onnan járnak dolgozni. Sze-
retik azt a nyugalmat, ami ott körülöleli őket, 
mintha megállna az idő… 

Sólya Emma

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Mesterségekről első kézből
dr. Gungl Brigitta járási hivatali ügyintéző
– Járási hivatali ügyintézőként 
dolgozik. Milyen út vezetett idá-
ig?
– A Vak Bottyán Gimnáziumban 
érettségiztem, tanítónő szeret-
tem volna lenni, de az énektudá-
som ehhez nem volt elég. Képesí-
tés nélkül tanítottam Gerjenben, 
majd a szekszárdi főiskolára je-
lentkeztem az akkor második év-
folyamát indító szociális munkás 
szakra.
– Miért döntött végül emellett?
– A gerjeni élmények nagyon 
meghatározóak voltak, sokféle 
gyermek járt a község iskolájába. 
A főiskolán az itt szerzett tapasz-
talataimat is tudtam kamatoztat-
ni, és fordítva. Később a paksi – 
akkor még – kisegítő iskolában 
napközis nevelőként dolgoztam. 
Szerettem volna a szociális mun-
kás végzettségemnek megfelelően 
elhelyezkedni. Ehhez kapóra jött 
az 1997-ben elindított családsegí-
tő és gyermekjóléti szolgálat, aho-
va át is igazoltam. Nagyon sze-
rettem az ügyfeleket, a fogyaték-
kal élőkkel való foglalkozás egész 
pályafutásom alatt végigkísért. 
Közben még egy diplomát sze-
reztem az államigazgatási főisko-
lán igazgatásszervező szakon, az-
tán elkezdtem az egészségfejlesztő 
mentálhigiénés szakot, ahol a dip-
lomámat 2001-ben vettem kéz-
be. A fogyatékkal élők segítésére 
hivatott támogató szolgálat 2003-
ban indult, ahol szolgálatvezető 
lettem. Hatalmas szerelem volt ez 
az életemben, amely 2015-ig tar-
tott. A Támogató Szolgálatunk 
mottója ez volt: Segíts, hogy ma-
gam csinálhassam.
– Miért jelentkezett a jogi egye-
temre?
– Éppen a fogyatékkal élők mi-
att, hogy még többet segíthessek 
nekik. Figyelemmel kellett kísér-
ni, hogy milyen ellátásra lehet-
nek jogosultak, ha valami hátrány 
érte őket, akkor milyen segítsé-
get vehetnek igénybe. A szociá-

lis munkás és az igazgatásszerve-
ző szakon is tanultunk jogot, de 
mindig az volt az álmom, hogy 
a jogi egyetemet is elvégezzem. 
2013-ban vettem át Pécsett a dip-
lomámat, és az ott tanultakat 2015 
májusa óta a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal Paksi Járási Hivata-
lában kamatoztatom.
– Mi a feladata a járási hivatal-
ban?

– A hatósági és gyámügyi osztá-
lyon vagyok ügyintéző. A köz-
gyógyellátás, az ápolási díj, a gyer-
mekek otthongondozási díja, az 
aktív korúak ellátása, az egész-
ségügyi szolgáltatásra való jo-
gosultság megállapítása tartozik 
hozzánk. Rendkívül jó csapattal 
dolgozom, a kollégáim és a ve-
zetőink is emberségesek. Vala-
mennyien szigorúan a jogszabá-

lyi előírásoknak megfelelően vé-
gezzük a munkánkat, de mindig 
segítő szándékkal. Igyekszem be-
szélgetni az ügyfelekkel és meg-
hallgatni őket. Fontos, hogy �-
gyelmesek legyünk az ügyfelek 
felé, és segítsük őket az ügyin-
tézésben. Szeretek itt dolgozni, 
mert a szakmai tudásomat ka-
matoztathatom, és ezáltal tudok 
segíteni az ügyfeleknek.
– Mi kell ahhoz, hogy valaki jó 
szakember legyen?
– Bármilyen szakmában dol-
gozik az ember, a személyisé-
ge határozza meg, hogyan végzi 
a munkáját. A tapasztalatnak és 
a megszerzett tudásnak is nagy 
szerepe van. A �amnak azt mon-
dom mindig, hogy csak az lehet 
jó szakember, aki először is em-
ber. Fontosnak tartom, hogy az 
embereknek segítsek, ezért ta-
nultam ennyit és szeretném még 
továbbképezni magamat, így  na-
gyon örülök, hogy a járási hiva-
talnál dolgozhatok.

Sólya Emma

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Paksi Hírnök retró

Paksi Hírnök retró
A Paksi Hírnök harmincadik évfolyamában van. A jeles évforduló alkalmából az idén megjelenő lapszámok mindegyikében 
ízelítőt adunk ebben a rovatunkban abból, mi mindenről olvashattak már a helyi lapban. A Paksi Hírnök a kezdetektől fogva 
nemcsak tájékoztató funkcióval bír, hanem közéleti és kulturális szerepet is betölt, emellett Paks kordokumentuma. 

Első alkalommal rendeztek fa-
lunapokat Biritón, és ezzel újabb 
lépést tettek a közösségi élet fel-
virágoztatásáért. Régóta szeret-
tek volna elindulni ezen az úton, 
például nagyobb rendezvénye-

ket tartani, de ehhez hiányzott 
egy állandó hely. A közösségi 
ház létrejöttével elhárult ez az 
akadály. […] 

-gyöngy-                                                      
2007. július 6., 16. évf. 13. szám

Az önkormányzat felújíttatta a 
csámpai közösségi házat. A 4,2 
millió forint értékű munkát 
a Pillér Bt. végezte. A költsé-
gek oroszlánrészét a város költ-
ségvetéséből fedezték, a kör-
zet képviselője, Kovács Sándor 
háromszázezer forintot adott a 
keretéből, illetve közel félmil-
lió a részönkormányzati keret-
ből származik. […] 2005-ben 
vásároltak egy családi házat a 
hatos út mellett. Hogy alkal-

masabb legyen közösségi életre, 
egy válaszfalát kivették, de ele-
jétől fogva tervezték, hogy fel-
újítják, átalakítják. […] A ház-
ra, mint Feil József mondta, alig 
lehet ráismerni, falakat bontot-
tak, nyílászárókat cseréltek. Vi-
zesblokkot, teakonyhát alakí-
tottak ki. A konditerem lekerült 
a szuterénba, ezért annak bejá-
ratát is át kellett alakítani. 

-vida- 
2007. augusztus 24., 16. évf. 16. szám

Különleges volt az Atomerő-
mű Horgászegyesület idei csa-
ládi napja, ugyanis dupla jubi-
leumot ünnepeltek. A rendez-
vény tízéves évfordulója mellett 
az egyesület harmincéves fenn-
állásáról is megemlékeztek a ta-
lálkozón. 1997-ben tartotta első 
családi napját az Atomerőmű 
Horgászegyesület. Kezdetben a 
horgásztanyánál felállított kato-
nai sátorban, körülbelül 350-en 
gyülekeztek, majd az évek során 
egyre többen lettek, a jubileumi 
rendezvényre 537 vendég re-
gisztrált. […] A rendezvényen 
az egyesület harmincéves fenn-
állását is megünnepelték. […] 
három évtized alatt sikerült lét-
rehozni egy olyan tórendszert, 
ahol a horgászok igen kelle-
mes körülmények között hó-

dolhatnak hobbijuknak. […] 
az utóbbi tíz évben igazán lát-
ványos eredményeket értek el, 
ezek között említhető a kor igé-
nyeinek megfelelő beruházások 
sorában a tavakhoz vezető út, a 
hidegvizes betáplálási rendszer, 
rendelkezésre áll kézmosó, hal-
pucoló, amelyek mind gondos, 
a fejlődést biztosító előrelátás-
ról tanúskodnak. […] A jelen-
legi hétszáz főnél magasabb 
létszámot nem szeretnének, a 
tórendszernél ugyanis három-
százötven horgászhely van. A 
fogási átlag eléri a hatvan ki-
logrammot, sőt várható, hogy 
év végére meg is fogja halad-
ni, ami az országban egyedül-
álló. […] 

-kgy- 
2007. szeptember 7., 16. évf. 17. szám

Ha az időjárás engedi, no-
vember 8-ára befejeződik a 
Lussonium második ütemének 
építése. Az önkormányzat 2003-
ban kezdte el a római kori erőd 
rekonstrukcióját. Akkor egy 
romkert készült, ami az egykori 
erőd egy részének alaprajzát je-
leníti meg. Már akkor a folyta-
tást tervezték. Erre a munkára, 
mely nagyobb mérvű rekonst-
rukciót jelent, idén kerül sor. 
Megépítik az erőd északi falát, 

illetve két fatornyot, ez utóbbi-
ak egyrészt kilátóként funkci-
onálnak, másrészt elődjeik he-
lyét jelzik. Hogy nem a pontos 
mását állítják helyre, annak az 
az oka, hogy nem találták meg 
a szakemberek ezek nyomát. 
[…] A 32 milliós költség felét 
a város állja, másik felét pályá-
zaton nyerte el a Duna-Mecsek 
Területfejlesztési Alapítványtól. 
[…]                                               -vt- 

2007. október 5., 16. évf. 19. szám

Falunapok a közösségért

Megújul a közösségi ház  

Harmincéves a horgászegyesület   Erőddé magasodik a romkert
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Turisztikai Információs Iro-
da működtetését kezdte meg a 
Tensi utazási iroda Pakson. Az 
önkormányzattal kötött együtt-
működési megállapodás értel-
mében igyekszik kiszolgálni a 
paksiakat utazással kapcsola-
tos kérdésekben, illetve a vá-
rosba érkező turistákat is vár-
ják információval, kiadványok-
kal. Az irodában hozzá lehet 
jutni Paksot bemutató prospek-

tusokhoz, másrészt bekapcso-
lódnak egy újabb, átfogó turisz-
tikai prospektus készítésébe. 
[…] Az irodában […] kialakí-
tottak egy paksi Duna-partot 
idéző sarkot. Itt találják meg 
az érdeklődők egyelőre a pak-
si, később pedig a kistérség tu-
risztikai attrakcióit bemutató 
kiadványokat. […] 

-tünde-
2007. augusztus 24., 16. évf. 16. szám

Gőzerővel folyik az egynapos 
sebészet indulásához szüksé-
ges átalakítás a rendelőintézet-
ben. A munkálatokat a közbe-
szerzési pályázat nyerteseként 
a BATU K�. végzi. A határ-
idő igen szoros, hiszen az in-
tézménynek október elsejé-
től van szerződése az Orszá-
gos Egészségpénztárral (OEP). 
[…] szeptember 27-ére terve-
zik a műszaki átadást, a sebé-
szet pedig várhatóan október 
10-15-e táján kezdi meg mű-
ködését. Öt szakmában végez-
nek kisebb műtéteket, ezek a 
sebészet, urológia, nőgyógyá-
szat, ortopédia, fül-orr-gégé-
szet. […] 

-vt- 
2007. szeptember 21., 16. évf. 18. szám

A tervezettel ellentétben csak 
jövőre kerülhet sor a duna-
kömlődi Lussonium ünnepé-
lyes átadására. […] A fal egyik 
felén szükségessé vált egy lelet-
mentő ásatás elvégzése.  Újabb 
római falmaradvány került elő, 
mely bonyolította a helyze-
tet, hiszen át kellett tervezni az 
építkezést a feltárt rész konzer-
válása miatt. Tulajdonképpen 

maga az építkezés befejeződött, 
már csak a fatornyok elkészí-
tése van hátra. A hideg beáll-
tával azonban […] nincs értel-
me a munkálatok sürgetésének, 
hiszen sokkal szerencsésebb a 
nagyközönség számára a kelle-
mesebb tavaszi időszakban át-
adni a létesítményt. […] 

-s-                    
2007. december 7., 16. évf. 23. szám

Legutóbb 2005-ben a városhá-
za előtt Braun Ákost, Kozmann 
Györgyöt és Boros Gergelyt ün-
nepeltük mint a város kimagas-
ló eredményt elért sportolóit. 
Idén sem voltunk híján jobbnál 
jobb eredményeknek, csillogó 
érmeknek. Ezúttal Kozmann és 
Boros mellett Mészáros Anett-

tet köszöntötte az atomerőmű 
és a város vezetése. A kajak-
kenus �úk egy-egy világbajno-
ki arannyal, míg a cselgáncsozó 
Anett világbajnoki bronzérem-
mel gazdagította éremkollekció-
ját. […] 

efgé                    
2007. október 5., 16. évf. 19. szám

A Paksi Városi Múzeum �li-
áléjaként működő képtár egy 
volt konzervgyári üzemcsar-
nokban lelt új otthonra. A köl-
tözést azonban megelőzte az 
ezer négyzetméteres épület tel-
jes körű felújítása, átalakítása. 
[…] több olyan műszaki prob-
léma jelentkezett az építkezés 
során, amivel előre nem lehe-
tett számolni, például a bontá-
sok során derült ki, hogy sta-
tikailag rossz állapotban van 
az épület. Emiatt több felada-
tot kellett elvégezni, mint ami 
az eredeti elképzelésben sze-

repelt, a határidőt módosítani 
kellett. Az elkészült épület nem 
mindennapi látványt nyújt. A 
homlokzat a legszembetűnőbb, 
amely egyébként csak jövőre éri 
el végleges állapotát. Az acél-
lemezekről az első réteg lepe-
reg, majd rozsdásodik, aminek 
eredményeképpen egységes 
szép barna színt ölt. Figyelemre 
méltó a hatalmas tér, a belma-
gasság, és a nyersbeton falakkal 
a vizesblokkok sem nyújtanak 
hétköznapi látványt. […] 

-kgy-
2007. október 5., 16. évf. 19. szám

Idegenforgalmi sarokEgyedülálló lesz az egynapos sebészet 

Csak jövőre készül el az erőd

Bajnokait köszöntötte a város

Rozsda marja, de ragyog

Paksi Hírnök retró

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
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Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában
A Daróczy-kúria története
Az egykori Úri utca 16. szám alatt álló impo-
záns kúria a Pakson ismert közbirtokos, ne-
mes Daróczy családé volt. Tagjai igen jelen-
tős szerepet játszottak a 18. századtól kezdve 
a város társadalmi, politikai és kulturális éle-
tében. Daróczi Zsigmond és Paksi Anna le-
származottjaiként hatalmas birtokokat örö-
költek Tolna megyében is, a Paksi család haj-
dani birtokaiból. A család tagjai közül került 
ki megyei alispán, királyi postamester, királyi 
tanácsos, főszolgabíró, országgyűlési képvise-
lő. A sok átalakításon átesett kúria a téglabé-
lyegek alapján 1840 körül épült, utcai homlok-
zata régebbi és egyszerűbb, mint az udvari. Az 
1880-as években Ybl Miklós tervei szerint át-
alakították, az U-alaprajzot megtartva kerti 
homlokzatát rövid keresztszárnyakkal, a kö-
zéptengelyben oszlopos-pilléres, timpanon-
nal lezárt kocsiáthajtóval bővítették. A csalá-
di birtokok 19. századi elaprózódása során az 
épület 1885-ben kincstári kezelésbe került. 
Az egyesített posta- és távirdahivatal kezdet-
ben a Deák Ferenc utca 7. szám alatt műkö-
dött, majd 1906-ban átköltözött az Anna utcai 
Daróczy-kúriába. 

Két évtized múltán, 1926-ban a posta vissza-
költözött a Deák Ferenc utcába, ezúttal a Ka-
szás-villába, az Anna utcai épületet pedig a 
képviselő-testület a polgári leányiskola rendel-
kezésére bocsátotta. 

A következő évtizedben sem a hőn áhított tor-
naterem, sem az altiszti lakás nem épült meg, 
a háborús években pedig már reménykedni 
sem lehetett ilyen beruházásban. 1941-ben a 
minisztérium az addig szervezetileg különálló 
�ú- és leányiskolát közös igazgatás alá helyez-
te. A polgári leányiskola épületébe még 1943 
októberében beköltözött a kelenföldi katonai 
ruharaktár. Az iskola berendezését akkor át-
szállították a polgári �úiskola épületébe, és at-
tól kezdve ott zajlott a leánytanulók oktatása 
is a délutáni órákban. Az 1944. évi előadáso-
kat szeptember 18-án kezdték meg, ám a fo-
kozódó légiveszély alatt ezeket mind gyakrab-
ban félbe kellett szakítani. A vallás- és közok-
tatásügyi miniszter rendelkezése folytán 1944. 

október 14-én a tanítást további intézkedé-
sig beszüntették. Az iskolát munkaszolgálato-
sok részére lefoglalták, majd az orosz hadse-
reg bevonulása után hadifoglyok laktak ben-
ne. Később laktanya céljaira szolgált mind a 
�ú-, mind a leányiskola épülete. 1945 nyarán 
Paks közoktatása is újabb, fontos állomáshoz 
érkezett. A helybéli szülők régi vágyát, hogy 
a községben egy kereskedelmi középiskola is 
működjön, a polgári iskola megbízott igazga-
tója, Losonczy István tolmácsolta a képviselő-
testületnek. A kérést az 1945. július 3-i testü-
leti ülés tagjai egyhangúlag támogatták, majd 
szeptemberben jóváhagyták a minisztérium-
ban is. Az iskolaalapítás lebonyolítása Loson-
czy István feladata lett, vezetésével a tanítás 
1945. október 1-jén kezdődött meg 99 tanuló-
val az Anna utcai épületben. Engedélyezték az 
iskolának a �úk és a lányok együttes tanítását. 
(Paksi Hírnök, 2015.06.05., 10. o.) A tizedik 
évfordulón a közgazdasági technikum felvet-
te Vak Bottyán nevét. Az első gimnáziumi 
osztályt csak 1955-ben indították; az új, Dózsa 
György úti épületbe pedig 1964 őszén költöz-
tek át. Az egykori képeslapokon jól kivehetőek 
az eklektikus homlokzat reneszánsz díszítőele-
mei (szobrok, kőurnák), amelyek a renoválá-
sok alatt sorra eltűntek. 1976-ban új válaszfa-
lakkal átalakították a belső részeket, az abla-
kokat az eredetiek mintájára újrakészítették. 
A hajdani kúria napjainkban is oktatási célo-
kat szolgál.
                                                             dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

Daróczy kastély – Magyar királyi postahivatal (Rosenbaum Ignác kiadása, kb. 1907)

„A pécsi posta és táv irda igazgatóság a paksi 
m. kir. posta és távirda hivatal jelenlegi kor-
látolt nappali távirda és távbeszélő szolgála-
tát teljes nappalira terjesztette ki, mely szol-
gálat […] a téli félévben reggel 8 órakor, a 
nyári félévben reggel 7 óra kor kezdődik és 
megszakitás nélkül min dennap, tehát va-
sárnapokon és ünnepna pokon is, esti 9 óráig 
tart.” (Dunántúl, 1911.08.12., 3. o.) 

„Ebben, a hajdan Ybl Miklós tervei szerint 
készült kastélyban nyertünk otthont, s van 4, 
tisztalevegőjű, egészséges, megfelelő mértékű 
tantermünk, egy rajztermünk, van egy igaz-
gatói iroda, egy tanári szoba, csukott folyosó, 
amely fedett terraszra vezet. Planirozott tor-
na- és játékterünk a jövőben tennisz- és kor-
csolya pályául is szolgálhat. Az udvar nem 
éppen nagy, de tudomásunk szerint tárgya-
lások folynak az egyik szomszédos kert tulaj-
donosával, hogy annak telkét az udvarhoz 

csatolva tágassá tegyék azt s felépítsék rajta 
a még hiányzó tornatermet és szolgalakást. 
Hisszük, hogy a képviselőtestület, amely igen 
sok jóakarattal és megértéssel karolta fel is-
kolánk ügyét, nem hagyja a mai neveléshez 
okvetlenül szükséges tornaterem nélkül inté-
zetünket s a tantermek ablakait is megna-
gyobbíttatja. Hisszük, hogy ez a közeljövő-
ben meg fog történni s akkor nem lesz semmi 
kivánni valónk, mert egy minden tekintet-
ben, paedagogiai és egészségi szempontból 
megfelelő épületben tölthetik fejlődő leá-
nyaink napjaik nagyrészét.” (Paksi Állami 
Polgári Leányiskola Értesítője, Farkas Irén 
igazgató, 1927/28.) 
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A Paksi Atomerőmű Beruházásra – hivata-
losan ez volt a neve – érkező vállalatok túl-
nyomó többsége rendelkezett üzemi lappal, 
amelyek az építkezés területén kézről kézre 
jártak, információval látva el a területen dol-
gozókat. Híresen kedvelt lap volt a 26. Állami 
Építőipari Vállalat dolgozóinak lapja, amely 
az 1950-es évek közepétől jelent meg Építő 
Munkás címmel. Jelentős érdeklődésre szá-
mított az Erőmű Beruházó Vállalat (ERBE) 
Áramkör című havilapja, amelyik például 
több alkalommal foglalkozott a Wigner bri-
gád tevékenységével, illetve névadója paksi 
látogatásával. Érdekesség, hogy a vállalati és 
üzemi lapok szerkesztői és cikkírói közül so-
kan kerültek az országos napilapok szerkesz-
tőségébe, írói stábjába. Amikor 1976-ban 
megalapították a Paksi Atomerőmű Vállala-
tot (PAV), az akkori igazgatója, Szabó Benja-
min is fontosnak érezte egy vállalati lap elin-
dítását. Igen ám, de az engedély megszerzésé-
nek egyik fontos kitétele volt, hogy a vállalat 
létszáma több száz fő legyen. A PAV alapítá-
sának évében hatvanhárom fő volt a válla-
lat dolgozója, tehát nem kaphatott lapindí-
tási engedélyt, helyette Neutron címmel in-
dították el a vállalati tájékoztatót 1976-ban.  
A beruházás – többezres létszámával – és a 
vállalat vezetése összefogott egy igazi vál-
lalati újság indítása érdekében, így jelentet-
ték meg az Atomerőmű Építői című beruhá-
zási lapot 1978 novemberében. A beruházás 
előrehaladtával a PAV egyre hangsúlyosabb 
szerepet vállalt az építkezés befejezésében, a 

beruházási lapot is átvette, és 1987 januárjától 
Paksi Atomerőmű címen jelent meg az üze-
mi lap. Az atomerőműben több száz mérnök 
és technikus feladata a reaktorok biztonságos 
és folyamatos üzemben tartása, ám a napi fel-
adatokon túl a szakterületük fejlődésével is 
igyekeznek lépést tartani. A szakmai ismere-
tek „karbantartásának” egyik leghatékonyabb 
eszköze az új ismeretek megszerzése, befoga-
dása és a folyamatos publikálás. Az atomerő-
műben folyó sokrétű szakmai munka hozta 
felszínre az igényt, hogy a széles spektrumú 
tevékenységről egy közös orgánumban lenne 
jó beszámolni, publikálni. Így a vállalat 1989-
ben elindította a PAV Közlemények című, fél-
évenként megjelenő periodikumot, amely a 
vállalat státuszában és nevében bekövetkezett 
változásokhoz igazodva 1992-ben már Paksi 
Atomerőmű Közleményei címmel jelent meg, 
írja Vinnay István felelős szerkesztő az erőmű 
1992-es évkönyvében. Céljuk a tudományos 
publikációs lehetőség megteremtése, igazod-

va a tudományos folyóiratok szigorú formai 
és tartalmi követelményeihez. Haladó törek-
vésük volt, hogy már a kéziratok, sőt az áb-
rák is szövegszerkesztőn, illetve számítógé-
pes gra�kával készüljenek. A lap előállítása 
teljes egészében az atomerőműben történt, 
számítógépes technikával szerkesztették, tör-
delték, a PAV nyomdaüzemében sokszorosí-
tották számonként 250 példányban. Vajszí-
nű, kemény borítója, amelyet az atomerőmű 
színes panorámaképe díszített, küllemében is 
vonzóvá tette a lapot, vélekedett Vinnay Ist-
ván szerkesztő. Nem akart a lap üzemi ese-
mények hírforrása lenni, de nemcsak mű-
szaki témákról kívánt tájékoztatni, hanem az 
atomerőműben előforduló minden szakterü-
let munkáját, eredményeit meg akarta ismer-
tetni az egész kollektívával, olvasható a lap 
beköszönőjében. Fontosságára való tekintet-
tel érdemes kiemelni dr. Nemes Imrének az 
első számban megjelent tanulmányát, amely 
A VVER–440 üzemanyag-elrendezés optima-
lizálása automatizált számítógépes eljárás se-
gítségével címet viseli. Ezek és hasonló kuta-
tások tették lehetővé a blokkok teljesítményé-
nek későbbi növelését, az új üzemanyagciklus 
bevezetését. Az utolsó, 6. számban dr. Bertha 
Kálmán Átalakulás – privatizáció című írásá-
ban összegzi és elemzi a részvénytársasággá 
történő átalakulás főbb csomópontjait. A Köz-
lemények a cikkek mellett közölte azok angol 
nyelvű összefoglalóját is, amely a lapot kez-
dettől fogva nemzetközileg is keresetté tette.                                              

Beregnyei Miklós 

Tárgy/
történet

Mozaik

Fotó: Bodajki Ákos
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Jelentős változások az ASE csapatánál
Az Atomerőmű SE NB I/A csoportjában 
szereplő fér� kosárlabdacsapata nagyon 
rosszul kezdte a 2021/2022-es bajnokságot. 
Az első tíz forduló után két győzelemmel és 
nyolc vereséggel a táblázat végén szerényke-
dő társaság rossz szereplése jelentős változá-
sokat indított el. Lemondott a szakosztály-
elnöki posztot közel húsz évig betöltő Tóth 
János, akinek irányítása alatt a piros-kékek 
négy bajnoki aranyat – mellette négy ezüst- 
és három bronzérmet, valamint négy Ma-
gyar Kupa győzelmet –, plusz három döntős 
szereplést szereztek. 
A klub vezetése pár nappal később Gulyás 
Róbertet nevezte ki a kosárlabdaszakosztály 
elnökének. Az egykori kiváló center 1990-
től 1999-ig, majd 2007-től 2010-ig volt az 
ASE játékosa, magyar bajnok és kupagyőz-
tes. Pályafutása során több csapatban is meg-
fordult Európában, az Ülkerrel török bajnok, 
a Mariupollal ukrán bajnok és Európa-ku-
pa döntős, a Málagával spanyol bajnoki dön-
tős, Saporta-kupa �nalista volt. A Chalon já-
tékosaként került be az Európa-válogatottba, 
a magyar válogatott mezét 108-szor viselte. 
Pro� pályafutását Pakson fejezte be.                                                                               
Kinevezése után Gulyás Róbert azt nyilat-
kozta lapunknak, hogy az első számú feladat 
elkerülni a kiesőzónából, az ASE nem kieső 
helyre való a magyar bajnokságban. Szeret-
ne jobb kommunikációt, nyitni a szurkolók 
felé, és mindenképpen eredményesebb játé-
kot. – Ahhoz, hogy elinduljunk felfelé, va-
lószínűleg kellenek személyi változások. Azt 
gondolom, hogy nálunk kevesebb pénzből 
is gazdálkodnak csapatok, akik jelen pilla-
natban jobb helyen állnak, mint mi. Egy-
értelmű, hogy a topcsapatok költségvetését 
most nem éri el az ASE költségvetése, de az-
zal kell dolgoznunk, amink van. Olyan játé-
kost kell vennünk, aki azért, amit �zetni tu-

dunk, a legjobban illik a csapatba, és a leg-
jobban tud segíteni. A döntést közösen kell 
meghozni az edzővel, mert a játékosok telje-
sítménye az ő felelőssége. Én a szakmai dol-
gokért szeretnék felelni, és azért hogy a ko-
sárlabda-szakosztálynál rend legyen, min-
denki tudja a feladatát. Ezen próbálok most 
változtatni, javítani, ami pedig jól működik, 
azt hagyjuk működni – összegzett.
Az új szakosztályvezető első intézkedése-
ként az Atomerőmű SE szerződést bontott 
a nyáron érkezett amerikai légióssal, Cleve-
land Melvinnel. A négyes posztos játékos 9 
bajnoki mérkőzésen 12,4 pontot, 6 lepatta-
nót és 1,3 gólpasszt átlagolt.  
Nem telt el sok idő, és huszonnégy órán be-
lül újabb két bejelentés érkezett. Az Atom-
erőmű SE vezetősége menesztette a veze-
tőedző Teo Hojcot, aki a 2021/2022-es sze-
zonban kilenc mérkőzésen irányította a 
piros-kékeket. Szintén szerződést bontot-
tak Brano Djukanovic-csal, a szerb kettes-
posztos játékos 6 tétmérkőzésen lépett pá-

lyára, 10,5 pontot, 1,8 lepattanót és 1,2 gól-
passzt átlagolt. 
A menesztések után az új szakosztályelnök 
szurkolói ankétra hívta a csapat szimpati-
zánsait. A Kiss Nádas Vendéglőben a klub 
részéről dr. Kovács Antal elnök, Gulyás Ró-
bert szakosztályelnök, Jan Pavlik edző és 
Kovács Ákos, a csapat kapitánya válaszol-
tak a kérdésekre. Többek között elhangzott, 
hogy négyes posztra amerikai játékost sze-
retnének igazolni, de szezon közben nagyon 
nehéz jó erőcsatárt találni. A csapat �nan-
szírozása nagyjából megoldott, az NB I. kö-
zépmezőnyébe tartozik, de szeretnének még 
plusz pénzhez jutni. Bővítenék a szponzorok 
körét, akikkel szorosabbra fűznék a kapcso-
latot, csakúgy, mint a szurkolókkal. A fő cél a 
következő hetekben, hónapokban, hogy visz-
szakapaszkodjon az első tízbe a csapat, és a 
középszakaszban esetleg még feljebb lépjen. 
A következő évek feladata lesz az utánpótlás-
bázis bővítése és saját nevelésű játékosok be-
építése.    
A klub hivatalos honlapján november 
27-én jelent meg a hír, hogy a 39 éves, 
montenegrói Petar Mijovicot szerződ-
tették a vezetőedzői posztra. Mijovic 
játékospályafutása után, 2002-ben kez-
dett edzősködni. A Mornar Basketnál a 
felnőttcsapat másodedzője és az U18-as 
csapat vezetőedzője volt, majd a francia 
első osztályban dolgozott. Vezetőedzőként 
2019-ben a Podgorica csapatával monte-
negrói bajnokságot és kupát nyert. A mon-
tenegrói utánpótlás-válogatott edzője volt 
2007 és 2011 között, 2012 és 2014 között 
a felnőttválogatottnál másodedző. A Śląsk 
Wrocław csapatától érkezett Paksra. Első 
feladatai között szerepel a kettes és négyes 
posztra való játékosok kiválasztása.                                        

Kovács József

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Sport

Fotó: Molnár Gyula

Konténerrendelés: 
0630/683-9787

Nyitvatartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Pakson az Újtemplom ut-
cában 2. emeleti, 2 szobás, 
51 m2-es panellakás eladó. 

Ár: 24.500.000 Ft. 
Érdeklődni: 06/20-929-7505

4,27 ha-os dunaköm- 
lődi ültetvény szán-
tónak vagy ültetvény- 
ként eladó. Körbeke-
rített, csemegekuko-
ricának jó helyszín.

Érd.: 06-20-220-80-85 
Ár: 26 millió Ft

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

Négy pont plusz
Legutóbbi megjelenésünk óta a 
13. és a 14. játéknappal folyta-
tódtak az OTP Bank Liga küz-
delmei, a Paksi FC labdarúgó-
csapata előbb a Puskás Akadé-
mia FC-vel hazai pályán, majd  
a Debreceni VSC-vel idegen-
ben csapott össze. A Fehérvári 
úti stadionban a felcsúti együt-
test magabiztosan győzték le a 
zöld-fehérek, a 4:1-es végered-
ménnyel záruló összecsapáson 
Ádám Martin, Böde Dániel, 
Bognár István és Sajbán Máté is 
feliratkozott a paksi gólszerzők 
közé. – Az első játékrészben jól 
futballoztunk, remélem, ez a si-
ker mindenkinek önbizalmat ad 
a továbbiakra, hiszen a mai na-
pig öt olyan mérkőzés volt mö-
göttünk, ahol nem tudtunk győ-
zelmet ünnepelni. Ez a játék és 
az újabb három pont ismét lö-
kést adhat a csapatnak – összeg-
zett Böde Dániel csapatkapitány. 
Ezt követően a DVSC otthoná-

ban vendégszerepelt a PFC, a 
mérkőzésen 1:0-s hátrányból, 
Ádám Martin találatával egali-
záltak a zöld-fehérek, a találko-
zó végül 1:1-s döntetlennel zá-
rult. – Ezt a mérkőzést már az 
első félidőben eldönthettük vol-
na, hiszen több tiszta helyzetet 
dolgoztunk ki, mint a hazaiak. 
Sőt, az egész összecsapáson sok-
kal többet támadtunk és kezde-
ményeztünk, mint a Debrecen, 
ezt a mezőnyfölényt gólokra 
válthattuk volna. Sajnos hiány-
zott az átütő erő, és részünk-
ről is kicsit brusztosra sikere-
dett a vége – fogalmazott Bog-
nár György, a PFC vezetőedzője. 
A Paksi FC 14 fordulót követően 
18 ponttal 6. a tabellán. A követ-
kező játéknapon, december 3-án, 
lapunk megjelenésével egy idő-
ben, a Budapest Honvéd gárdáját 
fogadták a zöld-fehérek, decem-
ber 12-én Újpestre látogatnak.                       

Faller Gábor
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COPPOLA
FILMJE

SZÍNÉSZNŐ
(NOÉMI) SZÁGULD BECÉZETT

FÉRFINÉV
NAPSZAK

IRONIKUS
ZÉRÓ

MI AZ
HOGY

SZÓ-
PÁRBAJ

... KIRÁLYA
(LALO)

... VANINI
STENDHAL
NOVELLA

UGYAN CSÖND
LEGYEN

ERŐS
RAGASZTÓ

... NIELSEN
SZÍNÉSZNŐ V.

SZEZON
JELZŐJE

BALZSAM

BRIAN ...
ZENÉSZ

... HOOD
HŐS

ELEGE
VAN
SÍ 

ANGOLUL

NŐI NÉV

PICASSO
LÁNYA

GOTOVAC
HŐSE

FÖLDET
FORGAT

RÉGIES
OLTALOM
BÚTOR-
FAJTA

FIGYEL-
MEZTETÉ

KAIRÓ
FOLYÓJA

TAPADÓ
GYÍK

SZÍNÉSZ
(ZOLTÁN)

A JELZETT
ÉVBEN
RÉGI

RÁDIÓM.

A SUGÁR
JELE

SERTÉS
NYAKSZIRTJE

KETTŐS
BETŰ

MENTA-
LISTA

OTELLÓ
NÉPE

... KAZAN
AM. REND.

OLYANNÁ

ÓRA

SZÁJAT
NYIT

LUGOS
FOLYÓJA
MADÁR

FEGYVERE

JUH-
ISTÁLLÓ

NULLA

HÁROM
OROSZUL

RÁTÓTI
ZOLTÁN

JAPÁN
HARCOS
ROSSZ-
KEDVŰ

RÓMAI 50

SZEGÉLYEZ

VÁR-
MARADVÁNY

BÚTOR

MÁTRIX
ALAK

SZÁZAD
RÖVIDEN

ELVETVE
KIKEL

GLÉDA

CICKA-
FARK!

SZÓ-
TOLDALÉK

... PAZ

HORDÓ-
MÉRŐ FA

... GÁBOR
FILMES
VOLT

ELSŐ-
RENDŰ

JÓD
VEGYJELE

ZÖKKENŐ-
MENTESEN

VÉR-
CSOPORT

SÁNDOR
MÁTYÁS

AMPER

SZÁMÍT

ESTE-
FELE!

RÖNTGEN

Á1

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

☺

    
  

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  

Megfejtésével önkormányzati 
ajándékcsomagot nyerhet.

Ez is része az adventi udvarnak. A meg-
fejtéseket december 10-ig várjuk a 
7030 Paks, Dózsa György út 51–53. 
címre, vagy emailben a paksihirnok@
gmail.com-ra. A  név mellé telefonszá-
mot is kérünk. Előző játékunk nyerte-
se: Bagyinka Zoltánné

Fotó: Szép Zsóka


