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Oroszországban kiemelten támogatják 
az atomerőművek környezetét
Az erőmű-beruházás apropóján kiemelt �-
gyelem irányult Paksra azon a moszkvai 
konferencián, amelynek az atomerőművek 
és környezetük közti társadalmi párbeszéd 
volt a témája. Az eseményen Süli János is 
felszólalt a paksi tapasztalatokat összefog-
lalva. Az Atomenergia, környezet, bizton-
ság című nemzetközi fórumon Paks pol-
gármestere arról beszélt, hogy az atomerő-
művek kapcsán a társadalmi támogatottság 
fenntartása napi feladat: nagyon fontos a 
folyamatos konzultáció a térség lakóival. 
Ezt segíti több évtizede a Társadalmi, El-
lenőrző, Információs és Településfejleszté-
si Társulás munkája, és ezért hívták életre 
41 település részvételével a Paksi Társadal-
mi Tanácsot. Süli János mindkét szervezet 
munkájáról és céljairól beszámolt a kon-
ferencián. Ahogy arról a moszkvai út ta-
pasztalatait összefoglaló sajtótájékoztatón 
is fogalmazott: nem csökkenhet ezeknek a 
szervezeteknek a szerepe a társadalmi fele-
lősségvállalásban. Ahol erőművet üzemel-

tetnek vagy építenek, ott mindenhol az 
együttműködés erősítésére koncentrálnak 
a műszaki biztonság mellett. Ennek része-
ként a sport, a kultúra és az oktatás az erő-
művek környezetében lévő településeken 
mindenütt kiemelten támogatott. Ennek 
ereje óriási az orosz tapasztalatok szerint 
is, folytatta a polgármester, hiszen, ha a lé-
tesítményeket a közelében élők elfogadják, 
akkor az országban is ugyanígy történik.
Süli János tájékoztatott arról is, hogy a Di -
namo-Roszatom Kosárlabda Klub együtt-
működést ajánlott a paksi kosárlabdacsa-
patnak. Erről moszkvai látogatásán tárgyalt 
a városvezető, aki elmondta, hogy lapunk 
megjelenése napján, december 2-án érke-
zik Paksra az orosz fél a részletek egyezte-
tése végett.
A tanácskozáson felszólalt Kovács Pál, a 
paksi atomerőmű vezérigazgatójának ta-
nácsadója és Romhányi Károly, Gerjen 
polgármestere is.                      

Dallos Szilvia      
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Egy lépéssel közelebb Paks II-höz
Egy lépéssel közelebb – kommentálta Süli 
János polgármester Lázár János bejelenté-
sét az Európai Bizottság atomerőmű-be-
ruházást érintő döntéséről. A Miniszterel-
nökséget vezető miniszter a 70. Kormány-
infón számolt be arról, hogy november 
17-i dátummal lezárta az Európai Bizott-
ság azt a Magyarországgal szembeni kö-
telezettségszegési eljárást, amelyet a paksi 
atomerőmű kapacitás-fenntartásával kap-
csolatban, a közbeszerzések ügyében in-
dított. Paks város polgármestere ezt fon-
tos eredménynek nevezte, de felhívta a �-
gyelmet arra, hogy egy lépés még hátravan, 
hiszen a tiltott állami támogatásról szóló 
vizsgálat még nem zárult le. Mint hozzátet-
te, szerinte nem kétséges, hogy ez is pozitív 
eredménnyel zárul, ahogyan ezt Lázár Já-
nos is előrevetítette.
– Az Európai Bizottság döntése arról szól, 
hogy Magyarország az uniós közbeszerzé-
si irányelveket nem sértette meg, joga volt 
arra, hogy Oroszországgal az atomerőmű 
megépítéséről és a hitelfelvételről megál-
lapodást kössön – mondta Lázár János ki-
emelve, hogy mindez hosszú tárgyalásso-
rozat eredménye.
– Az Európai Bizottság az orosz–magyar 
szerződés minden aspektusát megvizsgál-
ta, alapos, körültekintő vizsgálatot folyta-
tott, korrekt együttműködésről tett tanúbi-
zonyságot – vázolta. Azt is elmondta, hogy 
Magyarország arra vállal kötelezettséget 
Oroszországgal, az orosz beruházóval kö-
zösen, hogy a beruházási érték 55%-ában 
az EU közbeszerzési normáit alkalmazza – 
kivéve a speciális atomenergetikai beren-
dezéseket. A 12,5 milliárd eurós projekt – 
amelynek engedélyezése intenzíven halad 
– a következő harminc év legnagyobb ma-
gyar és talán legjelentősebb közép-európai 

beruházása lesz: közvetlenül 7 ezer, közve-
tetten 10 ezer munkahelyet teremt, rész-
letezte Lázár János, aki szerint reális esély 
van arra, hogy 2017-18-ban a kapacitás-
fenntartással kapcsolatos munkák �zikai 
értelemben is megkezdődjenek.
A miniszter emlékeztetett arra, hogy 2013. 
november 25-én tájékoztatták az Európai 
Bizottságot arról, hogy Magyarország ter-
vezi egy új atomenergetikai megállapodás 
megkötését Oroszországgal és egy új ál-
lamhitel felvételét is. Az erről szóló szerző-
dést Moszkvában írták alá 2014. január 14-
én Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor je-
lenlétében. Ezt követően öt eljárás indult 
Brüsszelben, amelyek közül immár négy 
lezárult. A függőben lévőt 2015. november 
23-án indította az Európai Bizottság, hogy 
értékelje: „a magyar beruházást ténylege-
sen piaci feltételek mellett valósítják meg 
vagy az állami támogatást tartalmaz”.

Süli János azt mondta, hogy egy tervezett 
angol erőműnél hasonló témában indult el-
járás, de megkapta a zöldlámpát, ami arra 
enged következtetni, hogy Magyarország 
esetében is ilyen döntés születik. Hozzátet-
te, Lázár János utalt is arra a bejelentéskor, 
hogy napokon belül megérkezhet ez a jó-
váhagyás. Paks polgármestere kérdésünk-
re azt is elmondta, hogy szintén – várha-
tóan napokon belül – rendeződik a térsé-
gi támogatások ügye, azaz forráshoz jut a 
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapít-
vány. A szervezet – mint a kuratórium el-
nöke, dr. Kovács Antal mondta – természe-
tesen felkészülten várja az erre vonatkozó 
döntést és haladéktalanul közzéteszi pályá-
zatát, amely arra fókuszál, hogy segítségé-
re legyen a térség önkormányzatainak ab-
ban, hogy felkészülten várhassák a küszö-
bön álló beruházást.

Vida Tünde
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Elektromos buszok Paks utcáin

Különdíjat kapott a város 

Tíz elektromos busz forgalomba állítására és 
két elektromos töltőállomás kiépítésére nyert 
1,7 milliárdot a város – számolt be Szabó Péter 
alpolgármester, aki Neiner András pályázati 
referenssel képviselte városunkat Zsolnán egy, 
a megújuló energiaforrások térségi közleke-
désben való felhasználásával foglalkozó nem-
zetközi konferencián. Az Intelligens közleke-
dési rendszerek – eszköz vagy játék címmel 
megrendezett fórumra több európai nagyvá-
ros: Torinó, Bécs, Madrid mellett kapott meg-
hívást Paks. Itt hangzott el az is, hogy elkészült 
a város fenntarthatóenergia-akcióterve. A do-
kumentum, amelyben Paks vállalta, hogy 
2020-ra 20%-kal csökkenti a szén-monoxid-
kibocsátást, tartalmazza azokat az irányvona-

lakat, amelyek mentén városunk a jövőben 
élni kíván a megújuló energiaforrások alkal-
mazásával, igénybe véve a hazai és uniós pá-
lyázati lehetőségeket. A nemzetközi konferen-
cián az akciótervben szereplő, már elindított 
fejlesztéseket ismertették Paks képviselői. Szó 
esett a helyi és kistérségi tömegközlekedés 
megújítására alakult Protheus-projektről, 
és arról is, hogy 11 paksi közintézmény-
be került okosmérőóra az Intelligens Háló-
zat Mintaprojekt keretében. A berendezések 
révén nyerhető adatok felhasználásával nyo-
mon követhetővé és szabályozhatóvá válik az 
egyes intézmények energiafogyasztása, növel-
hető a hálózat hatékonysága, a megbízhatóság 
és a gazdaságosság.

A már működő városi napelemes rendszert 
is ismertették a paksi szakemberek Zsolnán: 
elhangzott, hogy a Csengey központban, 
a városházán, a Benedek Elek és a Napsu-
gár óvoda tagóvodáiban, valamint a Bóbita 
bölcsődében telepített rendszerrel 2014 óta 
csökken a közintézmények villanyszámlája.
A konferencián komoly �gyelmet kapott 
Paks, amely egyedüli kisvárosként jelent 
meg. Számos kérdés érkezett arról, hogy egy 
ekkora település miként tud ilyen lépték-
ben gondolkodni, hiszen, mint az  elhang-
zott, még a nagyvárosok is gyermekcipőben 
járnak a megújuló energiák felhasználása te-
rén.

Dallos Szilvia

Acélvirág díjat kapott az idei Vi-
rágos Magyarországért környe-
zetszépítő versenyben Paks, amit  
Klézl Terézia városi főkertész 
vett át a Kaposváron tartott díját-
adón. Az Acélvirág a Magyar Táj-

építészek Szövetségének különdí-
ja. A szervezet 2005-ben csatla-
kozott a Virágos Magyarországért 
mozgalomhoz, az ekkor alapított 
díj a verseny egyik legrangosabb 
szakmai elismerése. Klézl Teré-
zia elmondta, hogy tizenharma-
dik alkalommal nevezett Paks a 
megméretésre, mert kollégáival 
fontosnak tartják, hogy a szakmá-
tól is visszajelzést kapjanak arról, 
hol tartanak a városszépítésben. 
Ahogy a méltatásban elhangzott, 
Paks példamutató munkájával ér-

demelte ki a szövetség elismerését. 
A városban tudatos, tervezett fej-
lesztés eredményeként megújult 
parkok biztosítják a pihenést, a ki-
kapcsolódást. Kiemelték a Sárgö-
dör téri pincefalut és azt, hogy az 
évek óta tartó fejlesztési program-
nak köszönhetően számos utca 
újult meg teljes egészében. 
– Pakson harminc hektár inten-
zív zöldfelületet gondoznak a DC 
Dunakom Plusz munkatársai. A 
parkok, virágágyak tervezésé-
nél a város klímája és az esztéti-

kai szempontok mellett a lakos-
sági igényeket vesszük �gyelem-
be – tette hozzá a főkertész.
Szászy Zsolt, a DC Dunakom 
Plusz K�. részlegvezetője szintén 
részt vett a díjátadón. Kiemelte, 
hogy az elismerés nemcsak cé-
gük érdeme, hanem a lakosságé 
is. – A kertek gondozottak, so-
kan előkertet is ápolnak, és nem-
csak a családi házas övezetben, 
hanem  a lakótelepen is. Emel-
lett az Együtt a parlagfű ellen 
Alapítvány lakossági virágosítási 
akciója is fontos szerepet tölt be 
a város szépítésben – magyaráz-
ta. Idén egynyári palántából már 
60 ezer darabot ültettek ki tavasz-
szal, kétnyáriakból pedig 26 ezer 
került a virágágyakba, illetve 200 
fát, és több ezer cserjét is telepí-
tettek, tette még hozzá. 
Paks korábban már többször 
is eredményesen szerepelt a 
virágosítási versenyben. 2001-
ben a városok kategóriájában 
első helyezett lett, majd a nem-
zetközi versenyben ezüstérmet 
kapott. 2014-ben a Green City 
– Zöldebb Városokért Moz-
galom és a Magyar Kertépítők 
Országos Szövetsége közös kü-
löndíját nyerte el, tavaly pedig 
a magyar növény- és virágkul-
túra megőrzéséért a Földműve-
lésügyi Minisztérium díját kap-
ta meg.                                   -kgy-

Üzlethelyiség kiadó 
Pakson a Villany utcai 

üzletsoron.
Érdeklődni 20/383 6299-es 

telefonszámon lehet.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Döntés után
Visszaállította a korábban megszüntetett 
nagyadózói rendelkezési jogot a város képvi-
selő-testülete novemberi ülésén, így azok az 
adó�zetők, akik legalább hárommillió forint 
helyi adót �zetnek, meghatározhatják, hogy 
a be�zetett összeg egy részét mire fordítsa az 
önkormányzat. A keretet maximálták, egy 
adózó legfeljebb egymillió forint felhaszná-
lásáról rendelkezhet. Süli János polgármes-
ter elmondta: korábban felmerült, hogy nem 
biztosíthatja ezt a lehetőséget az önkor-
mányzat, ezért vonták vissza a rendeletet, ám 
utánajártak és beigazolódott, hogy nem tilt-
ja törvény. Süli János azt mondta, az önkor-
mányzat erőforrásai végesek, nem minden 
esetben tudnak elég támogatást adni az egye-
sületeknek, alapítványoknak, de ekképp for-
ráshoz juthatnak a város társadalmi szerve-
zetei, melyek tevékenysége gazdagabbá, szí-
nesebbé teszi a város életét. 
Elfogadta a testület a DC Dunakom Plusz 
K�. munkájáról szóló beszámolót. Az ön-
kormányzat tulajdonában lévő cég úgyne-
vezett in house-szerződések keretében vé-
gez egyre szerteágazóbb munkát. Bordács 
József képviselő azt mondta, jó döntés volt 
a városüzemeltetési feladatokon túl építési, 
fejlesztési feladatokkal is megbízni a k�.-t, 
és szorgalmazta, hogy igyekezzenek mi-
nél több helyi vállalkozást munkához jut-
tatni a DC Dunakom Plusz K�.-n keresz-

tül, ahogyan ez eredetileg is szándéka volt 
az önkormányzatnak. Puskás János ügyve-
zető lapunknak elmondta, hogy 160-170 fő-
nek adnak munkát, valamint közel száz köz-
munkást foglalkoztatnak, 2015-ben a cég 
árbevétele 1,4 milliárd forint volt. A főtevé-
kenységet saját dolgozókkal látják el, de az 
egyéb megbízásoknál rendszeresen vonnak 
be alvállalkozókat, főként helyieket.
Tárgyalt a grémium a jövő évi költségveté-
si előirányzatról is. Ennek kapcsán Süli Já-
nos polgármester azt mondta, hogy a jó adó-
erő-képesség miatti elvonás a jelenlegi infor-
mációk szerint a korábban prognosztizáltnál 
kevesebb, 1,1 milliárd forint lesz, aminek va-
lamivel kevesebb mint fele a valóságban is 
megjelenik csökkenésként. A többit az iskolák 
állami fenntartásba kerülésével átadott fel-
adat kompenzálja. Az önkormányzat igyek-
szik a helyi adókat növelni és javítani az adó-
�zetési morált, hogy növelje bevételeit.
Terítékre került az Atompark Kereskedelmi 
és Szolgáltató K�.-vel kötendő együttműkö-
dési megállapodás is. A cég amellett, hogy 
száz lakás építését tervezi Pakson, iparterület 
kialakítására is készül, ebben ajánlott együtt-
működési lehetőséget a városnak. Horváth 
Zoltán képviselő kifogásolta az előterjesztést, 
azt mondta, az önkormányzatnak magának 
kellene iparterületeket kialakítani. Úgy vél-
te, hogy a 100 millió forint ellenében szerzett 

20%-os tulajdonjog valós beleszólást nem 
tesz lehetővé. A témában tanulmány készíté-
sét szorgalmazta.
Süli János polgármester válaszában kifejtet-
te, hogy az önkormányzat már vásárolt 650 
millió forintért 15 hektárnyi iparterületet. 
Információi szerint legalább 70 hektáros te-
rületre lesz szükség az erőműépítésnél, azt a 
város egyedül nem lesz képes biztosítani, vi-
szont fontosnak tartja, hogy minden lehető-
séget kiaknázzon az együttműködésben, 
szerepvállalásban annak érdekében, hogy 
az ipar- és gazdaságfejlesztés olyan irányban 
történjen, hogy az erőműberuházás után is 
pro�táljon belőle a város. Hozzátette, a mos-
tani előterjesztés, amit egyébként a testü-
let tagjainak többsége támogatott, nem je-
lent visszavonhatatlan elkötelezettséget, attól 
a város mindenféle retorzió nélkül elállhat. 
Hangsúlyozta, hogy a tulajdonszerzéssel kap-
csolatban még nincs kiforrott álláspont, ezt 
márciusig alkotják meg.
Süli János arra is kitért az ülés végén, hogy 
a hivatal három munkatársa kiérdemelte a 
Nemzetgazdasági Minisztérium dicséretét. 
Szüszné Guthermuth Erika óvodai ágazatfe-
lelős, Keresztes Éva hivatali ágazatfelelős és 
Némethné Szabó Éva pénzügyi ügyintéző ál-
lamháztartási adatszolgáltatásban végzett ki-
emelkedő munkát.

-vt-

Négyzetméter alapú lesz a telekadó, döntött 
novemberi rendkívüli ülésén a paksi képvi-
selő-testület. A telekadót korábban a kor-
rigált forgalmi érték alapján számították, és 
vállalkozásokra vetették ki. A lakosságot 
ezentúl sem érinti az adó, a változás 2017. 
január 1-jétől lép életbe, a módosítást a me-
gyei kormányhivatal kezdeményezte törvé-
nyességi felhívásban.
Az általános iskolák mellett a Paksi Vak 
Bottyán Gimnázium, a Pro Artis művésze-
ti iskola, a Gazdag Erzsi iskola, valamint a 
paksi pedagógiai szakszolgálat ingó és ingat-
lan vagyontárgyai kerülnek a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ vagyonke-
zelésébe. Az átadás-átvételi megállapodás-
ról is a rendkívüli ülésen tárgyalt a testület. 
Az alapfeladat ellátásához, vagyis az oktatás-
hoz tartozó minden vagyontárgyat és léte-
sítményt átad kezelésbe az önkormányzat, 
ez központi döntés, mondta el Süli János. A 
Klebelsberg központ tájékoztatása szerint a 
sportcsarnokok kiadásáért járó bevétel az 
iskoláké lesz, a II. Rákóczi, a Gazdag Erzsi 

és a Vak Bottyán konyhája, a Pongrácz ház 
és egy szolgálati lakás továbbra is az önkor-
mányzaté marad, ez szerepel a vagyonkeze-
lési szerződésben, melyet december 14-én 
írnak alá. A testületi ülésen hangsúlyozták: a 
városvezetés továbbra is hozzájárul majd az 
iskolaépületek felújításához.
Az egykori népfürdő épületét 9,8, a tüdő-
gondozóét 24,9 millió forintra becsülte a 
független értékbecslő, az utóbbinál 2,29 mil-
lió forintért beszámították a csereként fel-
ajánlott Sárgödör téri ingatlant. Ezeken az 
árakon vásárolhatja meg a korábban jelent-
kezett helyi vállalkozó az értékesítésre kije-
lölt két épületet. Süli János tájékoztatása sze-
rint az egykori népfürdő és a tüdőgondozó 
helyi védelem alatt áll, vagyis nem lehet le-
bontani, eredeti állapotba kell helyreállíta-
ni őket. – Nem véletlen, hogy nem érkezett 
több ajánlat, mint ahogy a régi sztk épületé-
re sem, és ezért került volna nagyon sokba 
az önkormányzat számára is a felújításuk – 
tette hozzá. A szavazáskor Horváth Zoltán 
tartózkodott.

Veszteségei �nanszírozására tavaly kétszáz-
milliós törzstőkeemelést kért a Mezőföldvíz 
K�., akkor az összeg felét kapta meg. A pak-
si képviselő-testület rendkívüli ülésén újabb 
százmilliós emelésről született határozat. 
– A szolgáltatást biztosítanunk kell, emel-
lett bízunk abban, hogy csökken a szolgál-
tatás áfája, vagy változik a közműadó, ezál-
tal jelentősen befolyásolható lenne ugyanis 
az eredményesség. Emellett a cég kintlévő-
ségeinek kezelésében is számottevő változás 
érhető el – mondta el a döntés indoklásakor 
Süli János. A kintlévőségek 20%-a, mintegy 
120 millió forint intézmények és vállalkozá-
sok esetében áll fenn, utóbbiaknál megkez-
dődött a tartozások megszüntetése, kizárás-
sal. Az erőmű-beruházás beindulása is je-
lentős nyereséget hozhat a Mezőföldvíz K�. 
számára, ami ellensúlyozhatná a vesztesége-
ket. A törzstőkeemelés feltételeként januá-
rig megalakul egy képviselőkből álló bizott-
ság, amely áttekinti a hosszú távú működés 
fenntarthatóságát.

Dallos Sz.

 Paksi Hírnök, 2016. december 2. n 5



Fogadóóra

Magyarné Nagy Edina
Forrás: Néppárt

Az óvárosban élők elfogadták a társasházépí-
tésekre vonatkozó új helyi szabályozást. Az 
önkormányzat a döntést megelőzően nagy-
szabású fórumon tájékozódott a lakosság vé-
leményéről Magyarné Nagy Edina kezdemé-
nyezésére. – Rengetegen kerestek a témában 
telefonon, személyesen, e-mailben, de val-
lom, hogy egy képviselő csak közvetítő sze-
repet tölthet be, a kérdéseket a szakmának és 
a vezetésnek kell megválaszolnia – fogalma-
zott a kettes körzet képviselője a TelePaks Fo-
gadóóra című műsorában, ahol elhangzott: a 
fórum sikeres volt, szigorították a beépítésre 
vonatkozó előírásokat, immár csak az élhe-
tő, komfortos környezet megtartása mellett, 
kizárólag a városképbe illő társasházak épül-
hetnek az óvárosi utcákban.
Magyarné Nagy Edina koordinálásával rövi-
desen folytatódik a Süli János által elindított 
Paksi esték sorozat. – Nagyon fontos a vá-
ros lakóinak véleménye – fogalmazott, hoz-
zátéve: először a helyi kulturális élet szerep-
lőit várja majd beszélgetésre, ugyanis a köz-
nevelési és kulturális bizottság elnökeként 
szeretné, ha elkészülne Paks kultúrpolitikai 
programja. Az intézmények képviselői mel-
lett a helyi művészek és művészeti vezetők 
közreműködésére is számít, később a lakos-
ság számára is nyitott lesz a program – szólt 
a tervekről. Egy város kultúrpolitikájának 

tükröznie kell a település lakóinak igényeit, 
�gyelemmel kell lennie a helyi kulturális le-
hetőségek széles tárházára, hangsúlyozta. 
A Táncsics park hasznosítására áttérve azt 
mondta, hogy véleménye szerint a jelenle-
gi zöldterületnagyság megtartásával, a rég-
óta hiányzó közösségi tér megvalósításával 
ezen a területen kellene kialakítani az új vá-
rosközpontot. – Egy új városháza építésére 
évek múlva kerülhet sor, addig is a tervek 
szerint megtörténhet a jelenlegi korszerűsí-
tése. Folyamatban van egy energetikai felújí-
tást támogató pályázat, ha ezen forrást nyer 
az önkormányzat a nyílászárók cseréjére, el-
kezdődhet a városháza új köntösbe öltözte-
tése talán már jövőre – tájékoztatott a Foga-
dóóra vendége. 
A városháza mögötti Váci tömbbelső fel-
újítása idén elkezdődött. A Rákóczi és a 
Hajnal utca által határolt terület korszerű-
sítésére a választások idején tett ígéretet 
a körzet képviselője, a beruházást erede-
tileg 2015-re ütemezték. Időközben újra 
kellett gondolni a terveket, ezért csak idén 
októberben indulhatott el a beruházás. A 
tél nem okozhat problémát a kivitelezés-
ben, a parkolók felújítása rövidesen befe-
jeződik, a gyalogosforgalom pedig mind-
végig biztosítva lesz. A lakók türelmé-
re, mint minden beruházásnál, nagyon 
számítanak, a kellemetlenségekért cseré-
be csodaszép, korszerű tömbbelsőt kap-
nak 2017 márciusára, mondta el Magyar-
né Nagy Edina. Hozzátette: az utcák tér-
kövezése mind a látványt illetően, mind 
gyakorlati szempontból jól vizsgázott. Az 
óvárosban négy utca újult meg az elmúlt 
két évben ezzel a technológiával. A Duna 
utcában dugulás miatt már volt szükség 
a burkolat bontására, a visszaállítás után 
mégse látszik, hogy ott munka folyt. Az 
utcák hangulatosak, a térkő burkolat nem 
zajos, nem okozott plusz költségeket és a 
visszajelzések szerint a lakóknak is tetszik 
– tudtuk meg. 
A képviselő azt is elmondta, hogy a Jám-
bor Pál utcaiak egy emberként kérik utcájuk 
egyirányúsítását. Ha ennek nem lesz akadá-
lya – ez a közlekedési koncepció felülvizsgá-
lata során derül ki –, támogatni fogja kéré-
süket, hiszen az a fontos, hogy az ott élők jól 
érezzék magukat. 
A Báthory utcában élők néhány hónap-
ja felháborodottan keresték fel képviselőjü-
ket, mivel úgy tudták,  garázssor épül a tár-
sasházak melletti zöldterületen. – A lakók 

komfortérzetének növelése volt a szem-
pont akkor is, amikor az önkormányzat el-
állt a terület értékesítésétől, és új játszótér 
kialakításáról határozott. Örülök, hogy ez 
a döntés született, hiszen a lakók láthatják, 
hogy fontos számunkra a szavuk. Első lé-
pésként egy szabadtéri fitneszpark ké-
szült el, tavasszal a játszótér is megvalósul 
a területen – tájékoztatott Magyarné Nagy 
Edina. A képviselő ígéretet kapott arra is, 
hogy 2017-ben a KRESZ-park is megújul. 
– Polgármester úr azt mondta, hogy nem 
kisebb javításokkal orvosoljuk a hibákat, 
hanem teljes körűen korszerűsítjük a te-
rületet, így a játszótér melletti bitumenes 
sportpálya is megújulhat. A felnőttek szá-
mára is biztosítanak szabadidős, sportolá-
si lehetőségeket a �tneszparkokkal és a nyi-
tott sportpályákkal – hangsúlyozta. 
A Táncsics Mihály utcai lakók a parkoló át-
építésekor kérték a terület újraparkosítását 
és a közvilágítás kiépítését a házsor mellet-
ti, a fák miatt sötét területre. – A képvise-
lői keretemből nem tudok erre forrást biz-
tosítani, ám dolgozom azon, hogy a városi 
költségvetésben találjunk rá pénzt a követ-
kező években  – mondta el a képviselő, aki 
idei keretét a Táncsics 2-4. számú ház mel-
letti, balesetveszélyessé vált vízelvezető át-
építésére és a Báthory utcában padok kihe-
lyezésére fordította. 
Magyarné Nagy Edina négy szakbizottság-
ban dolgozik, a köznevelési és kulturális bi-
zottságban elnökként. Sok a feladat, de a 
munka összefügg, és a bizottságok segítik, tá-
mogatják egymás munkáját. A 2017-es városi 
rendezvénynaptár alapjainak kidolgozásán 
két bizottság is munkálkodik. – Nagy nemze-
ti ünnepeinkről méltóképpen kell megemlé-
keznünk, és nem szabad elfeledkezni olyan, 
Pakshoz kötődő hagyományokról sem, mint 
például a halászlé. Terveink szerint a rendez-
vényszezon egy új programmal, a város nap-
jával indul, ahol nagyszabású halászléfőző-
versenyt hirdetünk, lesznek gyermekprog-
ramok és koncert is. Szeretnénk, hogy a már 
hagyományos rendezvények, mint a siller-
fesztivál vagy a német nemzetiségi nap, to-
vábbra is megvalósuljanak, és fontosnak tart-
juk, hogy az önkormányzat továbbra is tá-
mogassa a város hírnevét öregbítő olyan 
rendezvényeket, mint a Gastroblues fesztivál 
vagy a Tűzvirág gála. A 2017-es városi prog-
ramnaptárról várhatóan decemberi ülésén 
dönt a képviselő-testület.

-dallos-
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Fogadóóra

Dr. Rujder Mária
Forrás: Néppárt

Nagy erőkkel dolgoznak a kivitelezők a Ki-
nizsi utcában, a felújítás a terv szerint halad, 
ha az időjárás nem szól közbe, várhatóan a 
szerződés szerinti december 15-i határidő-
re elkészül. – Természetes, hogy ekkora be-
ruházásnál felmerülnek kisebb problémák, 
de egyelőre a kivitelező nem jelezte, hogy 
csúsznának – mondta el a Telepaks Foga-
dóóra című műsorában dr. Rujder Mária. A 
nagy munkagépek esős időben felhordták a 
sarat a többi utca burkolatára, ahol a par-
koló autók és a megnövekedett forgalom is 
nehezíti a mindennapokat – emelt ki néhá-
nyat a képviselő a lakossági jelzések közül. 
– Egy ilyen, nagy volumenű utcafelújítás 
ezzel jár, a kivitelező és az önkormányzat 
mindent megtesz, hogy a lakók komfortér-
zete megmaradjon, de a kellemetlenségekre 
is fel kell készülni – fogalmazott nagy-nagy 
türelmet kérve az érintettektől, hiszen egy 
nagyon szép utcát kapnak majd cserébe. A 
környékbeli utcákban keletkező út- és pad-
kahibákat pedig ígérete szerint ki fogják ja-
vítani. A Kinizsi utca felújítása előtt két la-
kossági fórumot is szerveztek, ahova renge-
teg érdeklődő érkezett. A műszaki osztály 
munkatársai itt elmondták, mit tartalmaz-
nak a tervek, milyen lesz az ütemezés, és 
hogyan zajlik egyebek mellett a hulladék-
szállítás. A kapubejárók burkolatával vagy 
azok nagyságával kapcsolatos kéréseknek, 

ahol lehetett, eleget tettek a tervek átdolgo-
zásával, de például a lakóknak nem tetsző, 
az alsó szakaszra a biztonságos közlekedés 
érdekében tervezett, lépcsővel könnyített 
feljáró beépítésétől nem lehetett eltekinte-
ni – tudtuk meg. 
Az Ősz utca felújításához szükséges kiviteli 
tervek elkészítéséhez 600 ezer forintot biz-
tosított képviselői keretéből Rujder Mária. 
Azt mondta, jelenleg az engedélyezés zaj-
lik, amint ez befejeződik, a testület pedig 
elfogadja a város 2017-es költségvetését, és 
az idő is engedi, elindulhat a terület felújí-
tása. Az idei keretét is lakossági megkere-
séseknek eleget téve használta fel a képvi-
selő, ezúttal a Virág utcai játszótér korsze-
rűsítésére fordította. Bízik benne, hogy a 
lakosság megelégedésére, jó helyre kerül-
nek ezek a pénzek.
A Május 1. utcában hosszú évek óta prob-
lémákat okozott a csapadékvíz-elvezetés 
megoldatlansága, nagyobb záporok idején 
a völgy felőli udvarokba ömlött az esővíz. A 
napokban zárult le az az 51 millió forintos 
beruházás, amely során zárt csatornarend-
szer épült az utca páratlan oldalán, ahol a 
kapubejárók és a járda is korszerűsödött. A 
képviselő tervei szerint a következő évek-
ben az útburkolat is megújul majd. 
Mindenszentekkor avatták fel a Fehérvári 
úti temetőben a felújított kápolnát, a kivi-
telezés 14 millió forintból, önkormányza-
ti forrásból készült el. – Az önkormányzat-
nak nem feladata a temetők karbantartása, 
de nagyon jó kapcsolatot ápolunk a teme-
tőket működtető történelmi egyházakkal. 
Emellett mindannyiunk számára fontos, 
hogy gondoskodjunk szeretteink nyug-
helyéről, ezért támogatta a város a kápol-
na felújítását, valamint a temetőkapu vagy 
a belső utak korszerűsítését – fogalmazott 
Rujder Mária. 
Csúszik a Fehérvári úti stadion építése: a 
tervezetthez képest magasabbak a kivite-
lezési költségek, ezért újabb forrásokra és 
az ütemezés újratervezésére volt szükség. 
A kiszolgálóépületek két szakaszban épül-
nek majd meg, ha ennek terveit elfogadják, 
újra közbeszerzést kell kiírni a munkára, és 
csak ezt követően indulhat a lelátók építé-
se. A projekt várhatóan 2017 végéig befeje-
ződik – ígérte a képviselő. 
Novemberben hallgatta meg a gyógyászati 
központ pénzügyi és szakmai beszámoló-
ját a humánpolitikai bizottság. A grémium 
elnöke szerint, mint minden évben, ezút-

tal is nagyon korrekt, minden részletre ki-
terjedő beszámolót állított össze dr. Bod-
nár Imre főorvos, az intézmény vezetője. 
A központ működésében felmerülő szak-
mai kérdésekben is egyeztetnek ilyenkor. 
Az aktuális probléma, Dunaföldvár Duna-
újvároshoz csatlakozása is napirendre ke-
rült: ez mintegy tízezer ember OEP-�nan-
szírozásának elcsatolását jelenti, a bevétel-
kiesést máshogyan kell pótolniuk – tudtuk 
meg. Ellátást veszélyeztető probléma az 
orvosellátottságot tekintve Pakson egyelő-
re nincs, a városnak eddig nem volt fel-
adata a nyugdíjazások miatti helyettesítés 
megoldása. Ami a szakorvosokat illeti, je-
lenleg új tüdőgyógyászt keresnek, mivel dr. 
Szilágyi Éva kérte nyugdíjazás miatti fel-
mentését. – Addig is lesz rendszeres szak-
orvosi ellátás, amíg ez megtörténik – hang-
súlyozta a képviselő.
A központi ügyelet működtetőjének egy 
éve van arra, hogy új székhelyet keressen, 
mivel a régi épületet értékesítette az önkor-
mányzat. Ezt saját ingatlan vásárlásával sze-
retné megoldani, amihez az önkormányzat 
minden segítséget megad – mondta el dr. 
Rujder Mária, hozzátéve: a költözés nem 
okoz majd fennakadást az ügyeleti ellátás-
ban.
A város egészségügyi rendszerét nagyban 
befolyásolja, mikor indul a Paks II. beru-
házás. Az önkormányzat hosszú távú ter-
vei között szerepel a gyógyászati központ 
harmadik épületrészének megépítése, ide 
költözhetne az alapellátás és akár az ügye-
let is, ám amíg nem indul el az erőműbő-
vítés, marad a jelenlegi intézmények állag-
megóvása. A Deák Ferenc utcai rendelőben 
idén is zajlott korszerűsítés. Az önkor-
mányzat emellett a humánpolitikai bizott-
ságon keresztül, pályázati úton is segíti a 
helyi egészségügy fejlesztését. A bizottság 
idén kilencmillió forint odaítéléséről hatá-
rozott.
Rujder Mária bízik abban, hogy a követke-
ző években is folytatódnak a felújítások a 
hármas körzetben. Ígérgetni nem szeretne, 
azt mondja, egyrészt látni kell a megszo-
rítások miatt várhatóan szűkülő jövő évi 
költségvetést, másrészt �gyelemmel kell 
lenni arra is, hogy a többi körzet sem szen-
vedhet hátrányt. Azt reméli, hogy mindezek 
ellenére a következő években is ott sora-
kozik majd a költségvetési tételek között a 
hármas körzet egy-két utcájának felújítása.

Dallos Szilvia
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Atomerőmű

Közmeghallgatás lesz Paks II-ről

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

További információ:      
www.mvmpaks2.hu

www.facebook.com/MVMPaks2

Az Országos Atomenergia Hivatal vár 
mindenkit, aki érdeklődik az MVM Paks 
II. Zrt. telephely-engedélyezése iránt, a té-
mában ugyanis december 13-án a pak-
si Csengey Dénes Kulturális Központban 
közmeghallgatást tartanak. Előzetes re-
gisztrációra nincs szükség, a hozzászó-
lás csupán némi adminisztrációval jár – 
mondta el Fichtinger Gyula főigazgató. 
Azt is hozzátette, hogy a témához kötő-
dő, azaz a telephelyre vonatkozó kérdése-
ket és észrevételeket várnak. Egyéb témák-
ban már tartottak és fognak is még hirdetni 

közmeghallgatást. – Arra a kérdésre, hogy 
lesz-e, és ha igen, hány hűtőtorony, most 
nem tudunk választ adni – hozott példát 
Fichtinger Gyula. – Kérdezzenek, nyilvá-
nítsanak véleményt, támogassák a hatósá-
got abban, hogy megfelelően megalapozott 
döntést tudjon hozni – húzta alá hangsú-
lyozva, hogy a hatóság az itt elhangzottakat 
�gyelembe veszi. 
A telephelyet egy háromezer oldalas doku-
mentációban írta le az engedélyért folyamo-
dó MVM Paks II. Zrt. Az Országos Atom-
energia Hivatal szigorú előírás alapján viszi 

végig az eljárást a speciális témakörökben, 
más szakhatóságokat bevonva. Döntés a 
jövő év első felében születhet. A következő 
engedélyezési lépés a létesítési engedélyké-
relem, ebben már be kell mutatni a bizton-
ság garanciáit, a létesítmény leírását, alapve-
tő elemzéseket, műszaki tartalmakat, igazol-
ni kell, hogy a létesítmény megfelel majd a 
biztonsági követelményeknek, tudtuk meg 
Fichtinger Gyulától. A főigazgató az eddigi 
tapasztalatok alapján arra számít, hogy je-
lentős érdeklődés lesz majd a közmeghall-
gatáson.                                           Vida Tünde

Tájékoztató sorozatot indítottak

A térség lakosságának tájékozta-
tását szolgáló, több elemből álló 
sorozattal készül az MVM Paks 
II. Zrt. az új atomerőművi blok-
kok telephelyengedélye témakör-
ben tartandó közmeghallgatás-
ra, amelyet december 13-ra tű-
zött ki az Országos Atomenergia 
Hivatal – tájékoztatta lapunkat 
dr. Aszódi Attila. A kormánybiz-
tos azontúl, hogy beszélt a lakos-

sági fórumokat, rendhagyó �zika-
órákat magába foglaló program-
ról, tájékoztatott a két új blokk 
előkészítésének jelenlegi állásá-
ról. Emlékeztetett rá, hogy nem-
régiben érkezett meg az Európai 
Bizottság állásfoglalása a blokkok 
építésére vonatkozó szerződések-
ről. – A beszerzések kérdésében 
megnyugtatóan válaszoltuk meg 
az Európai Bizottság kérdéseit, bi-

zonyítottuk, hogy megalapozot-
tan kötöttük meg a szerződéseket 
az orosz partnerrel, és ezen a bázi-
son a projekt tovább tud haladni 
– fogalmazott. A projekt további 
szakaszában sok beszerzést köz-
beszerzési eljárás keretében bo-
nyolít majd az orosz fővállalkozó. 
Egy kérdés van nyitva, amiben azt 
vizsgálják, van-e állami támogatás 
a projektben.
– A mi álláspontunk az, hogy a 
projekt tud majd annyi bevételt 
termelni a villamosenergia-pia-
con értékesítve a villamos ener-
giát, hogy ezekből minden költ-
séget fedezni lehet, így az építés 
költségeit, a tőkét, a tőke kamata-
it az üzemeltetés, a karbantartás, a 
hulladékkezelés és a majdani le-
szerelés költségeit. Ettől függetle-
nül várjuk a döntést, és azt remél-
jük, hogy nagyon rövid időn be-
lül megszületik, hiszen a technikai 
szintű egyeztetések régen lezárul-
tak – részletezte. A kormánybiz-
tos azt mondta, ha a kormány kéz-
hez kapja a döntést, megszűnik az 
úgynevezett „stand still” állapot, 
minden feltétel rendelkezésre áll, 

hogy teljes sebességre kapcsoljon 
a projekt. Az első fő feladat az lesz, 
hogy a már kézhez kapott kör-
nyezetvédelmi, és az eljárás alatt 
álló telephelyengedély bázisán el-
készülhessen a létesítésiengedély-
kérelem. Ez azokat a műszaki in-
formációkat tartalmazza, ame-
lyek ahhoz szükségesek, hogy 
hitelt érdemlően bizonyítani le-
hessen: a nukleáris biztonsági sza-
bályzatokkal összhangban ezek a 
blokkok megépülhetnek, mond-
ta Aszódi Attila.
Mittler István kommunikációs 
igazgató kérdésünkre elmondta, 
hogy mivel a régióban élők tájé-
koztatása fontos, a közelmúltban 
a környék 41 településének min-
den háztartásába tájékoztató ki-
adványt juttattak el. A közmeg-
hallgatást megelőzően három vá-
rosban, Pakson, Szekszárdon és 
Kalocsán lakossági fórumot tarta-
nak, és szintén ebben a térségben 
rendhagyó �zikaórákat. Utób-
bi program első helyszíne Duna-
földvár, a sorozat pedig Pakson 
kezdődött november 28-án.

-vida-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Életfát ültettek
Éppen tíz esztendővel ezelőtt ad-
tuk hírül, hogy díszcseresznye-
fákat vehetett át tíz család, miu-
tán jelentkezett az Ültess fát, élet-
fát! programra, amelynek ötlete 
az ÖKO Munkacsoport Alapít-
ványnál vetődött fel. Ahogy akkor 
Jantnerné Oláh Ilona, az alapít-
vány vezetője elmondta, a prog-
ram szorosan kapcsolódik tevé-
kenységükhöz, hiszen elsősorban 
környezeti neveléssel, környezet-
védelemmel foglalkoznak, és ar-
ról is beszélt, hogy terveik szerint 
minden ősszel megtartják a prog-
ramot. A terv valóra is vált: évről 
évre újabb facsemetéket adnak 
át olyan családoknak, ahol az át-
adást megelőző esztendőben szü-
letett kisbaba. A megajándéko-
zottak vállalják, hogy a fát elül-
tetik és gondozzák. Az indulás 
óta eltelt egy évtized alatt körül-
belül háromszáz faültetés történt 
Pakson az Életfa-programnak kö-
szönhetően. – Szép hagyomány, 
amikor egy kisgyermek szüle-

tésének örömére fát ültetnek. Jó 
lesz látni, ahogyan a facseme-
tékből szép nagy fa lesz, ahogy a 
gyermekeinkből felnőtt – mond-
ja Baracskay Zsanett. Az ő udva-
rukon most már három fácska fog 
növekedni, amelyeket együtt gon-
doznak majd gyermekeikkel, Be-
nedekkel, Barnabással és Lukács-
csal. Hozzátette, a �úk ezáltal is 
megtanulják tisztelni, szeretni a 
természetet. A hozzájuk most ke-
rült két facsemete mellett még 
harmincötöt adtak át idén. Az 
életfatulajdonosok akár udvaruk-
ban, akár közterületen elültethetik 
az ajándékba kapott facsemetét. 
Utóbbi esetben a helyet a család 
otthonához a lehető legközelebb 
eső területen a városi főkertész se-
gítségével jelölik ki. A szakember 
abban is segít, hogy olyan fafajták 
szerepeljenek a kínálatban, ame-
lyek illeszkednek a városi kon-
cepcióba. A programot az önkor-
mányzat és DC Dunakom Plusz 
K�. támogatta.                      -gyöngy-

Modern XXI. századi világunkban 
reggeltől estig különféle digitá-
lis eszközök – tévé, számítógép, 
okostelefon, táblagép – vesznek 
körül bennünket a munkában és 
pihenés közben egyaránt.  Ezek 
használói közül egyre többen ta-
pasztalják, hogy szemük a nap 
végére bepirosodott, kiszáradt 
vagy éppen könnyezik, látásuk 
homályosabbá válik; a szem fá-
radtsága miatt megfájdulhat a 
fej, sajoghat a váll és a nyak. Az 
okokról dr. Varga Klára, a Lens 
Optika vezetője beszélt.

– A tünetek kialakulásának hátteré-
ben két fő ok áll – kezdi a doktornő.  
– Az egyik, az úgynevezett magas 
energiájú látható kék fény. Az LCD 
és LED tévéképernyők, a számí-
tógépek, okostelefonok, táblagé-
pek és a GPS-készülékek kékesebb 
fényt bocsátanak ki. Az eszközök 
képminőségének javulásával a ki-
bocsátott kék fény mennyisége is 

nő. Annak ellenére, hogy a kék fény 
önmagában természetes jelenség-
nek számít (a napfény is tartalmaz 
ilyet), számtalan tanulmány bizo-
nyítja, hogy túlzott mennyiségben 
a szem megerőltetését és szemfá-
radtságot okoz.
A másik probléma ezekkel a 
készülékkekel, ha túlságosan kö-
zelről nézzük őket. Szemünk ana-
tómiailag úgy alakult ki, hogy az 

5-6 méteren túlra tekintés a ter-
mészetes a számára. A mai mo-
dern világban a szemünket sok-
kal többet használjuk közelre, 
ilyenkor a szemünk folyamatosan 
dolgozik, alkalmazkodik, vagyis 
nincs nyugalmi állapotban. Minél 
közelebbre nézünk, annál többet 
kell dolgoznia. 
A leginkább érintettek az irodai 
környezetben, a számítógép előtt 

dolgozók, a pénztárasok, a diákok 
és mindenki, aki valamilyen mobil 
eszközt használ. Számukra megol-
dás a HOYA által kidolgozott felü-
letkezeléses eljárás. A Blue Control 
bevonat semlegesíti a digitális esz-
közök képernyője által kibocsátott 
kék fényt, így megelőzi a szemfá-
radtság kialakulását. Létezik diopt-
ria nélküli változat is azok számára, 
akiknek egyébként nincs baj a látá-
sukkal. Nekik ajánlható egy speciá-
lis szemüveglencse, amely közelre 
nézéskor tehermentesíti a szemet. 
Ennek köszönhetően 2-3 órával is 
nőhet a hasznos munkaidő, és a 
nap végén is frissebbek a szemek.
A HOYA Blue Control bevonatos 
lencséi elérhetőek a Lens Optika 
paksi üzletében, a Dózsa György 
út 35. szám alatt. December 
1-15. között a Blue Control ré-
tegre 29% kedvezményt adunk!
Az üzlet telefonszáma: 75/511-
246, 30/842-3330.

(X)

Kedvezményes Blue Control réteg csak két hétig!

Ingatlanvagyon- 
értékelés,  

ingatlanközvetítés. 
Lakó-, mező-

gazdasági, ipari,  
kereskedelmi ingatla-
nok vagyonértékelése

Pakson, a Tolnai úton 1373 m2 te-
lekterületű társasház egyben eladó 
736,95 m2 beépített alapterülettel. 
3 lakás 229 m2,136,20 m2, 43,10 m2, 
jól működő üzlet 228,80 m2, raktár 
66,05 m2, garázsok 66,05 m2. Az in-
gatlan ára:172 millió forint.

Pakson, a Bástya utcában, felújí-
tott, 83 m2-es 2 szoba, nappa-
lis, konyha+étkezős, fürdőszobás, 
infra- és cserépkályha-fűtéses csa-
ládi ház, gondozott kerttel eladó. 

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

Pakson, a Virág utca és a Lakta-
nya utca sarkán ötlakásos, föld-

szinti társasházban, garázzsal, 
kis kerttel, 114 m2 önálló bejára-
tú lakás eladó. Irányár: 21,3 M Ft.

Pakson, a Kurcsatov úton, hőszige-
telt, 2 szobás, minőségi bútorokkal 
berendezett lakás kiadó. 80 000 Ft/
hó. 3 havi kaució szükséges.

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

Pakson, az Árnyas utcában 3. 
emeleti, teljesen felújított, hő-
szigetelt két és félszobás, azon-
nal beköltözhető lakás eladó. 
Ár: 16,2 M Ft.

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

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos 

ingatlanvagyon-értékelő 
és közvetítő.

 Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@t-online.hu
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Elhunyt Hopp-
Halász Károly Akadálymentesítés: itt tart Paks

Elhunyt Hopp-Halász Károly 
Munkácsy Mihály-díjas festő-
művész, a Széchenyi Irodalmi és 
Művészeti Akadémia rendes tag-
ja, akit Paks városa 1996-ban Pro 
Urbe Emlékéremmel ismert el. 
Hopp-Halász Károly Pakson szü-
letett 1946-ban, a pécsi Művészeti 
Gimnáziumban kezdte tanulmá-
nyait. A Pécsi Műhely egyik ala-
pítója. 1979-től Pakson folytatta 
pedagógusi és művészi munkáját. 
Elnyerte a Művészeti Alap külön-
díját, valamint a Soros Alapítvány 
és a római Magyar Intézet ösztön-
díját. 1979-ben létrehozta a Paksi 
Vizuális Kísérleti Alkotótelepet. 
1991-ben megalapította a Paksi 
Képtárat. Több nyugat-európai 
országban járt tanulmányúton. 
Munkáit őrzi a Magyar Nemze-
ti Galéria, a Ludwig Múzeum és 
több vidéki képtár. Külföldön fel-
lelhetők művei olasz, holland, oszt-
rák és amerikai közgyűjtemények-
ben. Búcsúztatása 2016. de cember 
10-én 10 órakor lesz a Kálvária te-
metőben.

Hol tart az akadálymentesítés-
sel a paksi önkormányzat? Ho-
gyan segíti a város a fogyatékos-
sággal élőket? Ezekre a kérdé-
sekre kerestük a válaszokat egy 
kerekesszékes olvasónk leve-
le kapcsán, december 3.-hoz, a 
fogyatékossággal élők világnap-
jához közeledve. 

A fogyatékossággal élők ugyan-
olyan értékes tagjai a társadalom-
nak, mint bárki, nekik is szüksé-
gük van arra, hogy legyen ottho-
nuk, munkájuk, legyenek társas 
kapcsolataik. Mindehhez nekik is 
ki kell mozdulniuk a négy fal kö-
zül, csakhogy ahhoz, hogy ugyan-
olyan könnyen tudjanak közle-
kedni, akadálymentes környezet-
re van szükségük. 
Tévedés azt hinni, hogy az aka-
dálymentesítéssel csak a fogya-
tékossággal élőknek alakítunk ki 
kedvező környezetet, hiszen ab-
ban könnyebben mozognak az 
idősek, a bottal, járókerettel, man-
kóval közlekedők, a babakocsit 
tolók vagy éppen a csomagokat 
cipelők is. 
Az akadálymentesítés jogi hát-
tere az esélyegyenlőségi törvény, 
ami megköveteli, hogy a fogya-
tékossággal élőknek is biztosít-
va legyen az önálló életvitel és 
a társadalmi életben való ak-
tív részvétel lehetősége, mondta 
el dr. Blazsek Balázs. Paks cím-
zetes főjegyzője úgy tájékozta-
tott, hogy bár az önkormányzat 
igyekszik lehetőségeihez mérten, 
a törvény előírásainak megfelelő-
en gondoskodni az akadálymen-
tesítésről, és sok munka megtör-
tént már, vannak még adóssá-
gai a városnak. Tudni kell, hogy 
egy-egy régi épület akadálymen-
tesítése mindig bonyolultabb fel-
adat, egy új építésűnél viszont 
eleve számolnak az akadálymen-
tesítéssel.
A részletekről Horváth András 
városi főépítészt kérdeztük, aki 
elmondta, hogy az intézmények 
akadálymentesítésének tekinte-
tében Magyarországon általá-
nos elmaradás van. – Ha Paksot 
el kellene helyezni, azt monda-

nám, hogy az első harmad alsó 
régiójában foglal helyet, vagy-
is az átlagnál jobban áll az aka-
dálymentesítésben, de messze 
nincs az élvonalban – fogalma-
zott. A meglévő épületek eseté-
ben a törvény azt várja el, hogy 
a komplex akadálymentesítés a 
lehetséges legnagyobb mérték-
ben valósuljon meg. Ugyan-
akkor a régi épületek esetében 
észszerű kompromisszum el-
fogadható, a lényeg, hogy a fo-
gyatékkal élők probléma nélkül 
intézhessék ügyeiket. Ő is ki-
tért arra, hogy új épületek ese-
tében az akadálymentesítésnek 
már a tervezés szintjén meg kell 
valósulnia. Jó példa erre a Pak-
si Képtár, a városi múzeum új 
épülete vagy a Gyógyászati 
Központ. Arra is van precedens 
a városban, hogy azért halaszt-
ja el az önkormányzat bizonyos 
épületeknél a komplex akadály-
mentesítést, mert az ott elérhe-
tő szolgáltatást máshova kíván-
ja költöztetni. Ilyen a Deák Fe-
renc utcai rendelő. Ugyanakkor 
például a Domb utcai rendelő 
épületének funkciója nem fog 
változni, így a felújítás során el-
végezték az épület akadálymen-
tesítését.
Kerekesszékes olvasónk arra 
panaszkodott levelében, hogy 
az óvárosi utak, járdák állapo-
ta katasztrófális, sok helyütt nem 
közlekedhető kerekesszék-
kel. Horváth András ezzel kap-
csolatban elmondta, hogy min-
den utcafelújításnál gondolnak 
az akadálymentesítésre, és a jö-
vőbeni projektek is ilyen módon 
fognak megvalósulni.
A fogyatékossággal élőknek a 
2002 óta működő Támogató 
Szolgálat is segítséget tud nyújta-
ni mindennapi életük megköny-
nyítésében – erről már Badics Ist-
vánné, a szociális osztály vezető-
je beszélt. Ide azok fordulhatnak, 
akik vakok személyi járadéká-
ban, emelt összegű családi pótlék-
ban, vagy fogyatékossági támoga-
tásban részesülnek, a rászorultság 
ugyanis nem a jövedelemtől, ha-
nem az érintett állapotától függ. 

A szolgálatnál kérhető személy-
szállítás és személyi segítés, ezek-
nek van egy jövedelemtől függő-
en megállapított díja. A személyi 
segítők feladata az érintettek se-
gítése a mindennapokban például 
bevásárlással, gyógyszerek felíra-
tásával, kiváltásával. A személy-
szállításhoz használt kocsi aka-
dálymentesített, kerekesszékkel is 
könnyű a be- és kiszállás. A sze-
mélyszállítással a mozgásukban 
korlátozottak közlekedését bizto-
sítják kísérővel, így elintézhetik 
hivatali ügyeiket, elmehetnek or-
voshoz, családlátogatásra. 
Korábban a Támogató Szolgá-
lat munkatársai összejöveteleket, 
programokat is szerveztek a fo-
gyatékossággal élőknek. Badics 
Istvánné elmondta, hogy a Ke-
reszt utcai nappali ellátóház meg-
nyitásával ezt már intézményi ke-
retek között végzik. 
Az emberek üljenek egyszer bele 
egy kerekesszékbe, és próbálja-
nak így közlekedni a városban, 
mert akkor éreznék meg igazán, 
milyen komoly problémákkal 
küzdenek a sorstársak, javasol-
ta levélírónk. Ez egyébként nem 
példa nélküli Pakson, volt olyan 
városvezető, aki megtette, és a pe-
dagógiai szakszolgálat munkatár-
sai is tartottak már érzékenyítő 
programot, lapzártánk után pe-
dig a fogyatékossággal élők nap-
pali ellátását biztosító intézmény 
és a Gazdag Erzsi általános iskola 
tartott közös programot általános 
iskolásoknak azért, hogy meg-
ismerjék azokat a nehézségeket, 
amelyekkel egy fogyatékossággal 
élő embernek mindennap szem-
besülnie kell. A cél, hogy a diákok 
váljanak érzékennyé problémáik-
ra, ismerjék meg őket, viselkedje-
nek velük természetesen. 
Fontos, hogy a fogyatékosság 
nélkül élők ne legyenek közö-
nyösek irántuk, hanem értsék 
meg és segítsék őket. Ugyanak-
kor fontos az is, hogy a fogyaté-
kossággal élők is nyitottak és el-
fogadóak legyenek, ha valaki fel-
ajánlja nekik a segítségét vagy 
meg akarja ismerni őket.

Kohl Gyöngyi 

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

KÖNYVELŐI MUNKAKÖR 
BETÖLTÉSÉRE 

adminisztratív feladatokat is 
ellátó kolléganőt keresünk.
Paksi lakhely előnyt jelent.

Jelentkezés: allas@robolution.eu

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Advent idején

Ki mit tud? rekordszámú résztvevővel

– A karácsonyi készülődés a közös játékban, 
nevetésben, a népszokások felelevenítésében, 
a találkozás örömében, a beszélgetésekben ölt 
testet, nem pedig a bevásárlóközpontok arcta-
lan tömegében vagy a fekete pénteken, amikor 
a boltokban egymást tapossák az emberek az 
akciós áruért – mondta köszöntőjében Szabó 
Péter alpolgármester az adventi udvar meg-
nyitóján. Arról is beszélt, hogy egyre kevesebb 
az olyan ünnep, ami összeköt egy egész orszá-
got, sőt népeket, de a karácsony, Jézus szüle-
tése, a kereszténység ünnepe ilyen. A hato-
dik alkalommal megszervezett adventi udvar 
megnyitóján a történelmi egyházak részé-
ről Lenkeyné Teleki Mária református lelkész, 
Nepp Éva evangélikus lelkész és Csősz Ist-
ván szólt az egybegyűltekhez. Mielőtt a katoli-
kus plébános megáldotta volna az adventi ko-
szorút, elmondta, hogy a gyertya a világosság 
számunkra, mindig a jövőt, az igazi világos-
ságot, Istent jelenti. – Szeretném, ha ezen ko-
szorú gyertyájának a világossága úgy hullana a 
paksiak arcára, hogy az igazi világosságra em-

lékeztesse őket, ne pedig csak egy dísz legyen, 
amit ilyenkor szokásból állítunk – fogalma-
zott. Miután fellobbant az első gyertya láng-
ja az adventi koszorún, a Paksi Kertbarátok 
Egyesületének tagjai mézes süteménnyel bő-
séggel megrakott tálcákat hordtak körbe szíves 
kínálással, mellé pedig forró teát adtak. Más 
meglepetéssel is kedveskedtek a lakosságnak, 
ismét készítettek betlehemet, újdonságként a 
jászolhoz kukoricaszárat használtak. Tell Edit, 
a programot szervező Csengey Dénes Kultu-
rális Központ igazgatója elmondta, hogy a ci-
vilszervezet tagjai oroszlánrészt vállaltak ez al-
kalommal is az adventi udvar díszítésében, de 
az önkormányzat, a DC Dunakom Plusz K�. 
és a Pavill K�. is nagyban segítette létrejöttét. 
A közel két hét alatt minden délutánra tervez-
tek valamilyen programot, műsort, a vásárban 
pedig helyi és környékbeli kézművesek, helyi 
termelők kínálják portékáikat, �nomságaikat, 
többek között kerámiákat, mécseseket, szap-
panokat, ékszereket, sajtokat, mézeket, aszalt 
gyümölcsöket, mákot, teákat, édességeket, fű-

szerpaprikát egészen december 9-ig. Ahogy 
az a megnyitón elhangzott, a Városházánál 
megnyitott adventi udvar mellett számos ka-
rácsonyváró programot tartanak városszer-
te, lesznek alkalmak a kulturális központban, 
a városi könyvtárban, a gyermekkönyvtárban, 
az evangélikus templomban, a dunakömlődi 
plébánia udvarán és közösségi házában, illet-
ve a Sárgödör téren. Az adventi rendezvénye-
ket egy csokorba gyűjtötte az önkormányzat, 
és a programfüzetet minden háztartásba eljut-
tatták.                                                          Kohl Gy.

– Izgalmas verseny volt, erős mezőny-
nyel – mondta Tóth Flóra, a szekszárdi Ga-
ray János Gimnázium hetedik osztályos ta-
nulója, az idei Ki mit tud? egyik résztvevője, 
aki egyébként különdíjat vihetett haza a nap 
végén. Hasonlóképpen vélekedett Tóth Ka-
rola és Kató Kincső Barbara is, akik a Száz-
szorszép Mazsorettcsoporttal érkeztek a meg-
méretésre Kézdivásárhelyről. Ahogy fo-

galmaztak, tökéletes nap volt és nagyon jól 
érezték magukat. A verseny egyébként nekik 
is jól sikerült, ezüst minősítést értek el. A ti-
zenkettedik Ki mit tud?-ra rekordszámú, 160 
nevezés érkezett, ám ennél is több �atal állt 
zsűri elé, mivel a tánc és a zene művészeti ág-
ban csoportos produkciók is voltak. A diákok 
a régió több pontjáról jöttek a rendezvényre, 
valamint Paks határon túli testvértelepülé-

sei közül Viskről négy, Kézdivásárhelyről pe-
dig huszonnyolc gyermek érkezett, tájékozta-
tott Tell Edit, a szervező Csengey Dénes Kul-
turális Központ igazgatója, hozzátéve, hogy a 
szervezést és lebonyolítást illetően is jó visz-
szajelzéseket kaptak a zsűritagoktól, pedagó-
gusoktól egyaránt. Az egész napot felölelő te-
hetségkutató a kulturális központ termeiben, 
valamint a Pro Artis Alapfokú Művészeti Is-
kolában zajlott, a fellépők produkcióit min-
den kategóriában neves helyi és vendégszak-
emberek értékelték. Miután minden neve-
ző bemutatta produkcióját, gálára invitálták 
a közönséget, résztvevőket, aminek műsorára 
a versenyprodukciók közül válogattak, majd 
kihirdették az eredményt. A hangszeres zene 
kategóriában a Paksi Bourdonosok és Sze-
ri Viktória kapott aranyminősítést, a népdalt 
éneklők közül Biszák Beáta és Biszák Berna-
dett, a vers- és prózamondás kategóriában az 
alsó tagozatosok közül Tamás Katinka és Por-
koláb Tamás, a felső tagozatosok és középis-
kolások mezőnyéből pedig Oláh Péter, vala-
mint Föglein Liza Kató. A tánc kategóriában 
Huszárik Márton és Haaz Gréta vehetett át 
aranyminősítést, az ének–könnyűzene ese-
tében pedig Kiss Klára és Cseh Dominika. 
Ezüstminősítést összesen tizenegy produkció 
kapott, bronzot szintén, valamint kilenc kü-
löndíjat osztottak ki.                                -gyöngy-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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A rejtvényben egy helyi kör nevét rej-
tettünk el. A megfejtéseket decem-
ber 12-ig várjuk a 7030 Paks, Dó-
zsa György út 51-53. címre.  E-mail: 
szerkesztoseg@paksihirnok.hu. 
A név mellé telefonszámot is kérünk.

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

AJÁNDÉKOZZON 
EGÉSZSÉGET 

SZERETTEINEK 
KARÁCSONYRA!

A PAKSI GYÓGYFÜRDŐ A FAGYOS TÉLI NAPOKON IS GONDOL ÖNRE! PAKSI 
GYÓGYÁSZATI KÖZPONT 
MOZGÁSTERÁPIÁS RÉSZLEG

Nyitvatartás: 
H-P: 8:00–20:00
Sz-V: 9:00–20:00

7030 Paks, Táncsics M. u. 13. 
Tel.: 75/ 830-830

www.paksigyogyfurdo.hu

Töltődjön fel nálunk immun-
erősítő, re la  xáló, kényeztető 
kádfürdőszol gáltatásaink bár-
melyikével, melyhez válasz-
szon vitalizáló, relaxáló, talp-, 
fogyasztó, méregtelenítő vagy 
fiatalító masszázst.

Számos száraz-, illetve víz 
alatti gyógytorna, nyugdíjas-, 
kismama-, alakformáló tor-
na segíthet az izomzat erő-
sítésében, az izomerő, a kar-
csúság megtartásában, az 
állóképesség növelésében, a 
stresszoldásban.

Gyermek tartásjavító torna-
program keretében a mozgás-
terápia segít a gyermekeknek 
elsajátítani a helyes testtar-
tásért felelős izomcsoportok 
erősítését, az életkori sajátos-
ságok figyelembevételével.

Válasszon ajándékkártyáink 
közül!

Az Ön igénye szerint állít-
juk össze az ajándék tartal-
mát. Kiválaszthatja, milyen 
kényeztető, pihentető szol-
gáltatással szeretne kedves-
kedni, és azt mi egy aján-
dékkártyába öntjük Önnek, 
hogy Örömet tudjon szerez-
ni Velünk!

Mi egészséget és pihenést 
adunk!
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Fejlődik az egynapos sebészet
Kórházban feküdni senki sem szeret. Míg 
korábban a kisebb műtétek esetén is több-
napos bent tartózkodás várt a páciensre, ma 
már sok esetben a műtét egynapos sebésze-
ten is megoldható, aminek lényege, hogy ha 
nem merül fel probléma, akkor néhány órás 
meg�gyelést követően otthon lábadozhat a 
beteg. A Paksi Gyógyászati Központban a 
lehetőség adott: az egynapos sebészet nem 
szűnt meg, csak átalakult, hívja fel a �gyelmet 
dr. Tillmann Zsolt. Az egynapos sebészet ve-
zetője elmondta, hogy döntő többségében 
maradtak azok az orvosok, akik korábban is 
itt dolgoztak, és az aneszteziológus szakorvo-
sok is leszerződtek a folytatásra. Mindegyi-
kük nagy műtéti tapasztalattal rendelkezik, 
rutinos, kiváló szakemberek, a szakdolgozók 
nemkülönben, emelte ki. 
Az egynapos sebészeti ellátás kereteit több té-
nyező határozza meg. Az egyik, hogy mek-
kora támogatást ad az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár, ettől függ, hány műtétet 
végezhetnek el adott időszak alatt. A másik 
a felszereltség és a szakorvosi gárda, amivel 
nincsen probléma. Emellett a páciens egész-
ségi állapotának is lehetővé kell tennie ezt az 
ellátási módot. 
Fontos, hogy a páciensek kizárólag szakorvo-
si beutalóval kerülhetnek az egynapos sebé-
szetre, erről levélben is tájékoztatják a házior-
vosokat. A műtéteket előjegyzés alapján vég-

zik, a várakozási idő nagyjából csupán két hét. 
A beavatkozást alapos kivizsgálás előzi meg, 
amit helyben, a szakrendeléseken végeznek 
el az egynapos sebészet koordinálásában. Az 
utógondozás szintén helyben történik. 
Az egynapos sebészetben olyan műtéti típu-
sokat találunk, amelyek nagy biztonsággal, 
rutinszerűen elvégezhetők, például egyes se-
bészeti (sérv-, aranyér-, visszértágulat-), nő-
gyógyászati (egészségügyi küret, méhszáj-, 
hüvelyplasztika), urológiai (prosztata-, here), 
ortopédiai beavatkozások (boka-, térd-, bü-
työk-),  valamint néhány típusú kézműtét. 
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 
gyógyászati központ idén április 1-jével vette 
át az egynapos sebészetet, amit korábban egy 
külsős cég működtetett. A rákövetkező egy 
hónapban a részleg felújítása volt az elsődle-
ges feladat, elvégezték a szükséges karbantar-
tási munkákat, kifestették a helyiségeket, fer-
tőtlenítettek, sterilizáltak. Mivel a korábbi 
üzemeltető elvitte a felszerelés egy részét, esz-
közbeszerzés is kapcsolódott az egynapos se-
bészet átvételéhez, illetve a szükséges anyagok-
kal, gyógyszerekkel is el kellett látni a műtőt. 
Beszereztek egy artroszkópos tornyot is, ami-
lyenből jelenleg csupán öt van az országban. 
(Az artroszkópia, vagyis az ízület tükrözése 
az ízületen belüli sérülések diagnosztizálását 
és kezelését teszi lehetővé.) Az artroszkópos 
torony később kiegészíthető olyan eszközök-

kel is, melyekkel más típusú – pl. hasüregi – 
beavatkozások is elvégezhetők, így bővül fel-
használhatósági köre. 
Az átvétel előtt az engedélyezett öt területből tu-
lajdonképpen csak a sebészet, az ortopédia és 
az urológia működött, a fül-orr-gégészet hely-
lyel-közzel, a nőgyógyászat pedig egyáltalán 
nem. Az újraszervezést követően ezek közül 
négy engedélyezett területen indult el a rend-
szeres munka, a fül-orr-gégészet helyett viszont 
traumatológiai átcsoportosítást kértek és kap-
tak, ez már el is indult a közelmúltban. Így a 
műtéti spektrum valamelyest átalakult, mondja 
Tillmann doktor: sebészetben kevesebb beavat-
kozást végeznek, viszont mozgásszervi műtét-
ből többet csinálnak, tudatosan tolják el errefelé 
a hangsúlyt a tapasztalatok és igények tükrében. 
Az egynapos sebészettel jó úton haladnak a 
stabil működés felé, cél a műtéti repertoár 
folyamatos bővítése, emelte ki dr. Tillmann 
Zsolt, hozzátéve, hogy éppen ezért a továb-
biakban is nagy hangsúlyt fektetnek az esz-
közbeszerzésre. Jelenleg is vannak folyamat-
ban lévő közbeszerzések, többek között egy új, 
korszerűbb műtőasztalé. Távolabbi terveik kö-
zött szerepel a tb által nem támogatott műtétek 
részben vagy egészében térítéses bevezetése, 
vagy akár a műtő szabad kapacitásának bér-
beadása is. A műtéti repertoár tovább bővíthe-
tő lesz, ha a paksi egynapos sebészeten 24 órás 
felügyeletre is lesz lehetőség.        Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenuaer Ferenc/Paksi Hírnök
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Megyei Prima Díjat kaptak
Böde Dániel, dr. Kovács Antal és a szek-
szárdi Tücsök Zenész Színpad kapta idén 
a Tolna megyei Prima Díjat. Az elismeré-
seket a VOSZ megyei szervezetének gálá-
ján adták át a Babits Kulturális Központ-
ban lapunk nyomdába kerülésével egy 
időben. Kovács Antal vitathatatlanul pak-
si díja mellett Böde Daniét is mondhat-
juk kicsit magunkénak, hiszen a labda-
rúgó másfél évtizeden át a Paksi FC me-
zét viselte.

Dr. Kovács Antal a sporttal véste be nevét 
a köztudatba. Mint mesélte, a bátyja vit-
te le dzsúdózni. Ferenc alapító tagja volt a 
csapatnak, és mivel Anti egészen kiskorá-
tól szeretett birkózni, egyértelmű volt, hogy 
ott köt ki. – Mégsem ez volt a legfontosabb 
előnyöm, hanem a paraszti származásunk. 
Az, hogy a kapa, a kasza, a horoló nyelétől 
megerősödött a fogásom. Bár hosszú, vé-
kony srác voltam, az enyém volt messze a 
legerősebb. Ez végigkísért a pályafutáso-
mon. Amikor olimpiai döntőt vívtam, az el-
lenfél elfáradt, de az én parasztfogásom még 
mindig erős volt – mesélte. A cselgáncs ma 
is élete része, harminc éve Hangyási László 
keze alatt edz. Reggel fél 6-kor kel, elmegy 
edzésre, majd onnan haza, hogy óvodába, 
iskolába vigye három gyermekét és még be-
érjen a reggeli értekezletre. Négy és fél éve 
az atomerőmű kommunikációs igazgatója. 
Gyerekkora óta valami hasonlóra készült. 
Ha hallották, hogy paksi, mindig megkapta, 
hogy „akkor te sugárzol”. Már akkor szeret-
te a matekot, �zikát, kiselőadást tartott a té-
máról, és elég sok embert meg tudott győz-
ni. Gondolta, szívesen foglalkozna ezzel fel-
nőttként is. Amikor olimpiai bajnok lett és a 
�gyelem középpontjába került, még inkább 
adtak a szavára. Az egyetem végeztével ké-
zenfekvő volt, hogy valami ehhez kapcsoló-
dó témából írja, védi meg doktoriját. Amel-
lett, hogy kommunikációs igazgató az atom-
erőműben, megannyi társadalmi funkciója, 
feladata van. Az Atomerőmű SE ügyveze-
tő elnöke, a Magyar Judo Szövetség alelnö-
ke, a MOB, a SOSZ és a Magyar Egyetemi-
Főiskolai Sportszövetség elnökségi tagja, a 
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudomá-
nyi Karának adjunktusa, hogy csak a leg-
fontosabbakat említsük. Hogy miként le-
het mindenhol teljesíteni? Anti szerint na-
gyon fontos a támogató család, a csapat, 
amelyben dolgozik és a szigorú időbeosztás. 
Sallangokra nem nagyon van idő, minden 
percnek helye van. Nyilván néhány dolog ál-
dozatul esik, de az a sok jó dolog, amit a csa-

pattal, a gyerekeivel, a családjával, a baráta-
ival megél, kárpótolja mindenért. – Szeren-
csésnek mondhatom magam, jó csapatokkal 
jó célokat tudunk szolgálni, olyan családom 
van, ami minden támogatást megad – fogal-
mazott. Elárulta, hogy bár lett volna lehe-
tősége a világon bárhol élni, dolgozni, soha 
nem vágyott el Paksról. Közismerten lokál-
patrióta, azt vallja, hogy mindenki abban a 
közösségben tud kiteljesedni, ahol a gyöke-
rei vannak. Családjuk évszázadokra vissza-
menően paksi, Paks környéki. – Minden, 
amit kaptam, ehhez a térséghez kapcsoló-
dik, itt érzem jól magam. Nagyon szerencsés 
dolog, hogy itt tudok dolgozni az atomener-
giáért, a városért, a sportért – összegezte.
Szintén fontos a szülőhelyhez kötődés Böde 
Dániel számára. Olyannyira, hogy váloga-
tott futballistaként Madocsán épített há-
zat. – Nemrég készült el, beköltöztünk, két 
gyönyörű �unk van, a nagyobbik márci-
usban lesz ötéves, a kicsi áprilisban kettő. 
Mindkettő egészséges, szenzációs gyerek – 
mesélte családjáról. Saját gyerekkorára visz-
szatérve elárulta, hogy minden percét a foci 
és a Duna töltötte ki. Ötödik osztályos volt, 
amikor bekerült Paksra. Egy diákolimpi-
án tetszett meg a játéka Péter Norbertnek, ő 
kérdezte meg, volna-e kedve bemenni. Dani 
örömmel mondott igent és lett a Paks lab-
darúgója 1997-ben. Az itt töltött tizenöt év 
alatt utánpótlásban szinte mindent meg-
nyert a csapattal, felnőttként sikerült az NB 
I-be bejutni és bent is maradni, majd később 
egy bajnoki ezüstérmet, ligakupa-győzelmet 
szereznie. Mint hozzáfűzte, az Európa Ligá-
ban is egészen jól meneteltek… 2012-ben 
a Ferencvárostól érkező hívásra mondott 

igent, mert úgy gondolta, a karrierje be-
teljesítéséhez váltania kell. A Ferencváros-
nál szó szerint mindent megnyert: magyar 
bajnokok, kupagyőztesek lettek, szuperku-
pát, ligakupát nyertek, ő maga pedig gólki-
rály, az év játékosa lett. – Kiváló döntés volt. 
Bízom benne, hogy még sok ilyen élmény-
ben lesz részem – tette hozzá. A válogatott-
sággal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy 
minden futballistának a címeres mez a cél, s 
ezzel ő sem volt másképp. – Úgy gondolom, 
büszke lehetek arra, hogy válogatott lettem, 
nagyon sokan cserélnének velem, még ha az 
utóbbi időben keveset is játszom. A váloga-
tott a csúcspont egy labdarúgó karrierjében, 
nagyon boldog voltam, amikor behívtak és 
amikor pályára léptem – sorolta. Hozzátet-
te, hogy mindezt tetézte az Európa-bajnok-
ság, ami egy újabb, szavakban nehezen kife-
jezhető, felejthetetlen élmény. – Minél jobb 
szereplés mindenhol – így foglalta össze cél-
ját. A válogatottal szeretnének kijutni az 
oroszországi világbajnokságra, ami nem lesz 
egyszerű, de a csapat mindent el fog követ-
ni. A ferencvárosi csapattal szeretnék meg-
védeni a bajnoki címet és a Magyar Kupát, 
ami szintúgy nehéz feladat, de bízik benne, 
hogy mindkettő sikerül. 
Egy másik bajnoki címet is szeretne Dani 
ünnepelni, mégpedig a madocsai csapat edző-
jeként. Félidőben vezetik a bajnokságot, sze-
retnék ezt megőrizni. – Ha van egy kis sza-
badidőm, azonnal jövök haza. Nagyon sze-
retek itthon, ez a nyugalom, a béke szigete. 
Itt ugyanaz a Böde Dani vagyok, mint ez-
előtt húsz évvel.

-vt-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Jó napot, mi újság?

László Boldizsár
Fenekestül felforgatta életét az elmúlt nagy-
jából tíz évben László Boldizsár. Maga mö-
gött hagyva az általa 1994-ben alapított 
Cotton Club Singerst, amelynek tizenöt évig 
volt a vezetője, operaénekesi karrierbe kez-
dett, Szegedre költözött, újranősült, húsz év 
után ismét édesapa lett. Az egykori paksi �ú 
keresett és ünnepelt operaénekesként is szí-
vesen jön haza, ahogy tette a minap a Pak-
si Irodalmi és Kulturális Kávéház meghívá-
sának eleget téve. Itt beszélgettünk. 
– Ha az ember úgy érzi, hogy egy helyben 
topog, nem szabad belesüppedni, váltani 
kell. Az én pályámon nagyon lényeges elem 
a megújulás, de nem kell feltétlenül ekkorá-
kat váltani mindenkinek – fogalmazta meg. 
Hogy most talált volna magára, s ez lenne az 
igazi László Boldi, azt vitatja, mert remekül 
érezte magát a Singersben is. Nem is azért 
hagyta maga mögött, mert nagyobb sikerek-
re vágyott, hiszen a Singers is sikeres volt, s 
hite szerint az is lett volna még évekig. Ám, 
elnézve az egykor babaarcú, már őszülő pop-
sztárokat, úgy gondolta, neki nem ez az útja. 
Húszas évei álma volt, hogy tenorista legyen. 
Mindig ott motoszkált benne, hogy egykori 
tanára, Sík Olga megígértette vele, operaéne-
kes lesz. Úgy indult neki, ha végigjátszik egy 
operaszerepet, „bevégezte”. Nem így történt. 
Mosolyogva mondja, keresett szakosztályba 
lépett, tenoristából nincs sok… Boldiból pe-
dig mintha több is volna, hol itt, hol ott tű-
nik fel. Szerepálma nincs, hiszen mindent 
énekelt már. Operaénekesi karrierje 2008-
ban kezdődött, amikor a Szegedi Nemze-
ti Színház magánénekesként szerződtet-

te. Nemcsak itt lép fel rendszeresen, hanem 
a Magyar Állami Operaházban, a Pozsonyi 
Állami Operaházban, a Pécsi Nemzeti Szín-
házban. 2009-ben a Café Momus internetes 
komolyzenei újság neki ítélte Az Év Embe-
re díjat. 2010-ben Szegeden elnyerte Az Év 
Operaénekese díjat. 2010-ben Simándy- és 
Vaszy Viktor-díjban részesült. Kétszeres Dö-
mötör-díjas művész. Jelenlegi mestere Berle 
Sanford Rosenberg. Legközelebb december 
17-én, a Szegedi Nemzeti Színházban ját-
szik a Luxemburg gró�a című operettben, de 
színpadra lép szilveszterkor is. 
– Mindig mindenbe úgy fogtam bele, hogy a 
legtöbbet adjam, nem, hogy a legtöbbet hoz-
zam ki belőle. Mindig úgy lépek színpadra, 
hogy a tudásom legjavát adjam. Ha ez fülek-
re talál, meghozza az eredményt: többször 
hívnak, több helyre, jobb előadásokra, jobb 
színházakba. Elárulta, lenne rá módja, hogy 
egy helyen elköteleződjön, de neki ez a több 
lábon állás biztonságot ad a mai változó vi-
lágban, amikor egyik pillanatban még valaki 
foglalkoztatott művész, a másik pillanatban 
pedig – mondjuk egy igazgatóváltás miatt – 
mellőzött lesz. Sok helyen sokat dolgozik, de 
ügyel arra, hogy ne forgácsolja szét, ne hajt-
sa túl magát. Ha nem muszáj, nem vezet 
hat-hét órát előadás előtt is, után is. Viszont, 
ha teheti, minden este hazautazik Szegedre, 
hogy ott legyen az esti fürdetésnél, reggeli éb-
redésnél. Gréti lányuk hét hónapos. Szeren-
csés helyzet, hogy születése után bő egy hó-
nappal elkezdődött a nyári szünet, így sokat 
lehettek együtt. Másképp látja az apaságot, 
mint húsz éve, s most sok olyan dolgot meg-

él, ami az első gyermekével kimaradt. – Bu-
dapesten is van hol aludni, de, ha tehetem, 
hazamegyek. Nem fáradság, mert, ahogy a 
kezembe veszem Grétit, az összes teher le-
hullik rólam – meséli. Habár ez kimaradt az 
életükből, nagyon jó a kapcsolata nagylányá-
val, Dorinával is, aki nem titkoltan azért köl-
tözött Szegedre, hogy a közelükben legyen. 
Mint büszkén mondja, Dorinának éppen 
premierje van Szegeden, a kórusban énekel.
László Boldizsár énekművészi pályafutását 
maga is kórusban, mégpedig a Kecskeméti 
Színházban kezdte, de színészetet is tanult, 
a zenével való kapcsolatában pedig megha-
tározó a trombita. Egyebek mellett azért is, 
mert úgy gondolja, hogy a trombitálás során 
elsajátított légzéstechnika a mostani ének-
hangjában szerepet játszik. A kávéházi be-
szélgetés résztvevői azonban nemcsak ezt 
tudhatták meg, hanem például azt is, hogy 
gyerekként kultúros vénájú pedagógus édes-
anyja ösztönzésére ünnepségeken szavalt, 
énekelt, trombitált, sorkatonaként a Szek-
szárdi Húsipari Vállalatnál „szűzpecsenyéket 
menedzselt”. Valamint azt is, hogy az ope-
raénekes, aki néhány hónappal ezelőtt New 
Yorkban, az ENSZ-székházban képviselte 
Magyarországot, a gerjeni focipályán tanulta 
igazán használni a hangját. Friss érettségivel 
a zsebében képesítés nélküli napközis tanár-
nak szegődött alig 18 esztendősen a gerjeni 
iskolába, ahol mindkét testnevelő tanár gye-
sen volt. Újoncként elnyerte a tantárgyat, de 
csak három hónap után jött rá, hogy van síp 
is. Addig a saját hangjára volt utalva.                                              

Vida Tünde

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Sport

Erős bajnokságot ismert meg
Nyolc mérkőzést játszott eddig a 2016/17-es 
bajnokságban az ASE NB I-es fér� kosárlab-
dacsapata, és két győzelemmel, hat vereség-
gel a 14 csapatos mezőnyben a 11. helyen áll. 
Mind az öt idegenbeli fellépés után veszte-
sen hagyta el a pályát a csapat, és a Geszte-
nyés úton csak a 13. és 14. Vasast és MAFC-
ot sikerült legyűrni, míg a Jászberény NB 
I-es története során először örülhetett győ-
zelemnek itt, a Duna partján. Kicsit árnyal-
ja a képet, hogy az augusztusban kialakított 
keretben időközben több változás is történt. 
A felkészülési meccsek alatt kiderült, hogy 
kell még egy irányító, így szeptember leg-
végén érkezett P. J. Hill, de sérülésből lába-
dozva. Ez az első meccsein meg is látszott, 
de az utóbbi 2-3 fellépésén már bizonyítot-
ta, hogy erőssége lehet a csapatnak. A legna-
gyobb érvágást a MAFC elleni összecsapás 
második percében bokaszalag-szakadást 
szenvedett Ryan Watkins kiesése jelenti, op-
timális esetben jövőre, január 7-én a Gesz-
tenyés úti, Kecskemét elleni meccsen láthat-
ják újra a pályán a szurkolók. A pótlására ér-
kezett Morse sajnos nem tudja hozni Ryan 

csupa szív játékát. A Kaposvár ellen, a vég-
játékban elvesztett meccs után döntött úgy a 
szakvezetés, hogy Cameron Fortéval szerző-
dést bont. A helyére érkezett Gilbert képzet-
tebb, idősebb játékos, zökkenőmentesnek 
tűnik a beilleszkedése. Az eddigi mérkőzé-
sek tapasztalatai alapján rövid értékelésre 
kértük  Gediminas Petrauskas vezetőedzőt.
– Mi a véleménye a magyar bajnokságról, 
hova tudja helyezni az ASE-t ebben a me-
zőnyben?
– Nagyon erős bajnokságot ismertem meg, 
ahol a csapatok zömének alapját a légiósok 
adják. Ugyanakkor van annyira kiegyen-
súlyozott, hogy bármelyik csapat meg tudja 
verni a másikat. Nem szoktam helyezések-
ről beszélni, most az a fontos, hogy a tabella 
alsó tájékáról elmozduljunk. Ebből a szem-
pontból lesz nagyon fontos a Szeged elleni 
meccs.    
– A bajnokság kezdete óta már hoztak és 
küldtek el játékost. Van-e olyan poszt, amit 
esetleg még lyukasnak talál?
– Nem szeretek játékosokat cserélni, mert 
egyrészt nekem is szoknom kell a magyar 

ligát és a játékosokat, másrészt hetekbe te-
lik, amíg egy új embert beépítünk a csapat-
ba, felkészítünk a taktikai elemekre. Remé-
lem, az utolsó csere az egészségesen vissza-
térő Ryan Watkins lesz.                                             
– A számok azt mutatják, hogy sok pontot 
kap a csapat. Ez minek tudható be?
– Ez leginkább a játékstílusunkból adódik, 
rengeteg gyors dobás van, nagyon sok rádo-
bással dolgozunk, ami után vissza kell ren-
deződnünk. Úgy látom, a védekezésünk leg-
inkább Szolnokon volt rossz, nem az elvá-
rásaim szerinti, de összességében mindenen 
kell még javítani.
– Mit gondol, mikorra sikerül összerakni csa-
pattá a gárdát?
– Úgy érzem, már most is jó úton halad a 
csapat, a hangulatra nem lehet panasz. Azt 
várom el a játékosoktól, hogy úgy végez-
zék a munkájukat, hogy a végén nyugodtan 
egymás szemébe tudjunk nézni. Azt kérem 
a szurkolóktól, hogy szombaton jöjjenek ki 
a Szeged elleni, nagyon fontos meccsre, sze-
retnénk kérni a buzdításukat, hogy be tud-
juk húzni ezt a mérkőzést.                    (kovács)

Erőnléti edzővel bővült az ASE kosárlab-
dacsapatának szakmai stábja, a 26 éves lit-
ván Mantas Valčiukaitis a bajnokság végéig 
kötelezte el magát. A dzsúdós múlttal ren-
delkező �atalember mesterfokú diplomát 
szerzett hazájában �zikális terapeuta sza-
kon. Gediminas Petrauskas vezetőedző, aki 
már dolgozott vele tavaly a litván Siauliai 
csapatánál, a következőket mondta róla az 
ase.hu-nak: – Igazi munkamániás edzőt 
igazoltunk személyében, aki nem számol-
ja az órákat, ha munkáról van szó, mond-
hatni igazi fanatikus. Úgy vélem, nagy se-
gítségünkre lesz a játékosok �zikai felké-
szítése és az adottságok fejlesztése terén, 
illetve a sérülések megelőzésében, ami leg-
alább olyan fontos. Természetesen a sérü-
lésből visszatérők rehabilitációjában is fon-
tos szerepe lesz, például amikor Ryan visz-
szatér a csapathoz. A napi munkánkban 
is fontos feladatai lesznek, amitől azt vár-
juk, hogy frissebben és felkészültebben 
futunk neki a mérkőzéseknek. Úgy vélem, 
Mantasszal a fedélzeten jobbá válhat a csa-
patunk. Munkába állása után egy héttel 
Mantas Valčiukaitis a Paksi Hírnöknek is 
nyilatkozott. 

– Sokféle gyakorlatot mutatott és végezte-
tett el a játékosokkal az edzésen. Milyen célt 
szolgálnak ezek?
– A kosárlabdában a gyorsasági erőfejlesztés 
a kulcs, erre fókuszálok. Alapból nagyon fon-
tosnak tartom a törzsizomzat erősítését, mi-
vel, mint minden sportban, úgy a kosárlabdá-
ban is a legtöbb gyors mozdulat a törzsizom-
ból indul, abból robban ki. A kosárlabdában 

még nagyon fontosak az egyensúlyi gyakor-
latok, és mindenféle mikroizomzat megerősí-
tése a sérülésmegelőzés szempontjából.
– Külön tart edzést egy �atalabb alacsony és 
egy idősebb magas játékosnak?
– Vannak olyan feladatok, amelyek min-
denki számára fontosak és természetesen 
a kor és a �zikális adottságok alapján is 
mindenkinek lesz saját programja. A játé-
kosokra külön-külön is fogok �gyelni, és 
az úgymond gyengébb izomszakaszait fej-
leszteni. Ezekkel a gyakorlatokkal segíteni 
tudunk abban, hogy a mérkőzés negyve-
nedik percében is maximális sebességgel 
tudjanak sprintelni és bedobni egy kosa-
rat. Egy fáradt játékos nem tud olyan ha-
tékonyan védekezni, nem tud már jó dön-
téseket hozni.
– Még csak egy hete van Pakson. Milyenek a 
benyomásai?
– Idáig még nem sok mindent láttam a 
városból és az országból, de azt elmond-
hatom, hogy a munkámhoz minden fel-
tétel adott a csarnokban, a szabadban és 
a konditeremben egyaránt. Nagyon örü-
lök, hogy itt lehetek, ez hatalmas lehető-
ség.                                                         (joko)
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PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

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

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

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

Nem várt vereség
Három forduló után a harmadik helyen áll 
a tabellán az ASE NB I-es sakkcsapata. Az 
első fordulóban Pakson, az Erzsébet Nagy 
Szállodában az egykor szebb napokat látott 
Z. Csuti Hydrocomp SK ellen nyertek 7-5-
re, míg a második fordulóban, idegenben 
7,5-4,5-re bizonyultak jobbnak a Dunaha-

raszti MTK-nál. November utolsó vasár-
napján ismét hazai pályán játszott a csapat, 
és nem várt, 6,5-5,5-ös vereséget szenved-
tek a Pénzügyőr SE-től. A három forduló-
ról, a bajnokság erősségéről, az idei utol-
só csapatbajnoki mérkőzésről a szakosztály 
vezetőjét, Gosztola Istvánt kérdeztük.

Élete a kenu

Életem, a kenu címmel megjelent Sziklenka 
László kajak-kenu mesteredző első könyve. 
A kötetet a Pákolitz István Városi Könyv-
tárban mutatták be. – Két dolog ösztönzött 

arra, hogy megszülessen ez a könyv. Egy-
részt a korom miatt írtam meg saját törté-
netemet, ez a mű első része. De a kötet sze-
rintem még érdekesebb azoknak az olva-
sóknak, akik kezdő vagy haladó edzők. A 
második részben, ha nem is tankönyvet, 
de ahhoz hasonló útmutatót írtam. Hat-
van év tapasztalatát mint nevelőedző össze-
gyűjtöttem és papírra vetettem – mondta el 
a mesteredző. Sziklenka László sok sport-
ágat kipróbált, futballozott, vívott, atletizált, 
de a kajak-kenu ragadta meg igazán. Az első 
próbálkozása még kisgyermekként egy mo-
sóteknőben történt, mellyel vízre szállt, és a 
Dunában kezeivel evezett. 1951-től Budapes-
ten a Városi Tanács SK-ban versenyzett, majd 
később ő trenírozta a �atalokat. 1975-ben 
Győrbe került, utána Szolnokon dolgozott, 
majd 1987-től 2003-ig Pakson, ezt követő-
en Velencén és Dunaföldváron szervezte 
a kajak-kenu életet. Többek között tanít-
ványa volt az olimpiai bajnok Foltán Lász-

ló, a világbajnok Homann Ervin, valamint 
Pakson az olimpiai bronzérmes Kozmann 
György is, vagy éppen az Életem a kenu 
című kötetbemutatón közreműködő Euró-
pa-bajnok, világbajnoki helyezett Feil Imre. 
– Amit ma edzőként elvégzek és a gyerekek-
nek átadok, azt mind Laci bácsitól örököl-
tem. Kijártam az iskolákat, főiskolát, egye-
temet végeztem, de ott olyan dolgokat nem 
tanítottak nekem, amit nevelőedzőmtől ta-
nultam – fogalmazott az Atomerőmű SE ka-
jak-kenu szakosztályának edzője.
Az idén 81. életévét betöltő sportember a 
mai napig aktívan dolgozik, a Dunaföld-
vári Szakosztályban tanácsadóként segíti a 
klubot. A Pákolitz István Városi Könyvtár-
ban bemutatott kötet 400 példányban je-
lent meg, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
és magánszemélyek támogatásával. – Akik 
már olvasták, azt mondták, hogy jól szóra-
koztak és sokat tanultak belőle – tette hozzá 
a szerző.                                                 Faller G.

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

– Az idei bajnokságban több riválisunk 
lesz a dobogós helyekért, mint korábban. 
A Nagykanizsa, a DVTK, a Honvéd, a 
Pénzügyőr, sőt a Dunaharaszti is jó játék-
erőt képvisel, igazából csak 2-3 csapat van, 
amelyik jóval gyengébb nálunk. Az első 
fordulóban nyertünk a Csuti ellen, amely 
gyengült ugyan, de még így is erős csapat, 
míg a második ellenfelünk, a Dunaharaszti 
elég erős középcsapatnak számít. A Pénz-
ügyőr ellen fordított eredmény is szület-
hetett volna. Hiába álltunk jobban az utol-
só két táblán, sajnos vesztettünk, és Vidéki 
sem tudta nyerő állását érvényesíteni. Ber-
kes nem játszott, mert már korábban elké-
redzkedett, tervezett hiányzás volt. Ez nem 
volt rangadó, azokon mindenki itt lesz, a 
Nagykanizsa, a Szombathely, a DVTK ellen 
megpróbálunk komplett csapattal felállni. 
Az idei évben még egy forduló van visz-
sza, december 11-én idegenben játszunk, a 
Honvéd ellen. Annak ellenére, hogy újon-
cok, nem rossz a csapatuk, Almási Zoltán 
az első táblásuk, és sok a külföldi játékosuk 
is. Ott győzni kellene, könyörtelennek kell 
lennünk!                                                      -kj-
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Lacza Gábor Is tvánné  
képvise lő  

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

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Szent István király út 50.)
nyitva tartása:

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

Hardfarm K� . sertéstelep-
üzemeltetető állás 

betöltésére felvételt hirdet.
Kiemelt � zetéssel 
nettó: 250.000 Ft.

Munkavégzés helye: 
Németkér Kanacspuszta.

Jelentkezni az alábbi 
telefonszámokon lehet.

20/383-6299
20/530-0727

Hiányoztak a hálószaggató gólok

Nem sikerült meglovagolnia a Ferencváros 
elleni történelmi idegenbeli sikert a Paksi 
FC OTP Bank Ligában szereplő labdarú-
gócsapatának. A zöld-fehérek az FTC-t kö-
vető diadal után a tabella negyedik helyén 
álló és jó formában lévő Budapest Hon-
véd együttesét fogadták. A találkozón a 7. 
perc legvégén Szabó János közeli találatával 
megszerezte a vezetést a PFC, jól kezdtek 
tehát a Csertői-tanítványok. A folytatásban 
kisebb helyzetek következtek, de inkább 
mezőnyjáték zajlott a gyepen. A 42. perc-

ben Koltai egyéni villanása után is maradt 
az 1:0, mert erős lövése a háló fölé szállt. 
De nem maradt ennyi az állás a félidőig, 
mert két minutummal később egyenlített 
a Honvéd. Egy oldalszabadrúgás után Sza-
bó János fején változtatott irányt a labda, 
amely végül a bal alsó sarokban kötött ki. A 
második 45 perc ismét hazai próbálkozás-
sal kezdődött, Koltai lövése centikkel ke-
rülte el a vendégkaput. Öt perccel később 
Hidi próbálkozott a távolból, a mellé tartó 
labdát Kemenes paskolta még kijjebb. A 87. 

percben Prosser hagyott ki helyzetet, így 
maradt a döntetlen. A végeredmény: 1:1. 
A diósgyőri stadion felújítása miatt Mezőkö-
vesden fogadta a Paksi FC-t a DVTK az OTP 
Bank Ligában a legutóbbi játéknapon. A mér-
kőzés úgymond hatpontos meccs volt, mind-
két gárda a kiesés elől menekül. A 7. percben 
tizenegyesgyanús eset történt a hazaiak 16-
osán belül, Szakály elesett, a játékvezető azon-
ban nem fújt. A 15. percben Nono szabadrú-
gása után védett nagyot Kemenes kapus, majd 
az újbóli beívelés Bacsa fejéről a kapufa mellé 
csorgott. A 28. percben egy teljesen szabályos 
góltól fosztották meg a paksiakat, Papp Kristóf 
fejese után Rados kapus a gólvonal mögé esett 
a labdával. A 0:0-s első félidő után az 55. perc-
ben Radost tornáztatta meg Hahn, távoli lö-
vésénél nagyot nyújtózkodott a hálóőr. Az 59. 
percben egy hazai szöglet után megszerezte a 
vezetést a Diósgyőr, Lipták remekül érkezett a 
rövid oldalon, és fejjel bevette a paksi kaput. A 
90. percben ismét Lipták villant, ám közeli lö-
vése megpattant, ami szögletre vágódott. A rá-
adásban a piros-fehérek játékosa, Ugrai har-
colt ki büntetőt, amit a sértett Kemenes bra-
vúrja után másodszor már a hálóba pofozott. 
A végeredmény: 2:0. A két gárda helyet cse-
rélt a tabellán, a zöld-fehérek a 11., kieső hely-
re csúsztak. 
– Úgy látszik, a jó játék kevés egy ilyen mecs-
csen. Olyan gólokat kellett volna lőnünk, 
amelyek kiszakítják a hálót, azt megadták 
volna – értékelt a paksi tréner a lefújás után. 

Faller Gábor
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TERMELŐI 
BIO HOMOK-
TÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)

* Az ajándékra csak a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak, 
   a készlet erejéig, 2017. január 9-ig.

Miért rossz ötlet
úgy tenni, mintha
értené, amit Önnek mondanak?

• LEMARADHAT fontos INFORMÁCIÓKRÓL
• KIMARADHAT a meghitt családi BESZÉLGETÉSEKBŐL

amit Önnek mondanak?amit Önnek mondanak?amit Önnek mondanak?

Ajándék
a téli estékre

Hőtartó
úti bögre*

06-30/234-2572
HÍVJON MINKET BIZALOMMAL:

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


