
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

XX. ÉVF. 22. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2011. NOVEMBER 18.

Az elmúlt négy évtizedre visszapillantva megszámlálhatatlan kedves emlék jut eszébe.
Elégedett mindazzal, amit a sorstól kapott, hálás a tengernyi mosolyért, amit a gyere-
kektől, és soha nem gondolt más elismerésre. A Segítő kéz idei kitüntetettjétől, Szi-
lágyi Istvánnétől kérdeztük ezúttal: jó napot, mi újság? 15. oldal

NYUGDÍJASHITEL
Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni 

háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjashitelt 75 éves korig!

Felvehető összeg 100 ezertől akár 1 millió Ft-ig, futamidő max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2567 Ft, 500 ezer forintnál 12831 a havi törlesztőrészlet. 

Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. 

A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

50 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Fo
tó

: 
Sz

af
fe

na
ue

r
Fe

re
nc

ÉPÜL A TÁMFAL A KILÁTÓ ALATT
Képriport a 14. oldalon
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Lájkold Facebookon 
a Paksi Hírnök hírblogját,

és nyerj egy 7"-os táblagépet
Android operációs rendszerrel!

A játékban azok a magánszemélyek vesznek részt, akik a Facebook közösségi oldalon legkésőbb december 18-án 23:59 percig
lájkolják a Paksi Hírnök blogot. Szintén részt vesznek a sorsoláson az oldalt már korábban lájkolók. A játék eredményéről de-
cember 22-én a Paksi Hírnök online hírblogon (www.paksihirnok.hu), a Facebookon és a TelePaks Kistérségi Televízió adá-
sában értesítjük olvasóinkat. A TelePaks Nonprofit Kft. alkalmazottai és munkatársai, illetve közvetlen hozzátartozóik nem
vesznek részt a sorsolásban.

Fotónk csak illusztráció, a nyeremény eltérhet az itt láthatótól.



Maroknyi csapat dolgozik
azon szeptember eleje óta,
hogy a város közterületeit el-
lenőrizze, felügyelje, a prob-
lémákat feltárja és elősegítse
a megoldásukat. A csoport-
ban a két városgondnok, Ár-
ki Gábor és Zsigó Richárd
mellett a polgármesteri hiva-
talt képviselő Volf Klaudia
építész, városfejlesztési refe-
rens dolgozik, a munkát
Saáry Miklósné koordinálja. 

Ő számolt be róla, hogy utcák,
terek, parkok, előkertek ellen-
őrzésére kaptak megbízást.
Ennek érdekében módszere-
sen járják a várost, hetente
legalább két utcát néznek vé-
gig. Amennyiben hibát, vá-
rosképbe nem illő gyakorlatot
tárnak fel, az illetékest kérik,
hogy szüntesse meg. Ilyen le-
het például az előkertek meg-
védése érdekében kihelyezett
oszlopok, vasrudak, kövek,
betontuskók összeszedése;
fák metszése, előkertek gazo-
lása, öreg fák kiszedése. A
munkacsoportban Volf Klau-
dia feladata, hogy a városképi
problémákat feltárja és annak
megoldására tervet állítson
össze, javaslatot tegyen a
megoldásra. Vizsgálja az ut-
caképek, közterek karakterét,
javaslatokat tesz kisléptékű,
pontszerű környezetrendezési

fejlesztésekre. Feladata még
az utcákban egybefüggően te-
lepíthető, klímát javító faso-
rok elhelyezésének vizsgála-
ta; a köztérhasználati szoká-
sok figyelembe vételével a
hely karakterének erősítése
egyszerű építészeti eszközök-
kel (pl. fasor, ivókút, burkola-
tok, padok). 

– További cél, hogy ahol
igény mutatkozik, önkormány-
zati segítséggel, tervezett mó-
don elegáns közösségi tér, hely
alakulhasson ki. Ehhez elen-
gedhetetlen, hogy kiderüljenek

a valós közösségi igények és
együttes gondolkozással, jó or-
vosként, koncepciók mentén
„szegjük”, majd óvjuk környe-
zetünket és annak méltóságos
megjelenését – húzta alá Volf
Klaudia.

Saáry Miklósné a részleteket
illetően elmondta, hogy sze-
mélyesen vagy levélben, határ-
időt is megjelölve megkérik az
érintett polgárt, hogy oldja
meg a problémát. Határidő le-
telte után ellenőrzik, ez meg-
történt-e. Ha nem, hivatalos le-
velet küldenek. Amennyiben
ez is hatástalan marad, a város
jegyzőjének tesznek javaslatot
a rendeletekben előírt szankci-
ók alkalmazására.

A program vezetője kiemelte,
hogy a helytelen gyakorlat
nem csak a lakosságot érinthe-
ti, hanem a városüzemeltetés-
sel megbízott DC Dunakom
Kft.-t, esetleg a Paksi Vízmű
Kft.-t vagy éppen a hivatal mű-
szaki osztályát és főkertészét.
Esetükben is határidőket jelöl
meg a csoport. 

– Az eseti problémáknál
azonnali vagy rövid idejű ha-

táridőket jelölünk meg. Egyéb
esetben a következő évi költ-
ségvetés tervezéséhez nyúj-
tunk segítséget. Például a ki-
sebb útjavításokkal megkeres-
sük a DC Dunakom Kft.-t, de
egy utca teljes felújításának
javaslatával a műszaki osz-
tályt – vázolta. Példaként em-
lítette még, hogy eseti problé-
maként jeleznek a Paksi Víz-
mű Kft.-nek, hogy az árok ta-
karításra szorul, de egy teljes
utca csapadék-összefolyóinak
felülvizsgálata már tervezési
kérdés.

A kis csapat szeptember eleje
óta járja a paksi utcákat, elké-
szítették a szükséges nyomtat-
ványokat, írásos dokumentáci-
ót; kidolgozták a szerintük leg-
hatékonyabb eljárási formát.
Az első kérések a napokban
kerülnek az érintett lakókhoz
és a megfelelő szervezetekhez.
– Mindnyájunk érdeke, hogy
tiszta, rendezett városban él-
jünk, hogy közterületeink egy-
séges képet mutassanak – fog-
lalta össze a program célját
Saáry Miklósné.

Vida Tünde
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Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kövi Gergő

Szerkesztőség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következő megjelenés: 2011. december 2.

Paksi Hírnök

Az egységes, rendezett városkép
mindannyiunk érdeke
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A napokban fejeződött be a tűzjelző há-
lózat kiépítése a Bóbita Bölcsődében. A
16,5 millió forintos beruházás a legna-
gyobb volumenű munka volt a tavalyi,
komplett nyílászárócsere óta. Az intéz-
mény életében nem okozott fennakadá-
sokat a napközbeni szerelés, folyamato-
san fogadták az új bölcsődéseket is, tá-
jékoztatott Laszlóczki Józsefné. 

A 104 férőhelyes intézménybe jelenleg 75
kisgyermek jár, de folyamatos a felvétel
attól függően, hogy a szülők mikor kíván-
ják bölcsődébe adni gyermeküket. Nincs
várólista, senkit sem kell elküldeni, aki jo-
gosult ezen szolgáltatásra, tudtuk meg az
intézmény vezetőjétől. 

Egy kisgyermek akkor jogosult a bölcső-
dei ellátásra, ha mindkét szülő dolgozik,
de szociális rászorultság alapján, a szak-
emberek javaslatára is bekerülhet az intéz-
ménybe. További feltétel a paksi lakóhely
vagy életvitelszerű itt-tartózkodás. 

A bölcsőde szakmai programja az
egészséges életmód köré épül. A gyere-
keknek az őszi-téli időszakban két sószo-
ba áll rendelkezésére. A kúraszerű ott-

tartózkodás nemcsak megelőzésként bi-
zonyul hasznosnak, hanem az allergiás,
illetve felső légúti betegségek esetében is
jótékony hatású. A szakképzett die-
tetikust foglalkoztató intézmény biztosít-
ja városszerte a táplálékallergiában szen-
vedő 14 év alattiak nappali étkezését. A
paksi bölcsődések nem mindennapi mód-
szerrel is találkozhatnak: ez a kutyaterá-
pia, ami a Paks Térségi Pedagógiai Szol-
gáltató Központ szakembere révén való-
sulhat meg, s ami nem csupán a sérült
gyermekek fejlesztéséhez járul hozzá, ha-
nem egészséges társaik is megtanulják a
kutyával való bánásmódot. A testi mellett
a lelki egészségre is nagy hangsúlyt fek-
tetnek a szakmai programban, érdekes-
ség, hogy a kicsik klasszikus zenére al-
szanak el a délutáni pihenő alkalmával.
Az intézményben kiemelt szerepe van a
művészetre nevelésnek is. Ennek része-
ként a gyermekek alkotásait a nemrég ki-
alakított folyosógalérián állítják ki, és a
bölcsőde a színhelye a városi művelődési
központ Tipegő bérletének, azaz a legki-
sebbek színházi előadásainak is. A paksi
Bóbita Bölcsőde több mint harmincéves

fennállása alatt szakmai berkekben orszá-
gosan is elismert intézménnyé vált, jelen-
leg a regionális módszertani bölcsőde se-
gítő intézménye, gyakorlati továbbképzé-
sek színhelye. Az intézmény dolgozói
maguk is számos továbbképzésen vesz-
nek részt – nem ritkán előadóként is –,
sőt, házon belül szervezett továbbképzé-
sek során adják át egymásnak ismeretei-
ket.                                               -dsz-

790 millió forintot nyert a pak-
si önkormányzat a város új
szennyvíztisztító telepének
megépítéséhez a Környezet és
Energia Operatív Program tá-
mogatási rendszerében. Ezzel
lehetővé válik a jelenlegi, mára
elöregedett telep kiváltása, és
egy korszerű, környezetkímélő
rendszer létrehozása. 

Paks szennyvízhálózatának
kiépítése 1968-ban kezdődött
hat kilométer szennyvízháló-
zat megépítésével, valamint a
tisztítást végző kétszintes üle-
pítő létesítésével. Az első
nagy változás az atomerőmű
építésével egy időben történt:
ekkor harminckét kilométer
hálózat és új szennyvíztisztító
létesült. A következő mérföld-
kő a 90-es évek elejére tehető,
amikor huszonkét kilométer
hálózattal bővült a rendszer. A
szennyvízhálózat kiépítettsé-

ge ettől az időponttól gyakor-
latilag száz százalékosnak
mondható a városban. A 70-es
évek óta működő szennyvízte-
lep mára teljesen elavult. Ah-
hoz, hogy az új környezetvé-
delmi előírásoknak megfelel-
jen, s ne folyamatos javítgatá-
sokkal biztosítsák időszako-
san a működést, hosszútávra
szóló megoldást kellett találni.
Ehhez nyújtott segítséget az
Európai Unió az úgynevezett
felzárkóztatási alapból. A vá-
ros önkormányzata több év
előkészítő munka után a két-
fordulós pályázat második
szakaszában is sikerrel szere-
pelt: a tervezői költségbecslés
szerinti 1,060 milliárd forin-
tos beruházás megvalósításá-
ra 790 milliós támogatást
nyert Paks. Az új szennyvíz-
tisztító a működő telep mel-
lett épül fel. 

A Dunába jelenleg is biológia-
ilag tisztított szennyvíz kerül.
Az új rendszer kiépülésével tisz-
tább víz jut a folyóba, egy to-
vábbi folyamatnak köszönhető-
en ugyanis csökken a nitrogén-
és foszfortartalma. Az új telepen
a szennyvíz elsőként az ún. fél-
centis pálcasűrűségű ráccsal ta-
lálkozik, amelynek az a felada-
ta, hogy felfogja a szilárd hulla-
dékot. Ezt követően kerül a ho-
mokfogóba, ami után már csak
lebegő anyagokat tartalmazó
szennyvíz marad. A biológiai
tisztítás során baktériumok
bontják le a számtalan szennye-
ződést egy betonmedencében.
Az új telepen egy további folya-
mat is zajlik majd: az élővizet
károsító tápanyag eltávolítására
is lehetőség nyílik. Ez azt jelen-
ti, hogy a már említett foszfor-
ból és nitrogénből jóval keve-
sebb kerül az élővízbe. Ezek a

tápanyagok a szennyvíziszap-
ban maradnak, s az ebből kelet-
kező komposzt tápanyagban
gazdaggá, hasznossá válik. 

Pakson az átlagos napi vízfel-
használás 100 liter/fő. A mint-
egy kétezer köbméternyi vizet
azonban nemcsak előteremteni
kell napról napra, hanem visz-
szafogadni is. Az új szennyvíz-
tisztító telep létrehozása a vá-
ros legnagyobb folyamatban
lévő, alapinfrastrukturális fej-
lesztése az új hulladékgazdál-
kodási rendszer megvalósítása
mellett. Jelenleg a támogatási
szerződés megkötése folyik,
ezt követően kerülhet sor a
közbeszerzési eljárásra, amely
során kiválasztják a kivitele-
zőt. A beruházás jövőre indul,
s a tervek szerint 2013-ban
kezdi meg működését az új
szennyvíztisztító rendszer. 

Dallos Szilvia

Bóbita bölcsőde: folyamatos a felvétel
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Uniós támogatással épül 
a szennyvíztisztító telep
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Az atomerőműben működő
szakszervezetek is csatlakoz-
ta múlt hét pénteken az or-
szágos demonstrációhoz. A
Padosz Paksnál, az ADÉSZ
Szekszárdnál tiltakozott fél-
pályás útlezárással a három-
oldalú párbeszéd megszünte-
tése, a Munka Törvényköny-
ve és a nyugdíjrendszer ter-
vezett változásai ellen. 

A tervezetnél egy órával
később, reggel nyolc órakor
zárták le a hatos út Budapest
felé vezető sávját a paksi Ha-
lászcsárda és a vasúti múze-
um között. Már reggel majd’
hatvan autó jött össze, me-
lyek egymás mögött felsora-
kozva egy kilométeres sort
alkottak. A Paksi Rendőrka-
pitányság segítséget nyújtott
a lezáráshoz és a forgalom-
irányításra is felkészítette az
aktivistákat, mondta el
Lőrincz László, a Padosz el-
nöke. Azt is hozzátette, hogy
az egész nap jó hangulatban,
konfliktusok nélkül telt, az
autósok nagyon türelmesen
reagáltak a helyzetre, nem
voltak beszólások, kritikák.

Többen – mondta el – egyet-
értésüket fejezték ki, intet-
tek, dudáltak. Ugyancsak
szimpatizánsokra találtak a
környék lakóiban, akik közül
néhányan gondoskodtak az
ellátásukról csakúgy, mint
más civilek, szervezetek.
Napközben többen csatla-
koztak a társasághoz, és cse-
rélődtek is a demonstrálók,
sőt még egy spontán szemét-
szedő akcióra is sor került: a
szakszervezeti megmozdulás
résztvevői az út szélét meg-
tisztították a hulladéktól,
összesen nyolc zsáknyi sze-
metet szedtek össze rögtön
az akció elején. A félpályás
lezárás este 9-ig tartott. 

Szekszárdon este 7-ig kor-
látozták a forgalmat az 56-os
úton. A megyében még egy
helyszínen, Bátaszéken tilta-
koztak félpályás útlezárással
a kormány tervezett lépései
ellen. Az országban a hír-
adások szerint több mint száz
helyszínen korlátozták a köz-
lekedést figyelemfelkeltő
céllal.   

-vida-

Tárgyalóasztalhoz ültek a felek,
de még nem született meg a
megoldás a csámpa-biritói be-
kötőúttal kapcsolatban. Az
egyeztetést a Tolna Megyei
Kormányhivatal kezdeményez-
te annak érdekében, hogy mie-
lőbb használhassák a közleke-
dők a szeptemberben lezárt sza-
kaszt. Az M6-os felett átívelő
felüljárót azért nem lehet hasz-
nálni, mert nincs üzemeltetője,
így nem kaphat használatbavé-
teli engedélyt. Az egyeztetésen
a kormányhivatal illetékes ve-
zetőin kívül a Nemzeti Infrast-
ruktúra Zrt., Paks Város Önkor-
mányzata, az M6 Tolna Autó-
pálya Koncessziós Zrt., vala-
mint a Porr AG Magyarországi
Fióktelepének képviselői vettek
részt. Baumann Péter, a hivatal
közlekedési felügyelőségének
igazgatója azt mondta, eljáró
hatóságként nem illetékesek a
döntésben, így csak a koordiná-
ló szerepet vállalhatták. A talál-
kozót sikeresnek értékelte, mert
– mint mondta – néhány lehető-
séget sikerült kizárni, így köze-
lebb kerültek a megoldáshoz.
Az eddig történteket és a jog-

szabályi hátteret áttekintve
megállapították, hogy sem az
építő koncessziós társaság, sem
a helyi önkormányzat nem le-
het az út kezelője, mivel az nem
országos és nem helyi közút. A
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
sem lehet kezelő, mert a jogsza-
bályok azt is kizárják. Az egyik
lehetőség a helyzet rendezésé-
re, ha az M6 Tolna Autópálya
Koncessziós Zrt. visszaadja a
Magyar Államnak, amely a tu-
lajdonjogot és ezzel a kezelői
feladatokat a paksi önkormány-
zatnak adja tovább. Ez esetben
helyi közúttá nyilvánítják az
utat. Másik megoldás, ha ma-
gánúttá nyilvánítják, és a tulaj-
donos Magyar Állam kijelöli az
útkezelőt. Az előbbi a kor-
mányhivatal szakemberei sze-
rint hosszadalmas folyamat,
esélyt az utóbbi változatra lát-
nak. A döntést azonban nem ők
hozzák meg, ezért a szerdai
egyeztetés dokumentációját to-
vábbítják a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumhoz. Baumann
Péter azt reméli, hogy még idén
megnyithatják az utat Csámpa
és Biritó között.                   -vt-

Bekötőút: közelebb
a megoldás

Alapítása óta első ízben dön-
tött támogatások odaítéléséről
az atomerőmű Jövőnk Energi-
ája Térségfejlesztési Alapítvá-
nya. Az ülést pénteken délelőtt
Szedresben tartották. Az idén
tavasszal létrehozott szerve-
zethez a júniusban meghirde-
tett pályázatra átgondolt, ala-
posan előkészített, jó elképze-
léseket tartalmazó igények ér-
keztek, fogalmazott Kováts
Balázs, aki szakértőként segíti
a kuratórium munkáját. Ötven-
három pályázatot értékeltek,
ezek közül harmincegy nyert
pozitív elbírálást. Az igényelt
összeg több mint 700, a meg-
ítélt 417 millió forint, amely

15 új munkahely létrejöttét se-
gíti elő és 4,3 milliárd forint
fejlesztést generál.

A győztes pályázók között
van a dunaföldvári önkor-
mányzat, amely löszfal stabili-
zációra nyert, Tolna, amely a
városközpont rehabilitációjá-
hoz kap támogatást, Duna-
szentgyögy, ahol az ivóvízmi-
nőség javító programot való-
síthatják meg pályázati segít-
séggel. Nyert Németkér, Szed-
res, Tengelic, Bikács és még
számos további település.
Mittler István, az alapítvány
kommunikációs megbízottja
kiemelte a Paks és térsége hul-
ladékgazdálkodási rendszer ki-

alakításának projektjét, amely
során a meglévő kommunális
hulladéklerakó bővítményeként
megépül egy hulladékkezelő
központ és egy lakossági sze-
lektívhulladék-gyűjtő udvar.
A pályázatban érintett telepü-
lések sikerrel pályáztak. Paks
– önmérsékletet tanúsítva –
nem igényelt önrész-kiegészí-
tést, hangzott el az ülésen.

A kuratórium úgy döntött,
hogy a megyei önkormányzat
Balassa János kórházat érintő
pályázatát egyedi bírálat alap-
ján értékeli és a maximális
meghatározott negyvenmillió-
nál jelentősebb, ötvenmillió
forintos összeggel támogatja,

mivel a megye teljes lakossá-
gának ellátását érintő célra
igényelték. Ennek eredménye-
ként egy korszerű CT-beren-
dezés beszerzésére nyílik lehe-
tőség. 

A Jövőnk Energiája Térség-
fejlesztési Alapítványt a Paksi
Atomerőmű Zrt. idén tavasz-
szal hozta létre, hogy általa
segítse a térségfejlesztést, az
életminőség emelését és a
munkahelyteremtést a kedvez-
ményezett területeken. E cé-
lok megvalósítására 2014-ig
évi ötszázmillió forintot bo-
csát az alapítvány rendelkezé-
sére. 

Vida Tünde

Négyszázmillió forintról döntöttek

Útlezárással
tiltakoztak



Lezárult a népszámlálási pót-
összeírás is, elkezdődött az
adatlapok feldolgozása. De-
cemberben még egyszer ko-
pogtathatnak otthonunkban
a számlálóbiztosok, a statisz-
tikai adatfelvételeknél min-
den alkalommal lebonyolított
utóellenőrzés helyszíne ugya-
nis Ozora mellett Paks lesz
Tolna megyében. 

A november 8-ig zajló pótösz-
szeírás befejezése után elkez-
dődött Pakson is a kérdőívek
átvétele. Az adatlapok ezt kö-
vetően a Központi Statisztikai
Hivatalhoz kerülnek, ahol egy,
a tervek szerint Budapesten
létrehozott feldolgozási köz-
pontban történik majd a számí-
tógépes rögzítés és az adatok
kiértékelése. Városunkban
azonban még nem ért véget a
15. cenzus, ugyanis Ozora
mellett Paks az a helyszín,
ahol a 93 közül egy körzetben
pótösszeírás lesz. A kijelölt

körzet lakói december 1. és
14. között számíthatnak a
számlálóbiztos látogatására.
Az utóellenőrzésen, amelyet
minden statisztikai adatfelvé-
tel során elvégeznek, a felvé-
tel pontosságát, megbízható-
ságát vizsgálják. A számláló-
biztos a körzet minden ottho-
nába bekopog, oda is, ahol a
népszámlálás során az inter-
netes adatszolgáltatást válasz-
tották az állampolgárok. 
– Nagyon egyszerű, rövid, ki-
zárólag a demográfiai adatokra
vonatkozó kérdéseket tartalma-
zó adatlap kitöltésében kérjük a
lakosság közreműködését, a
kérdőív öt perc alatt, akár az aj-
tóban kitölthető – tájékoztatott
dr. Nagyné Jerkovits Ilona nép-
számlálási oktató, a KSH fő-
munkatársa. A pótösszeírásra
kijelölt körzet lakóit a helyi
médián keresztül tájékoztatja
majd az utóellenőrzésről a
Központi Statisztikai Hivatal.     

-dallos-
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Pakson is lesz
utóellenőrzés

MEGHITT ÜNNEPSÉGEN, családta-
gok körében tette le az állampol-
gári esküt Szabó Ákos, Eke Ist-
ván és Eke Zoltán a paksi pol-
gármesteri hivatalban. Mindhár-
man egyszerűsített honosítási el-
járásban kérelmezték a magyar
állampolgárságot, mint elmond-
ták az ügyintézés gördülékeny

volt. Szabó Ákos Kanadában élt
húsz évig, jelenleg munkát keres
a geológus végzettségű fiatal-
ember. Az Eke testvérek Erdély-
ből települtek át az anyaország-
ba, István már családapa. Mind-
ketten most tanulják a kőműves
szakmát, és bíznak abban, hogy
boldogulni fognak. 

2010 decemberében nyújtot-
ta be a második fordulós pá-
lyázati anyagot a Paks és
környékbeli hat település ál-
tal az új paksi hulladékgaz-
dálkodási rendszer, azaz töb-
bek között az új hulladékke-
zelő központ megvalósításá-
ra alakított társulás. A pályá-
zati támogatásról szóló szer-
ződést idén júniusban kötöt-
ték meg. A munka a nyertes
ajánlattevő kiválasztásához
szükséges dokumentációk
összeállításával folytatódott,
ezek mindegyikét a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség jogi
és közbeszerzési szempont-
ból is vizsgálja. Folyamatban
van a kivitelezést levezénylő
mérnök kiválasztása, vala-
mint a projektmenedzsment
felállítása, emellett készül az
a lakossági szemléletformáló
program, amely az új sze-
méttelep nagyobb kihaszná-
lását célozza meg. A kivite-
lező kijelölését és a gépek

beszerzését biztosító közbe-
szerzési eljárások várhatóan
még decemberben elindul-
nak, tájékoztatott Hoffmann
Zoltánné, lezárulásuk után az
építkezés a tervek szerint
2012. február végén elkezdő-
dik, tette hozzá a projektko-
ordinátor. A beruházás vár-
hatóan 2013 januárjában jut-
hat el a próbaüzemig. 

Az új hulladékgazdálkodási
rendszer megvalósításának
költsége több mint másfél
milliárd forint, a pályázat
mintegy hetvenkét százalé-
kos támogatásról szól. A
fennmaradó önerőt a telepü-
lések lakosságszám-arányo-
san vállalták. Madocsa,
Bölcske, Nagydorog, Puszta-
hencse és Györköny ennek
biztosítására a Paksi Atom-
erőmű Zrt. által életre hívott
Jövőnk Energiájáért Alapít-
ványtól nyert pályázati támo-
gatást. 

-dal-

Eredményesen
pályáztak önerőre

Hagyomány már, hogy Paks
Város Önkormányzata kará-
csonykor ajándékkal kedves-
kedik a városban élő nyugdí-
jasoknak. November 30-ig
várják azoknak a paksi nyug-
díjasoknak a jelentkezését,
akiknek családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az 57 ezer forin-
tot, egyedül élők esetén a 75
ezer forintot. A tájékoztató
szórólapot minden háztartás-
ba eljuttatják, és az azon sze-
replő adatlap kitöltésével, il-
letve a jövedelemigazolások
csatolásával igényelhetik az
ajándékot. Az adatlapokat az

alábbi helyeken várják: pol-
gármesteri hivatal, idősek ott-
hona, Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat, Gondo-
zási Központ, Hajléktalanok
Átmeneti Szállása, valamint a
külső városrészek ügyfélszol-
gálati irodájában.  Az ajándé-
kokat december 9. és 15. kö-
zött szállítják házhoz. 

Karácsonyi
ajándék
a hivataltól

Gyakorlattal rendelkező gépészmér-
nökök, valamint villamosmérnökök
jelentkezését várjuk automatizálási

területre, paksi munkahelyre. 
Előny a Solid Edge ismerete.

Jelentkezés: 
robolution@robolution.eu
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Lezárult az a képzőművésze-
ti pályázat, amelyre a paksi
önkormányzat várt általános
iskolásoktól rajzokat a téli
Paksról. A zsűri meghozta
döntését, a legjobbnak ítélt
alkotásokból karácsonyi ké-
peslapsorozat készül.

A paksi önkormányzat ebben
az esztendőben saját készítésű
karácsonyi képeslapokkal sze-
retné köszönteni partnereit. A
sorozatot diákok munkáiból ál-
lítják össze, így egyedi és a tele-
pülésre jellemző lesz az üdvöz-
let. Első lépésként rajzpályáza-
tot hirdettek, amelyre a téli Pak-
sot ábrázoló, tetszőleges techni-
kával készített alkotásokat vár-
tak a gyerekektől. A felhívásra

több száz alkotást küldtek be a
város általános iskoláiból, ame-

lyeket Kernné Magda Irén,
Hefner Erika és Bencze Barna-

bás zsűrizett. Mint elmondták a
fiatalok szépen, nagy ügyszere-
tettel dolgoztak. Voltak olyan
alkotások, amelyek hűen idéz-
ték a karácsony szellemiségét,
és technikailag is kiválóak vol-
tak, de nem köthetőek a város-
hoz, így azokat sajnos nem tud-
ták értékelni. Ami a képek té-
máját illeti, sok rajzon megje-
lent a Szentlélek-templom, a
Duna-part és a Sárgödör tér.
Nem volt tehát könnyű dolga a
zsűrinek, de végül kiválasztot-
ták azt a húsz alkotást, amelye-
ket minden szempontból a leg-
jobbnak találtak. A pályázat
eredményéről értesítik az isko-
lákat, a rajzokból pedig kiállítás
nyílik az adventi időszakban a
városházán.                -gyöngy- 

Képeslap készül a rajzokból

Az együttműködés erősíté-
sének lehetőségeiről, a jövő
évi tervekről és az elmúlt év
tapasztalataitól tanácskoz-
tak a városi könyvtárban és
a kistérség mozgókönyvtá-
raiban dolgozó szakembe-
rek a Pákolitz István Városi
Könyvtárban. A konferen-
cia keretében megbeszélést
tartottak a Paksi Kistérségi
Közkincs Kerekasztal tagjai
is, akik egyebek mellett a
Közkincs értéktár elkészíté-
séről tárgyaltak. 

Először hívta megbeszélésre a
kistérség mozgókönyvtárai-
ban dolgozó szakembereket a
Pákolitz István Városi Könyv-
tár új igazgatója, Szentgáliné
Erőss Márta. A vezető bemu-
tatkozása után az év munkájá-
nak értékelése és a jövő évi
tervek szerepeltek napiren-
den. – Nagy a bizonytalanság
a kistérségek jövőjét illetően,
így csupán egy évre gondol-
kodunk előre, de nagy hang-
súlyt kívánunk fektetni az
együttműködés erősítésére a

kistérségen belül és más kis-
térségekkel – emelte ki a ter-
vek közül a könyvtárigazgató.
Szentgáliné Erőss Márta el-
mondta, hogy ezt helyben a
közös rendezvényekkel kí-
vánják megvalósítani, például
azzal, hogy az országos
könyvtári napok rendezvé-
nyeihez lehetőség szerint va-
lamennyi kistérségi mozgó-
könyvtár csatlakozik progra-
mokkal. Más kistérségeket
pedig bemutatkozó látogatás-
ra hívnak majd Paksra. A
konferencián a mozgókönyv-
tárakat is érintő informatikai
fejlesztésről is elhangzott tá-
jékoztató. A napokban fejező-
dik be az az informatikai át-
alakítás a városi könyvtárban,
mely során üvegszál optikás
kábelrendszert építenek ki az
intézményben. Ez nagyobb
sávszélességű, nagysebességű
internetet biztosít. A könyvtár
honlapján megtalálható kis-
térségi oldalon pedig rövide-
sen minden település prog-
ramjai fellelhetők lesznek. Az
informatikai fejlesztés mellett

egy másik nagy projekt előké-
szítésén is dolgoznak a városi
könyvtárban: várhatóan már
tavasszal új helyszínen várja
fiatal olvasóit a gyermek-
könyvtár. 

A konferencia keretében a
Közkincs Kerekasztal tagjai
is megbeszélést tartottak: a
közös munka értékelése mel-
lett a jövő évi feladatok, így
például a tervezett Közkincs
értéktár létrehozása volt a té-
ma. 

– Szeretnénk, ha a kistérség
minden településén elindulna
az a hatalmas munka, amely a
helyben fellelhető tárgyi,
szellemi és természeti kincse-
ket méri fel és azokat a hun-
garikumokat, amiket esetleg
felterjeszthetünk a hivatalos
cím elérésére is – tudtuk meg
Bodó Katalin koordinátortól,
aki hozzátette: az értéktár lét-
rehozása fontos feladattá vált,
hiszen a cél a helyi nemzeti
értékek megőrzése, ápolása.
Az informális, szakmai, bará-
ti csoport a Paksi Kistérségi
Közkincs Kerekasztal és a

nyáron megalakult bejegyzett
civil szervezetük, a Tolnatáji
Közkincs Egyesület továbbra
is várja a csatlakozni szándé-
kozókat. Céljaikról, munká-
jukról, programjaikról hon-
lapjukon tájékozódhatnak. 

Dallos Szilvia

Kistérségi konferencia a könyvtárban:
keresik a régió kincseit

Szivárvány, Csiribiri, Kincs-
kereső, Mosoly – erre a négy
névre várta a szavazatokat a
Pákolitz István Városi
Könyvtár, melynek ered-
ményhirdetését november
22-én 16 órakor tartják a
gyermekkönyvtárban. Az ol-
vasók augusztustól október
25-ig küldhettek be javasla-
tokat a gyermekkönyvtár új
nevére vonatkozóan, a beér-
kezett 88 ötlet alapján az in-
tézmény dolgozói választot-
ták ki azt a négyet, melyre
november 12-ig a város négy
általános iskolájának tanulói
voksolhattak. A legtöbb, il-
letve legötletesebb tippet le-
adók kedden díjazásban ré-
szesülnek.                     -md-
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Az Atomerőmű Tűzoltósága
nyerte meg idén is a létesítmé-
nyi tűzoltóságok országos
szakmai versenyét, tájékozta-
tott Schreiner István. Az
Atomix Kft. tűzoltási és mű-
szaki mentési vezetője arról is
beszámolt, hogy kétévente
rendezik meg a felmenő rend-
szerű versenyt, amelyen jól
összeszokott csapattal álltak
rajthoz. A Pesztericz Rajmund
által vezetett raj megyei verse-
nyen, nemzetközi gyakorlaton
is bizonyított már. A Baján

megtartott szakmai sereg-
szemlén tizenhét tűzoltó csa-

pat – köztük négy létesítményi
–, valamint négy vegyi felderí-

tő különítmény szerepelt. A
lánglovagok számára összeál-
lított program során előbb a
gépkocsivezetők tudását és
ügyességét tették próbára,
majd életmentéssel kombinált
műszaki mentési, valamint
tűzoltási feladat következett.
A megméretést nyolcadik al-
kalommal rendezték meg, az
erőműves gárda negyedszer
vett részt ezen. Harmadízben
arattak győzelmet, egy alka-
lommal pedig második helyen
végeztek.                           -vt-
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Atomerőmű

A döntés a beruházásról már megszületett,
de az atomerőmű építése még el sem kez-
dődött, amikor Katona Tamás János úgy
döntött, a Moszkvai Energetikai Egyetem
atomerőművek és berendezések szakára
megy tanulni. Annak ellenére döntött így,
hogy a Ki miben tudós? és az országos ta-
nulmányi verseny díjazottjaként lett volna
módja felvételi vizsga nélkül bekerülni
magyar egyetemekre. Ő viszont azt gon-
dolta, az atomenergia olyan új dolog, ami
érdekli. A választásban szülői ráhatás nem
volt, otthonról „csak” annyiban ösztönöz-
ték, hogy belétáplálták a tanulás, a tudás
fontosságát mondván, hogy „fiam, tanulj,
a tudást nem veszik el, mint a földet”.
Bátai parasztcsalád első értelmiségi tagja,
de szülei, nagyszülei tudáspártiak voltak.
Tanulmányai során végigkísérte az a mon-
dat, amelyet édesanyja mondott neki, ami-
kor az első évnyitóra elkísérte. – Megszo-
rította a kezem, és azt mondta: agyonvág-
lak, ha szégyent hozol a fejünkre. – Azt,
hogy mindig szorgalmasan tanult, ennek,
azaz a helyes indíttatásnak tudja be. 
– Mindenki, aki körülöttem élt, dolgozott.
Én ebbe nőttem bele – fogalmaz. Neki pe-
dig az volt a feladata, hogy tanuljon. 
– Nyilván elkapja az embert a siker bűvö-
lete is – mondta arról, hogy mi ösztönözte
mindig a kiváló teljesítményre. – Eléggé
szorgalmasan tanultam, az első ötöstől el-
térő jegyet kandidátusi filozófiavizsgára
kaptam – idézi fel. Okleveles mérnök–hő-
fizikus diplomáját 1973-ban szerezte meg
Moszkvában, onnan az MTA Központi Fi-
zikai Kutatóintézetbe került, ahol a termo-

hidraulikával és a reaktor-zajdiagnosztiká-
val összefüggő tudományterületeit kutatta.
Lassan négy évtizedes pályája során nem
minden alkalommal belső indíttatás alap-
ján döntött, hanem a külső körülmények
hatására. Ilyen volt, amikor elhagyta a
KFKI-t, ahol nagyszerű emberek között
kezdte kutatói pályáját, és nagyon jól érez-
te magát. Erőteljes kutatói indíttatással ke-
rült Paksra, a műszaki fejlesztésre, és saját
bevallása szerint nem is vált igazán üzemi
emberré, azaz üzemeltetővé, karbantartó-
vá, mindig valahol az üzemeltetők és a
külvilági kutatók közötti mezsgyén ma-
radt. Annak ellenére, hogy kényszer alatt
jött Paksra, nagyon szerencsés helyzetbe
került, mert bár nem töretlenül és nem
konfliktusmentesen, mégis sikerült olyan

közel harminc évet eltölteni az erőműben,
ami – ahogyan szerényen fogalmazott –
„nem hagy hátra rossz szájízt és bizonyos
dolgokkal elégedett lehet”s. A számvetés
persze nem jelenti gazdag pályafutásának
végét, hiszen dr. Katona Tamás János sze-
retne továbbra is dolgozni az atomerőmű-
ben, ahol felsorolni is nehéz, hogy mennyi
stratégiai projektben vállalt és vállal
kulcsszerepet: a földrengés-biztonsági
program megalapozásától a teljesítmény-
növelésen át, az új blokkok építésének
előkészítésén és a felsőoktatásban is. Az
összegzés oka „csupán” annyi, hogy az
atomerőmű tudományos munkatársát a
Dél-Dunántúli Regionális Innovációs
Ügynökség Nonprofit Kft. Dél-Dunántúli
Regionális Innovációs Életműdíjban ré-
szesítette.

– Én nem azt tartom legfontosabb ered-
ménynek, hogy például a földrengésbiz-
tonság terén talán az első olyan szakember
voltam, aki ezt a területet fejleszteni akar-
ta. Hanem egy kis iróniával úgy fogalmaz-
nék, én már akkor mondtam, hogy kell,
amikor azok, akik ma büszkén mondják,
hogy részt vettek benne, még ellenezték –
fogalmazott a kérdésre, hogy mit tart nagy
eredménynek eddigi munkájában. Az
atomerőmű bővítéséről úgy fogalmazott,
hogy az időpontokról lehet vitatkozni, de
magáról a tényről aligha: – Ha ez az or-
szág fejlődni akar, ahhoz kell az energia,
lehetőleg olyan energia kell, ami tiszta,
következésképpen elég nehéz elkerülni a
nukleáris energiát – mondta. 

Vida Tünde

Életműdíj az erőmű munkatársának

Baján bizonyítottak az Atomix tűzoltói
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Szabó Vilmos Béla evangéli-
kus esperes, dr. Keresztes Pál
katolikus plébános és a váro-
sunkban vendégeskedő viski
református lelkész, Jenei Ká-
roly együtt áldotta meg az új-
borokat a hétvégi Sárgödör té-
ri Márton-napi ünnepségen. A
köszöntőt idén Tell Edit alpol-
gármester tartotta, aki tősgyö-
keres paksi lévén a pincesor-
hoz kapcsolódó személyes él-
ményeit idézte fel. Már dél-
után három órakor megeleve-
nedett a tér, ahol a Roger
Schilling fúvószenekar, vala-
mint a Pikk Dráma Színtársu-
lat előadása szórakoztatta az
érdeklődő közönséget. A paksi
fiatalok komédiáját a hagyo-
mányokhoz híven a hordók
csapra verése követte, melyek-
ből Tóth Ferenc országgyűlési
képviselő, dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző és Kern Jó-
zsef önkormányzati képviselő,
kormánymegbízott fakasztott
vörös-, fehér- és rozé bort.
Tóth Ferenc elmondta, fontos-
nak tartja, hogy az ilyen ren-
dezvények alkalmával sok em-

ber összejön, és a kedves bará-
tok, ismerősök egy-egy pohár
bor, illetve finom ételek mel-
lett elbeszélgethetnek, élvez-
hetik egymás társaságát. Mint
mondta, katolikus parasztcsa-
ládban nőtt fel, de sosem volt
szőlőjük, és nem is volt szokás
náluk a borivás, így csak fel-
nőtt fejjel kezdte ízlelgetni a
nedűt, aminek azóta kedvelője
lett, de a visszafogott borivók

közé tartozik. A Márton-napi
újboráldás szokását hagyo-
mányteremtő céllal elevenítet-
te fel immár kilenc éve a Sár-
gödör téri Présháztulajdono-
sok Egyesülete, ilyenkor a ter-
melők, gazdák a régi időkhöz
hasonlóan bemutathatják bora-
ikat, beszámolhatnak az évi
termésről és a borok minősé-
géről, melyet ilyenkor egy
ökumenikus szertartás kereté-

ben meg is áldanak, tudtuk
meg Polgár Zoltántól. Az
egyesület alelnöke elárulta, a
rendezvényre ellátogatókat
meg is vendégelték, háromfaj-
ta újbor és libapástétom került
az asztalra. Polgár Zoltán hoz-
zátette, idén nagyon jó évet
zártak a borászok, a termés
minősége, cukorfoka kiváló,
és a pincékben is serényen zaj-
lik a munka.                     MD 

Megszentelték az újbort

MÁRTON-NAPI RENDEZVÉNYRE ÉS FELVONULÁSRA várták az érdek-
lődőket a Napsugár Óvoda Vörösmarty és Munkácsy utcai ovisai
és a Bezerédj általános iskola nemzetiségi német nyelvet és táncot
tanuló diákjai november 11-én a városháza előtt. A gyerekek lám-
pás felvonulással indultak az intézményektől a polgármesteri hiva-
talhoz, ahol Márton-napi köszöntőt, valamint zenés-táncos műsort
adtak, emellett a Roger Schilling fúvószenekar is fellépett. A prog-
ramhoz Márton-napi lakoma is dukált: libazsíros kenyeret kínáltak
az érdeklődőknek. 

A templom búcsúját, Szent
Imre herceg ünnepét tartot-
ták Dunakömlődön a közel-
múltban. Az ünnepi szentmi-
sén a magyarországi néme-
tek zászlóját adományozta
az egyházközségnek a paksi
Német Nemzetiségi Kisebb-
ségi Önkormányzat.   

A templom búcsúja annak a
szentnek a napja, akinek tisz-
teletére felszentelték a temp-
lomot – Dunakömlődön Szent
Imre hercegé. A vasárnapi
szentmisén megáldották Győr-
ffy József Szent Mónika című
festményét és a magyarországi
németek zászlóját, amelyet a
Paksi Német Nemzetiségi Ki-
sebbségi Önkormányzat ado-
mányozott. Féhr György, a
német önkormányzat elnöke

elmondta, hogy a dunakömlő-
di származású Schilling Roger
atya kapcsán szoros kötődés
alakult ki a dunakömlődi egy-
házközség és a paksi német
önkormányzat között, a zászló
ezt az összetartozást szimboli-
zálja. Az egyházközségben
fontosnak tartják, hogy lélek-
ben felkészüljenek az ünnep-
re, amihez már hagyományo-
san a művészetet hívják segít-
ségül, emelte ki Fitt Szabolcs
plébániaigazgató. Ennek meg-
felelően az ünnep előestéjén
Agárdi Kovács Attila festmé-
nyeiből nyílott kiállítás a plé-
bánia közösségi házában,
majd szeretetvendégségbe in-
vitálták a megjelenteket. Az
ünnepi hétvégén boráldást is
tartottak a településen.             

-gyöngy-

Szent Imre napján
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Szakmai és anyagi segítséget
is nyújt a tehetséges zenészek
elindulásához az elmúlt héten
14. alkalommal megrendezett
Amatőr Pop-Rock-Jazz Feszti-
vál. Az eseményre idén 36 ze-
nekar nevezett, ketten közülük
Szlovákiából és Szerbiából. A
jelentkezők közül 18 együttes
kapott lehetőséget a bemutat-
kozásra. A rendezvény kiváló
lehetőség a szakmai építkezés-
re, ugyanis különlegessége,
hogy a bandák a fellépések
után szakavatott zsűrivel
elemzik ki a produkciót,
mondta el Ruff Ferenc feszti-
váligazgató. A zsűri soraiban
Papp Gyula rockopera-szerző,
Sárdi Barbara énekes és szö-
vegíró, Rudán Joe énekes – az
est sztárprodukciójának fősze-

replője –, Újfalusy Gábor, a
Magyar Művelődési Intézet
közművelődési igazgatója, va-
lamint Hímer Bertalan, a
Rockinform főszerkesztője
foglalt helyet. A főszervező el-
árulta, tavaly őt magát is meg-
hívták egy nemzetközi tehet-

ségkutató döntőjének a zsűri-
zésére, ahol megtapasztalta,
mennyire hasonlít a külföldi
szervezés gyakorlata a hazai-
hoz, és úgy véli, ez jó lehető-
séget nyújt a nemzetközi
együttműködésre. A paksi ren-
dezvény sikere egyebek mel-

lett abban rejlik, hogy a támo-
gatóknak köszönhetően egye-
dülálló nyereményeket kínál a
díjazottak számára, tette hoz-
zá Ruff Ferenc. A jutalmak
között videóklip-készítés, stú-
diómunka, hangszervásárlási
utalvány és fellépési lehetőség
is sorakozik, a fődíj pedig Ma-
gyarország legnagyobb szak-
mai kiállításán, a Hangfogla-
láson való fellépés, ahol több
zenekar mérkőzik meg egy-
mással, az első helyezett nye-
reménye pedig egymillió fo-
rint. A paksi fesztivál legjobb
zenekara a budapesti Nuklea
együttes lett, második a
Battery Band, harmadik a
Southern Comfort, a The
Immigrants együttes pedig kö-
zönségdíjat kapott. MD 

Muníciót kapnak az induláshoz

Kasléder Albert hatásosan bizo-
nyítja, hogy Magyarország töb-
bet is tud nyújtani, mint a gu-
lyás, paprika, szalámi, puszta,
vörösbor és Balaton – írja Né-
metország egyik legismertebb
zenei szaklapja, a Gitarre und
Bass. Amikor az ember ezt ol-
vassa, elkezd érdeklődni, külö-
nösen akkor, ha kiderül, egy
paksi fiatalemberről van szó.
Lapunk havonta mutat be olyan
paksiakat, akik külföldön kama-
toztatják tudásukat, azonban
nem kell messzire mennünk,
hogy olyan fiatalt találjunk, aki
itthoni munkásságával öregbíti
hazánk hírnevét. 

Albert 2006-ban robbant be a
hazai zeneiparba mint az első és
egyetlen effektguru, aki saját
készítésű gitárpedáljaival kebe-
lezi be a szakma elismeréseit.
Amikor az ember belekukkant
néhány ismert magyar gitáros
pedálboardjába, az ő nevével
fémjelzett termékeket látja, me-
lyek közül néhány már a nem-
zetközi köztudatban is legendá-
vá nőtte ki magát. Az évezred
elején még igen nehezen és drá-
gán voltak beszerezhetők olyan

klasszikus, analóg pedálok,
amelyeket kamaszkorában hob-
bizenészként szeretett volna
megvásárolni, és mivel tanul-
mányait villamos területen foly-
tatta, elhatározta, hogy saját ma-
ga próbál alkotni egy ilyet.
Azonban megfelelő anyagi tőke
és kiforrott szakmai tudás híján
a folyamat megrekedt a tervezés
szintjén, a kivitelezés egészen a
főiskolai évekig váratott magá-
ra. – Elkezdődött a kísérletezge-
tés. Összeraktam ilyet, olyat,
kerestem az utakat. Az inter-
neten ma már minden megtalál-
ható, így jó néhány pedál kap-
csolási rajza is, ezek szolgáltat-
ták az alapot, melyeket később
továbbfejlesztettem. Amikor
szakmai fórumokon feldobtam,
hogy gitárpedálokat akarok ké-
szíteni, a szakma itthoni nagyjai
szkeptikusan álltak a dologhoz,
furcsán néztek rám. No persze
kell is hozzá tudás és türelem,
de nem adtam fel – mondta el a
fiatal villamosmérnök.

Albert 2006-ban, 21 évesen el-
sőként fogott bele Magyarorszá-
gon felső kategóriás, kézzel ké-
szített, egyedi gitárpedálok

gyártásába. Nyolc különböző tí-
pusú effektpedálja kiváló minő-
ségű alkatrészekből készül, és
mivel nem tömegtermékek, kü-
lönleges értéket képviselnek.
Amerikában és Németország-
ban például nagy becsben tart-
ják a manufaktúrában készült
hangszereket, és bár a hazai kö-
zönség először szkeptikusan fo-
gadta, célja az volt, hogy szeret-
hető és elérhető termékeket
gyártson a hazai vevők számára.
Ma már pedáljait az amatőrök
mellett olyan sztárzenészek,
profi együttesek használják,
akiknek neve önmagában ga-
rancia: a Kft, a Roy és Ádám, a
Heaven Street Seven, a Hobo
Blues Band, a P. Mobile vagy a
Csík Zenekar koncertjein mind
a paksi fiatalember keze munká-
it láthatjuk. 

Azonban úttörőként sosem
egyszerű, kezdetben közvetlen
környezete is kétkedve figyelte
ténykedését, árulta el. A mun-
ka a tervezéstől az összeszere-
lésig otthon zajlik, csupán a
doboz festését, feliratozását
kell üzemi körülmények között
végezni, ehhez azonban meg

kellett találni a megfelelő csa-
tornákat, szakembereket, mond-
ja. Az alapanyagok beszerzése
sem egyszerű, egy részüket
Németországból kell hozatni.
Tehetségére és termékeire szé-
les körben felfigyeltek, több
ízben mutatta be pedáljait
Olaszországban és nemzetközi
pedálgyártó cégnek is terve-
zett. Mint mondja, Ameriká-
ban igazi kultusz övezi a kéz-
zel készített termékeket, azon-
ban egy olyan kis piacon mint
a hazai, ebből meggazdagodni
nem lehet. Elhivatottságból és
lelkesedésből kell csinálni, ami
számára azért nem megterhelő,
mert a munkáját a hobbijának
tekinti.                    

Matus D.

Munkája a hobbija
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Hóakadályok még nincse-
nek, de már eljött az autók
téli felkészítésének ideje. A
gépjárművek téliesítésével
kapcsolatban általános tév-
hit, hogy a gumik és a folya-
dékok cseréjén kívül más te-
endő nincs is.

A folyadékok fagyállóra és a
gumik télire cserélése alapve-
tő feladat, de az autó több al-
katrésze is különös figyelemre
szorul a hideg, párás idő bekö-
szöntével. Magyarországon a
nagyobb hőingadozáshoz al-
kalmazkodni kell, és mivel az
utak minőségén alapvetően
nem tudunk változtatni, az au-

tó megfelelő felkészültségét
kell biztosítani. A tél bekö-
szönte előtt célszerű ellenőriz-
tetni a világítóberendezéseket,
a fékbetétek kopottságát, a fu-
tómű és lengéscsillapítók álla-
potát, hiszen a jó fékberende-
zés a fékút nagyságát is meg-
határozza, hívta fel a figyel-
met Herman Gábor. A Paksi
Rendőrkapitányság közleke-
dési alosztályvezetője hozzá-
tette, arra is oda kell figyelni,
hogy az ablaktörlő lapátok jó
állapotúak legyenek, hiszen
télen sokkal többet megyünk
ködös, nyálkás, nedves idő-
ben. A szakértő lapunknak el-
mondta, a fagytűrő ablakmo-

só-folyadékból nem tanácsos
a nagyon olcsó, nagyáruházi
verziók megvétele, ugyanis
tapasztalatuk szerint ezeknek
a termékeknek jóval alacso-
nyabb a hatásfoka. Az autók
téliesítésének kulcsfontosságú
eleme a gumik cseréje, és ér-
demes is komolyan venni a gu-
miabroncsok szerepét, ugyanis
ezen a négytenyérnyi felületen
múlik az életünk, mivel ezen
érintkezik az autó a talajjal,
mondta Herman Gábor. A téli
gumi hóban, nedves útburko-
laton lamellái miatt jobban
fog és keverékéből adódóan
sokkal jobban is tapad 7 fok
alatt. Bár Magyarországon

csak ajánlott ennek használa-
ta, aki Romániába vagy
Ausztriába készül, annak no-
vember 1-jétől kötelező fel-
szerelnie. A jó gumi jelentő-
sége a kormánymű és a fék-
rendszer fontosságához mér-
hető, és bár hazánkban hasz-
nálatát törvény nem írja elő,
ha bizonyíthatóan ennek hiá-
nya miatt következik be bal-
eset, büntetés jár érte, árulta el
Herman Gábor. Egy középka-
tegóriás autóra 15-20 ezer fo-
rint a téli gumik darabja, de
megfelelő profilmélységgel
évekig használható a megvá-
sárolt szett. 

Matus Dóra 
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A téli síkosságmentesítési fel-
adatokat az önkormányzattal
kötött szolgáltatási szerződés
keretében a DC Dunakom Kft.
látja el. Az ügyelet november
15-én indult kilenc fővel. fel-
adata a két sószóróval, három
hóekével és a kisebb járdatisz-
tító gépekkel megtisztítani a
várost a hótól, tudtuk meg Pus-
kás János ügyvezetőtől. A gé-
pek előkészítése mellett a
síkosságmentesítéshez szüksé-
ges, sós homokkal feltöltött lá-
dákat is kihelyezik, városszer-
te 100-110 darabot. Havazás
esetén az utak, járdák takarítá-

sát a legforgalmasabb helye-
ken, utakon, középületek előtt
kezdik, onnan haladnak a ke-
vésbé forgalmas területek felé.
– A családi és társasházas öve-
zetekben a polgároknak kell
gondoskodniuk az utcák, por-
tájuk síkosságmentesítésétől –
tette hozzá a cégvezető. A pol-
gármesteri hivatal illetékesei
kérik a lakosságot, hogy első-
sorban a családi házas öveze-
tekben a téli hónapokban autó-
ikat ne az utcán tárolják, par-
kolják, a hótolók ugyanis nem
mindig férnek el a kocsik kö-
zött.                    Faller Gábor

Készülnek a télre

Már közel háromszáz fa hir-
deti városunkban kisgyerme-
kek születésének örömét. A
paksi ÖKO Munkacsoport
Alapítvány hatodik éve hir-
dette meg az Ültess fát, életfát
akciót, mely egy régi hagyo-
mányt élesztett újjá, miszerint
az újdonsült szülők facseme-
tét ültetnek kisbabájuk világra
jövetelekor. A növendékfákat
idén azok a szülők vehették
át, akiknek gyermekük 2010.
október 1. és 2011. szeptem-
ber 30. között született, és

vállalták, hogy egy átvett fát
elültetnek és gondoznak. Ez-
úttal 26 igény érkezett az ala-
pítványhoz, a jelentkezők há-
rom fafajta közül válogathat-
tak, melyeket a város kerté-
szeti terveivel összhangban, a
DC Dunakom Kft.-vel együtt-
működve választott ki a szer-
vezet, mondta el Jantnerné
Oláh Ilona. Az alapítvány el-
nöke hozzátette, a program
célja a környezeti értékek
megőrzése, és az, hogy a szü-
lők ezt a szellemiséget gyere-
keik nevelésében is tovább-
örökítsék. Hagyományosan az
életfák mellett komposztládá-
kat is osztott az ÖKO Munka-
csoport. A paksi kistérség te-
lepülésein összesen 560, váro-
sunkban 85 újrahasznosításra
alkalmas eszközt vehettek át
az igénylők, melynek szak-
szerű használatáról Baka
György tartott előadást. A
komposztládákat a szekszárdi
Zöld Társ Alapítvány nyerte
el uniós pályázaton, a paksi
szervezet a kiosztás helyi ko-
ordinálását vállalta.         MD

Együtt cseperednek
a csemeték

Négytenyérnyi felületen 
múlik a biztonság
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Üdvözlet Paksról!

In memoriam Makovecz Imre (II. rész)
Makovecz Imre Paks város fő-
építészeként kettős feladatot
látott el. Részint az erőmű bő-
vítéséhez, a munkáslétszám
növekedéséhez felépítendő la-
kótelep újszerű kialakításának
terveit kellett elkészíttetnie.
(Erről a munkáról az előző cik-
kemben írtam.) Másrészt, ezzel
párhuzamosan Paks számára
egy új városrendezési stratégia
koncepcióját kidolgozni, fő-
építészként ellátnia az akkor
még a kisvárosokban nem el-
terjedt hatósági engedélyezési
jogkörrel együtt járó feladato-
kat. Az akkoriban érvényes
jogszabályok előírták, hogy az
építési engedélyek kiadása
előtt hivatalosan a megyei épí-
tési szakhatóság véleményezze
az adott tervet, és ezt a helyi
zsűri – ami (aki) Pakson
Makovecz Imre volt egy sze-
mélyben – vagy jóváhagyta,
vagy nem. Csak az ő hozzájá-
rulásával adhatott ki építési en-
gedélyt a városi tanács műsza-
ki vagy az építési osztálya.
Természetesen ez számtalan
konfliktust eredményezett,
mert ő gyakran és keményen
kritizálta a terveket, átdolgo-
zásra utasította, ami az engedé-
lyezési eljárások jelentős meg-
hosszabbításával is járt, az íz-
lésbeli különbözőségek okozta
szócsatákról nem is beszélve.
Nem volt könnyű dolga, de
nem is könnyítette meg a dol-
gát senkinek.

Városi főépítészként munká-
ja során fontos szempontnak
tartotta, hogy olyan település-
fejlesztési koncepció mene-
dzsere legyen, ami a legmesz-
szebbmenőkig figyelembe ve-
szi a település lakóközösségé-
nek történeti hagyományait,
életvitelét, szokásait, állás-
pontját részletesen kifejtette
több interjúban is: 

„Paksról, ahol megkaptam a
főépítészi tisztet, szívesen be-
szélek. A feladat hatalmas és
gyönyörű. Egy jellegtelen,

összetoldozott-foldozott tele-
pülésből kell csinálnunk egy
célszerű, egységes és szép vá-
rost; olyat, ahol jól érzik ma-
gukat az emberek. Első lépés-
ként létrehoztuk 300 ember-
ből a városvédő egyletet,
amelyet négytagú csoportokra
osztottunk. Ezek a csoportok
felmérték, föltérképezték a
város minden zugát, a legap-
róbb részletekig. …Szocioló-
gus, népművelő, építész,
egészségügyi szakember,
közgazdász stb. vizsgálta az
életmódot alakító környezet
és a környezetet alakító élet-
mód minden mozzanatát.
…Ahhoz, hogy leüljek a ter-
vezőasztal mellé, ismernem
kell a Juli nénik lelkierejét, …
a Pista bácsi véleményét a
nejlonkocsmákról, azokról a
se városi, se falusi kinézetű
üveges elejű betondobozok-
ról, amelyek az utóbbi évtize-
dekben kisebb-nagyobb tele-
püléseken valamiféle korsze-
rűnek hitt szerepet igyeksze-
nek eljátszani. … Dolgom te-
hát ott kezdődik, megismerni
a hely szellemét. Milyen em-
berek lakják, mi a múltjuk,
hogyan gondolkodnak, mi-
lyen körülmények között
érezhetik jól magukat.” 

Tény, hogy Pakson 1985.
november 27-én tartotta meg

alakuló ülését a Városszépítő
Egyesület, amit 1986. május
7-re hivatalosan is bejegyez-
tek. Tagjai szakismeretüknek,
érdeklődési körüknek megfe-
lelő bizottságokban mérték
fel a közellátás, az utak álla-
pota, a csatornázás, az élelmi-
szerellátás, a szolgáltatások,
egyáltalán, a mindennapi élet
színvonalát. A várostörténeti-
honismereti, a városfejleszté-
si-városképvédelmi és a kör-
nyezetvédelmi bizottságok-
ban igyekeztek megvalósítani
a lakossági törekvéseket.
(Természetesen a korszellem-
nek megfelelően az MSZMP
városi képviselőjének részvé-
telével, a tanácsi apparátussal
együtt, a Hazafias Népfront
keretein belül, együttműköd-
ve a szakszervezetekkel; az
alapszabály rögzítette, hogy
képviselőiket a tanácskozá-
sokra meg kellett hívni.) 

Makovecz Imre írásaiban,
nyilatkozataiban több alka-
lommal is kifejtette, hogy ez a
helyzetfelmérés és tevékeny-
ség volt paksi terveinek kiin-
dulópontja, ez határozta meg
fejlesztési stratégiáját, amely-
nek alapján a város központ-
ját az óvárosban szükséges ki-
alakítani, ami elhanyagoltsá-
ga ellenére is emberméretűbb,
barátságosabb. Az új lakóhá-

zak számára az 53 m2-es pa-
nellakások, a vaskerítéses
családi házak, én kutyám, én
házam, én váram helyett egy
harmadik építkezési lehetősé-
get kialakítani, utcákkal, szé-
les, függőfolyosós házakkal,
lakóelőteres lakásokkal, ahol
a család is kényelmesen ösz-
szejöhet, ahol ki lehet enged-
ni a gyereket a kertbe, az ud-
varba, természetes szellőzés-
sel, megvilágítással, kéthar-
mad-annyi ajtóval. Egy kisvá-
rosi miliőt létrehozni. Úgy
vélte, a munka érzékelhető
eredményei legkorábban öt év
múlva talán már meg is mu-
tatkozhatnak.

Mint tudjuk, paksi főépí-
tészként ennyi idő nem ada-
tott számára, de az alábbi pél-
da ennek a munkának egyik
apró mozzanatát idézi fel.
1986 tavaszán Takács Miklós,
a Bezerédj iskola úttörőcsapa-
tának vezetője, az egyesület
későbbi ügyvezető elnöke el-
határozta, hogy megszervezi,
hogy az iskolához tartozó há-
rom épület: a Kossuth Lajos
utcai, a Templom téri és a
Szentháromság téri iskolák
udvarát sportudvarrá alakít-
sák át. Makovecz Imrének
volt ideje egy délutáni bejárá-
son javaslatokat tenni a terep-
rendezésre, az átalakítások le-
bonyolítására. Az instrukciók
alapján Bencze Barnabás, aki
szintén jelen volt, rajzolta
meg az átalakítás terveit, me-
lyekkel az iskolának sikerült
jelentős összegű pályázati tá-
mogatáshoz jutni. Makovecz
felhívta kísérői figyelmét arra
is, hogy a terek könnyen be-
tonteknővé válhatnak, és azt
tanácsolta, a kivitelezés során
minden lehetséges helyre
igyekezzenek fákat ültetni,
mindenképp törekedjenek a
pálya körül minél nagyobb
zöld felületeket (élő növény-
zetet) kialakítani.

(Folytatás a 13. oldalon)

Távlati rajz (Paksi piac). Makona Tervező Kisszövetkezet. A
paksi Városi Múzeum gyűjteménye. Másolat.
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(Folytatás a 12. oldalról)
Ezután telepítettek (többször

is, mert eleinte kipusztult) vad-
szőlőt a Templom téren a zár-
daépület falának befuttatására,
s alakították ki a focipálya vé-
gén elültetett fák alatt a játszó-
pihenőhelyet. Sajnos a Temp-
lom téri rézsű lelátóként is
használható lépcsősorának fa-
csemetéi soha nem élték túl az
ültetés évét, az elgazosodott
gödrök mind a mai napig tanú-
sítják a szándék és a valóság
közti áthidalhatatlan ellentétet.
A Szentháromság téri piros is-
kola udvarán azonban sikerült
elkerülni a betontenger-hatást,
részben az ún. lelátó lépcsőso-
rának faléces borítása által,
másrészt azzal, hogy az átala-
kítás során ültetett fák épség-
ben megmaradtak, sőt, idővel
számukat növelni is lehetett. 

Az erőmű-építkezés nyomán a
nyolcvanas évekre hirtelen több-
szörösére növekedett lakosság
egyik állandósult panasza lett,
hogy a város kereskedelmi háló-
zata képtelen megfelelni a vele
szemben támasztott igényeknek.
Az „atomosok” különösen sérel-
mezték, hogy a kishegyi lakóte-
lepen nincs vásárcsarnok, nagy-
áruház, a piac csak az óvárosban
működik. (Még egy paksi Skála
Áruház építése is felvetődött, de
ezt a helyi Áfész és a Népbolt
Vállalat fejlesztési-hálózatbőví-
tési szándéka megakadályozta.
Ezt a problémát kísérelte meg
kezelni a fedett piac (vásárcsar-
nok) építése a Kishegyi és a
Gagarin utca sarkán, mely távla-

tokban a kereskedelmi központ
funkcióját is ellátta volna. A pi-
acépület mellékelt eredeti terv-
rajzán jól látható, hogy nem zárt
falú, bolthelységekre osztott
épületnek szánták, hanem fedett
vásárcsarnoknak, a boltívek alatt
szabad átjárást biztosítva a ve-
vőknek. 

Részlet a Makona Kisszövet-
kezet tervezőinek: Makovecz
Imre és Zsigmond Ágnes
1987. őszén beadott tervének
műszaki leírásából:

„A tervben kialakított piac U
alakú csarnok épületből és az
általa körülzárt fedetlen belső
udvarból áll. A feltöltés az
épületet körülvevő útról tör-
ténhet, amely kialakítását te-
kintve gyalogosforgalmat is le-
bonyolít. A belső, fedett térben
egyrészt pultos árusító helyek,
másrészt zárható üzletek lesz-
nek, 2,37 m széles, fedett köz-
lekedő folyosóval. Az üzlet-
helységek az épület engedélye-
zése után kerülnek eladásra.”

Az épület 1990. január 1-jére
készült el, üzletei megnyitottak,
bár eredeti formájában, piacként
soha nem működött, a későbbi
években üzletházként sem lett
sikeres. A gyér vevőforgalom
miatt az üzletek profilja, tulaj-
donosai, bérlői gyorsan változ-
tak, rövid idő után be is zártak.
Napjainkban sem a kiskereske-
dők tartják életben, hanem egy
étterem, az OTP fiók, lottózó és
kocsma működik benne. 

Folyt. köv.
Források: Makovecz Imre:
Paksi piac 1987. Paks Város
polgármesteri Hivatala, Terv-
tár. Takács Katalin: Hét végi
beszélgetés Makovecz Imrével,
Paks város főépítészével. Tol-
na Megyei Népújság 36/216.
sz. 1986. szept. 13. 6.o; Ma-
gyar Katalin: Az építész. Ké-
pes 7. 2. évf. 1987. május 9.
31-34.o; Makovecz Imre: Ter-
vek, épületek, írások: 1959-
2001. Szerkesztette Gerle Já-
nos, Bp. Serdián, 2002. 118;
152. o. (Továbbiakban:
Makovecz, 2001); Bencze Bar-
nabás, Herczeg József és
Kakasy Olivér szíves közlései.

Kernné Magda Irén

Horváth István hétvégi háza, a
Paksra tervezett családi házas
lakótelep házainak előképe.
1984-1987. Szerkesztette Var-
gáné Gerencsér Judit, fotó:
Zsitva Tibor. (Forrás: Mako-
vecz, 2001. 118. o.)

Kézművesek kínálják majd
portékáikat, és zenei prog-
ramok színesítik a téli esté-
ket a városháza előtti ad-
venti udvarban december
10. és 16. között, ezt követő-
en a karácsonyváró prog-
ram az Erzsébet Nagy Szál-
lodához költözik egy hétre.
Ez csak az egyik újdonság,
amellyel a hagyományos
rendezvények mellett ked-
veskedik a város lakóinak
az önkormányzat az ünnep-
várás idején. 

Advent első vasárnapján a ha-
gyományokhoz hűen közös
gyertyagyújtásra várja a város
lakóit az önkormányzat és a
Paksi Kertbarátok Egyesülete.
A polgármesteri hivatal előtti
téren a város karácsonyfája és
a kertbarátok saját készítésű
betleheme mellett idén elő-

ször hangulatos fabódék is so-
rakoznak majd: adventi ud-
varban válogathatnak a láto-
gatók a kézműves portékák
között. A december 10-én in-
duló és egy héten át tartó ren-
dezvény alatt mindennap 17
órakor kórusok éneke színesí-
ti az ünnephez közeledően az
estéket, valamint forralt bor-
ral, meleg teával, zsíros ke-
nyérrel, kürtös kaláccsal és
sült gesztenyével várják a
paksiakat. Az adventi kirako-
dóvásár december 17-én az
Erzsébet Nagy Szállodához
költözik. Az önkormányzat
idén először egy kiadványba
összegyűjtve valamennyi ott-
honba eljuttatja az adventi vá-
rosi programokat: a szóróla-
pon részletes tájékoztató ol-
vasható majd az intézmények
és civil szervezetek ünnepvá-
ró rendezvényeiről.         -dal-

Adventi udvar 
a városháza előtt

ART TEREM NYÍLT A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN, a debütálás alkalmá-
ból a Márai Sándor regényéből készült Kaland című magyar fil-
met vetítették Csányi Sándor főszereplésével. A művelődési köz-
pont emeletén található mozi 88 férőhelyes nézőtérrel és négy-
szer két méteres vászonnal várja a filmkedvelőket, számolt be
Baracskay Zsanett, a ház munkatársa. Az Art teremben szerdán-
ként magyar és európai filmeket vetítenek, a helyfoglalás érkezé-
si sorrendben történik.
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Épül a támfal 
a kilátó alatt
Nem mindennapi látványban lehet része annak, aki a Gárdonyi
kilátó környékén jár. Az év elején adtunk róla hírt, hogy 300
millió forintos partfal-stabilizációs program indult városunk-
ban. A Deák Ferenc utca 28–42. számú házak mögötti támfal
– melynek magassága az 5,5 métert is elérheti majd – európai
uniós támogatással épül.                              Fotó: Babai István
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Jó napot, mi újság?

Hálás a tengernyi mosolyért
Amikor felhívtam, hogy fel-
kérjem erre a beszélgetésre,
megismételtette a nevem,
majd gondolkodott néhány
pillanatot, és azt mondta, hogy
amikor első munkahelyén dol-
gozni kezdett, én akkor vol-
tam ott bölcsődés. Gyors fej-
számolást végeztem és arra ju-
tottam, ez azt jelenti, hogy
Szilágyi Ferencné Ági negy-
ven éve kezdhette pályáját.
Nem tévedtem. Találkozá-
sunkkor innen folytattuk be-
szélgetésünket, felidéztük
gyermekkorát, a magyarorszá-
gi bölcsődék történetét, és ar-
ról is beszélgettünk, hogyan
telnek napjai. Elmesélte, hogy
már serdülőlány korában ő vi-
gyázott a szomszéd gyerekek-
re, majd amikor egykori tanító
nénije szólt neki, hogy szük-
ség lenne a helyi bölcsődében
kisgyermekgondozóra, egy
percig sem habozott. Mindez
Gyönkön történt, ott nevelke-
dett erdélyi gyökerű szüleinek
hatodik és egyben legkisebb
gyermekeként. Később, 1979-
ben szerezte meg a csecsemő-
és gyermekgondozó végzett-
séget a szekszárdi Egészség-
ügyi Szakiskolában. Ez az év
már a dunakömlődi bölcsődé-
ben találta, ugyanis időközben
családot alapított, és mivel
férjét munkahelye Pakshoz
kötötte, a költözés mellett
döntöttek. A következő állo-
más a paksi V. Számú Bölcső-
de volt, amelynek bezárását
követően az Ifjúság úti gyer-
mekintézményben dolgozott. 

A mai bölcsődéket a hetve-
nes évekbeliekkel összehason-
lítva nagy a változás – mondja
Ági. Régen nem voltak olyan
modern vizesblokkok, mint
manapság, így a fal mellett bi-
lik sorakoztak, a csoportszo-
bák, a bútorzat és a játékesz-
közök tárháza is sokkal szegé-
nyesebb volt, mint napjaink-
ban. A bölcsődei környezet
mellett az intézmény szerepe,

feladata is átformálódott. Mér-
földkő volt, amikor 1970-ben
létrehozták a Bölcsődék Or-
szágos Módszertani Intézetét,
melynek feladata a szakmai
ellenőrzés, továbbképzés, új
gondozási-nevelési módszerek
kidolgozása, bevezetése és a
tudományos kutatómunka
volt. Míg régebben inkább a
„megőrzésre” koncentrálódott
a bölcsődei ellátás, lassan
megjelent a gondozás és neve-
lés elválaszthatatlan egysége,
aminek jegyében a gondozónő
szeretetteljes odafordulással, a
gyermek életkori és egyéni sa-
játosságait, fejlettségét, han-
gulatát figyelembe véve segíti
a kicsik fejlődését. Ahhoz,
hogy ez a gyakorlatban meg-

valósuljon, Ági szerint a szak-
mai felkészültség mellett az a
bizonyos szeretetteljes odafor-
dulás – ami bensőjéből faka-
dóan számára mindig termé-
szetes volt – nélkülözhetetlen.
Következetesen szigorú, ami-
kor lehetett, engedékeny gon-
dozója volt a kicsiknek, soha
nem kivételezett és nem szidta
meg egyiküket sem. Hisz ab-
ban, hogy minden gyermek
lelkéhez meg lehet találni az
utat. Az elmúlt négy évtizedre
visszapillantva megszámlálha-
tatlan kedves emlék jut eszé-
be. Sosem felejti el azt az időt,
amikor egyik bölcsődése min-
den vasárnap elküldte neki a
„Szállj el kismadár” című szá-
mot a Fortuna Rádió vasárnapi

kívánságműsorában, vagy azt,
amikor meseolvasásra készül-
ve a kicsik azon vetélkedtek,
hogy minél közelebb ülhesse-
nek hozzá, de azt az érzést
sem, amikor a tőle tanult da-
locskákkal köszöntötték a ki-
csik az anyukájukat májusban. 

Azt mondják, a múlt elkíséri
az embert, amíg él. Ági eseté-
ben az elmúlt idők megszépí-
tik a jelent. Ha boltba megy,
legalább két órát vesz igény-
be, ugyanis lépten-nyomon
megállítják szülők, egykori
bölcsődései és megkérdezik,
hogy van. Minden héten egy-
szer bemegy a bölcsődébe,
ugyanis kollektív lottóznak,
amit ő intéz, de mint mondja,
ha ez nem lenne, akkor is
rendszeresen visszalátogatna,
mert a szíve oda húzza. A
rendszeres látogatások mellett
a hobbitelken díszlő virágos-
kert és szőlő is sok gondosko-
dást igényel, de a legfonto-
sabb feladat most nagyszülő-
nek lenni, kis unokájuk,
Armand most első osztályos.
– Szóval minden rendben –
mondja Ági, akitől azt is meg-
tudtam beszélgetésünk végén,
hogy nincsenek megvalósulat-
lan álmai. Elégedett mindaz-
zal, amit a sorstól kapott,
hálás a tengernyi mosolyért,
amit a gyerekektől, és soha
nem gondolt más elismerésre.
Könnyekben tört ki, amikor
Laszlóczki Józsefné, a Bóbita
Bölcsőde vezetője felhívta és
elmondta neki, hogy javasla-
tukra a képviselő-testület neki
ítélte a Segítő kéz kitüntetést.
Az elismerést, amely Ági szá-
mára a szakma egészének is
szól, a legszebb női hivatás-
nak, a gondozónőknek, akik –
dr. Kardos Andor szavaival
élve – éveken, évtizedeken át
hittel, szeretettel, nagy türe-
lemmel és szakmai felkészült-
séggel gondozzák-nevelik a
kisgyermekeket. 

Kohl Gyöngyi

A Segítő kéz kitüntetést azok elismerésére
alapította a paksi képviselő-testület, akik
munkájukkal hozzájárultak a város szociá-
lis és gyermekjóléti ellátásnak javításához,
vagy tevékenységükben kimagasló teljesít-
ményt nyújtottak. Az idei kitüntetett, Szi-
lágyi Ferencné nagy szeretettel gondozta és
nevelte kis bölcsődéseit, segítette elindulá-
sukat az életben négy évtizeden át. 
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Sport

Bor Barna, az ASE nehézsúlyú
dzsúdósa, az oroszországi
Tyumenyben megrendezett
nyílt kategóriás világbajnoksá-
gon ezüstérmet nyert, a döntő-
ben az üzbég Tangrijev tudta
csak legyőzni. Az augusztusi
párizsi vb-n történt vállsérülése
után bő két hónappal pályafutá-
sa eddigi legnagyobb sikerét
aratta. 

– Nem féltetted a vállad?
– Párizs után hat hétig tartott

mire felépültem, de nem álltam
le teljesen. Gyógytornáztam,
erősítettem, olyan technikai ele-
meket gyakoroltam, amihez
nem kellett a vállam. Mondha-
tom, aktívan pihentem. Egy ver-
senyt hagytam csak ki, Abu
Dzabiban tértem vissza, de az
még nem úgy sikerült, ahogy
vártam. Edzéseken már érez-
tem, hogy rendbejöttem, hogy
erős a vállam, ezért nem féltet-
tem.

– Tudtad, hogy milyen ellenfe-
lek várnak rád Tyumenyben?

– Mielőtt kimentünk, a neten
már néztem a nevezési listát, hát
elég kemény mezőny gyűlt ösz-
sze. Itt nem volt „hurka”, mond-
juk például egy szamoai, egyből
kemény ellenféllel találkoztam.
A tunéziaira készültem, nem
néztem előrébb. Azt láttam,
hogy kik vannak, gondoltam
majd összeverik egymást, és
kész. Mindig csak azzal foglal-
koztam, aki következett.

– Szép sorozatot produkáltál a
döntőig, meccseltél már velük?

– Most három világbajnokot
vertem meg, akik összesen hat
világbajnoki aranyat nyertek,
Szuzuki ráadásul olimpiai baj-
nok is. Vele egyszer mérkőztem
eddig, tavaly a tunéziai GP-dön-
tőben ő nyert. Elindult például a
90 kg-os olimpiai és kétszeres vi-
lágbajnok görög Iliasz is, de eb-
ben a mezőnyben nem tudott mit
kezdeni a nála 30-40 kg-mal ne-
hezebbekkel szemben. Tulajdon-
képpen csak az egyiptomi és a
francia Teddy Riner nem volt ott.

– Milyen volt maga a ver-
seny?

– Nagyon kitettek magukért
az oroszok! Moszkvából külön
charterjáratokat indítottak Tyu-
menybe, azzal utaztatták a dzsú-
dósokat, edzőket, szervezőket,
rendezőket. Olimpiai dzsúdó-
központjuk pedig fantasztikus,
Európában talán a legjobb. Az
idén a franciák a vb-n inkább
csapatversenyt akartak, ezért
került külön megrendezésre az
open világbajnokság. Így most
nagyobb lett a felhajtás, komo-
lyabb pénzdíjak voltak. A japá-
nok, koreaiak, brazilok, oroszok
nagyon komolyan vették, min-
denki a legjobbjait küldte.
Egyébként esett a hó és -12 Cel-
sius fok volt.

– Sokan kimentek elétek a rep-
térre, számítottál ekkora ünnep-
lésre?

– Nem hittem volna, hogy
ennyien eljönnek Paksról. Még

a csomagjainkra vártunk, már
hallottuk, hogy kiabálják: Gyer-
tek ki! Gyertek ki! Laci bácsival
együtt dobáltak minket, össze-
vissza ölelgettek. Kaptam egy
nagy barna mackót dzsúdó-
ruhában, a háta teleírva jókíván-
ságokkal. Most az ágyamon tar-
tom.

– Hogyan tovább?
– Amszterdamba megyünk a

következő kvalifikációs ver-
senyre, majd a karácsony előtti
hétvégén Kínába, de akkor már
benne leszünk az alapozásban.
Január elején edzőtábor, és pár
hétre rá masters verseny a világ-
ranglista első 16 helyezettjének.
Most 7. vagyok a ranglistán,
egy amszterdami éremmel fel
tudnék lépni az 5. helyre. 

– Mit szeretnél elérni az olim-
piai kvalifikáció végére?

– Most arra kell törekednem,
hogy bekerüljek a legjobb négy-
be, mert akkor a sorsolásnál kü-

lön ágra kerülök Teddy
Rinerrel. A többi nem számít,
azokat meg tudom verni hama-
rabb is, de úgy érzem, a franciát
a döntőben tudnám megfogni.
Az olimpiai címhez öt meccset
kell nyerni.

– A világbajnoki ezüst jót tett
az önbizalmadnak?

– Most érzem, hogy képes va-
gyok akárkit megfogni, és most
talán még jobban el is tudom
hinni. Azt érzem, hogy már szá-
molni kell velem. Ez az ezüst-
érem eddigi pályafutásom csú-
csa, remélem, ahogy most neki-
indultam, úgy tudom folytatni.

A szibériai világversenyre el-
kísérte tanítványát Hangyási
László, az ASE dzsúdó szakosz-
tályának vezetőedzője. 

– Erre számítottál?
– Azért mentünk ki, mert úgy

gondoltam, hogy az olimpia
előtt kell még egy komoly meg-
mérettetés. Aztán amikor meg-
láttam a sorsolást, akkor mond-
tam, hogy ez tényleg megméret-
tetés lesz. Azért reméltem, hogy
egy érem összejön.

– Mi kell ahhoz, hogy a dobo-
gó tetejére állhasson fel Barna? 

– Tyumenyben jó volt a kez-
dése, mert mindig az első
meccse a legnehezebb, utána
egyre jobban megy fel.  Lehet,
hogy nem a legjobb, ha szünet
van a versenyben, sok a kétórá-
nyi várakozás a döntő előtt. Ne-
héz újra lendületbe jönnie,
olyan, mintha újra jönne az első
meccs. Remélem, hogy ezen is
sikerül változtatnunk.

– Mozgalmas lesz az év vége,
milyen célokkal vágtok neki?

– Barnának a cél mindenkép-
pen az első nyolc a kvalifikációs
listán. Csoknyai Laci most a 20.
helyen áll – huszonkét verseny-
ző juthat ki az olimpiára –, jó
lenne valamelyik GP-n jól sze-
repelni és előbbre lépni, mert jö-
vőre január végétől április 30-ig
öt verseny következik gyors
egymásutánban, és az már na-
gyon nehéz lesz.              (joko)

Pályafutása eddigi legnagyobb sikere

Bor Barnát Hajdú János polgármester köszönti a tiszteletére
rendezett fogadáson.

KECSKEMÉTEN RENDEZTÉK a felnőtt országos dzsúdó bajnok-
ságot. Az Atomerőmű SE versenyzői közül Csoknyai László
(81 kg) második bajnoki címét szerezte, Petró-Józsa Ákos pe-
dig a +100 kg-os mezőnyben állhatott fel a dobogó tetejére.
(Bor Barna hátfájdalmai miatt kihagyta a versenyt.) Döntőt ví-
vott Gard Richárd (60 kg) is, neki az ezüstérmet sikerült meg-
szereznie, Őri Felicián (66 kg) nyakába pedig bronzérem ke-
rült. Kiss Vivien (63 kg) és Kárpáti Gábor (73 kg) egyaránt az
ötödik helyet szerezte meg.
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A 2011/12-es NB I-es futball-
szezon félidejében Csernyán-
szki Norbert kapus értékelt la-
punknak. – A tavalyi évad vé-
gén magasra tettük a mércét,
mind a vezetők, mind a szur-
kolók és természetesen saját
magunk számára is. A Ligaku-
pa-győzelem és a bajnoki
ezüstérem nagyszerű teljesít-
mény volt, és az Európa Liga
selejtezőjében is sikerült ma-
radandót alkotnunk. Korábbi
csapatommal, a Debrecennel
már megéltem a nemzetközi
mérkőzések teljesen eltérő
hangulatát, de számomra kü-
lön öröm volt, hogy a fiatalok
is belekóstolhattak ebbe a kü-
lönleges légkörbe, és átérzik,
miért érdemes futballozni. 

A bajnoki mérkőzésekkel
kapcsolatban a paksi egyes el-
mondta, a sorsolás nem épp a
legkedvezőbb, de egyszer úgy-

is mindenkivel játszani kell.
Véleménye szerint a Videoton,
a Győr és a Debrecen elleni ta-
lálkozók nem a legjobb rit-
musban érték a társaságot, de
hiányérzete leginkább a hazai
döntetlenek, így a Siófok,
DVTK, Pécs elleni meccsek
miatt van. – A csapat nem fizi-
kailag, hanem fejben fáradt el
leginkább a hosszúra nyúlt
szezon közben. Ez az oka a
sok bekapott gólnak, többször
dekoncentráltak voltunk, és
nem tudtuk úgy kisegíteni
egymást a védekezéskor, mint
tettük azt korábban. Támadó-
játékunk azonban imponáló, a
semleges szurkolók bizonyára
élvezték a találkozóinkat, mi
nem minden esetben.

A hálóőr saját teljesítményé-
vel kapcsolatban kiemelte:
voltak gólok, melyeket hárít-
hatott volna, de voltak olyan

lövések is, amikkel szemben
tehetetlen volt. Csernyánszki
Norbert természetesen a Ma-
gyar Kupa-kiesésre is kitért. 

– Nyugodtan kijelenthetem,
az NB III-as Putnok együttesét
senki sem vette félvállról, sze-
rettünk volna ebben a sorozat-
ban is jól szerepelni. Ez a
meccs hű tükörképe volt az
őszi menetelésünkre jellemző
koncentrációhiánynak. Az ide-
genbeli találkozón számos zic-
cert dolgoztunk ki, ám azok
rendre kimaradtak, míg az el-
lenfél gólra váltotta próbálko-
zásait. 

A zöld-fehér klub első szá-
mú kapusa a Magyar A-válo-
gatott meghívóit is rendre
kézhez vehette az elmúlt idő-
szakban. Egervári Sándor
nemzeti csapatánál elismerik
a kesztyűs ember teljesítmé-
nyét, ezért lehet folyamatos

kerettag. – Magyarországon
mindent megnyertem már,
egy azonban még hiányzik.
Jó lenne legalább egyszer pi-
ros-fehér-zöld dresszben ki-
futni a pályára. – A bajnoki
szereplésre visszatérve úgy
fogalmazott, a tavaszról elő-
rehozott két mérkőzésen, így
a kecskeméti idegenbeli és a
Videoton elleni hazai össze-
csapásokon hat pontot remél,
így mindenképp jó pozíció-
ból várhatná az MVM Paks a
tavasszal rendezendő fordu-
lókat.                 Faller Gábor

Csernyánszki: fejben fáradtunk el

Az MVM Paks OTP Bank
Ligában szereplő labdarúgó-
csapatának őszi teljesítmé-
nye számokban: 15 forduló,
5 győzelem, 6 döntetlen, 4
vereség, 29 rúgott, 30 kapott
gól, 21 pont, 8. hely.

A Kecskemét elleni hazai és a körmendi
bajnoki fiaskó nem tűnt biztatónak a
Nyizsnyij Novgorod elleni EuroChallen-
ge mérkőzés előtt. A szerb és lengyel vá-
logatottakat felvonultató orosz csapattal
szemben nem az ASE volt az esélyes a
mérkőzés kezdetekor. Szerencsére – egy
óriási közhellyel élve – a labda gömbö-
lyű, és ez már a mérkőzés közepére kide-
rült. Nagyon fegyelmezett játékot muta-
tott be Völgyi Péter legénysége, különö-
sen védekezésben nyújtottak jobb telje-
sítményt. Mint később kiderült, a máso-
dik negyedben dőlt el a mérkőzés, a ven-
dégeknek összesen 9 pontot sikerült sze-
rezniük abban a játékrészben. A nagyszü-
net után nem sokkal két alattomos sza-
bálytalanságot követően a játékvezetők
kiállították Ignerskit, az oroszok lengyel
légiósát. Érdekes módon a kiállítás nem a
vendégeket, hanem Williamséket zavarta
meg. Tíz ponton belülre került a
Novgorod, és percekbe telt, mire rendez-
te a sorokat a Paks. Az utolsó felvonás-
ban nagyon kemény védekezést mutatott
be az ellenfél, egyre több hibára kénysze-
rítve Vojvodáékat. A büntetőik nagy ré-
szét azonban rendre kihagyták a vendé-
gek, és nem tudtak nyolc-tíz pontnál job-

ban felzárkózni. A mérkőzés végén a
19/6 pontig jutó Cole tartotta a lelket az
egyre jobban fáradó paksi csapatban,
amely végül megérdemelten győzött 83-
72-re. 

A keddi kupameccs után szombaton
bajnoki mérkőzés következett, az újonc
Jászberény látogatott a Gesztenyés útra.
A vendégcsapatban három egykori ASE-
játékost is köszönthettek a nézők, Med-
ve Máté három, Horti Bálint kettő, Jibril
Hodges pedig egy évig viselte a piros-
kék szerelést. A találkozó már az első
félidőben eldőlt, ekkor 51-22-t mutatott
az eredményjelző. A folytatás felejthe-
tőre sikeredett, Völgyi Péter kulcsembe-
reit már a Ventspils elleni keddi mérkő-
zésre pihentette, és a fiataloknak is já-
téklehetőséget adott. Ennek ellenére
csak kozmetikázni tudta az eredményt a
Jászberény, pedig – sajnálatos sérülésé-
ig – LeRoy Dawson, Jonathan Jones, és
Jibril Hodges is végig pályán volt. Mint
azt a 73-52-re megnyert mérkőzés után
Völgyi Péter elmondta: – A célunkat,
hogy nyerjünk, hogy mindenki nagyjá-
ból ugyanannyit játsszon, és ne sérüljön
meg senki, teljesítettük. 

Lapzártánk után érkezett: BK
Ventspils– Atomerőmű SE 69:56. Az
egy győzelemmel és egy vereséggel álló
Atomerőmű legközelebb az ukrán
Himiket fogadja.

Kovács József

Repülőrajt az EuroChallenge Kupában
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Görögországban, Porto Car-
rasban rendezték a sakk csa-
pat Európa-bajnokságot. Ber-
kes Ferenc, az ASE sakkozója
a kilencfordulós versenyen
hét mérkőzést játszott és 3,5
pontot gyűjtött, nagy érdeme-
ket szerzett Szlovénia legyő-
zésében.

– Elégedett vagy a teljesít-
ményeddel? 

– Csöppet sem, nem játszot-
tam ilyen rosszul 2005 óta. Az
elmúlt négy világversenyen a
csapat egyik legjobb, ha nem
a legjobb pontszerzője vol-
tam. Most pechem és egyben
nagyon rossz párosításom is
volt. Rossz forma, szétesett
játék, a hét meccsemen négy-
szer a legjobb pontszerzőt
kaptam meg az ellenfelek csa-

patából. Ez életem első csa-
patérme. A frappáns az, hogy
amikor fantasztikusan játszot-
tunk tavaly az olimpián, akkor
negyedikek lettünk, most pe-
dig rossz formával a jó párosí-
tásnak köszönhetően érmesek.

– Mire ez a lapszám az olva-
só kezébe kerül, már a magyar
férfi bajnokságon játszol. Mit
vársz magadtól? 

– Háromszoros győztes és
címvédő is vagyok egyben, a
fő riválisom várhatóan Erdős
Viktor lesz, aki már 66 parti
óta veretlen, ami szerintem
magyar rekord is egyben. Bí-
zom abban, hogy az ASE-ban
csapattársam Papp Gábor is
meglepetést okozhat. Fájó
lenne, ha nem sikerülne a
címvédés.                     (joko)
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Befejeződött a Tolna megyei
másodosztályú labdarúgó baj-
nokság őszi küzdelemsoroza-
ta. A Dunakömlőd SE a 14
csapat közül hatodikként zárt,
hat győzelemmel, három dön-
tetlennel és négy vereséggel.
A piros-fehér egylet a nyáron
még a megye I-re készült, ám
a régió szövetségének kiírása
értelmében ha a csapat nem
tud ifjúsági és serdülő gárdát
nevezni, akkor nem indulhat a
legmagasabb osztályban. A
DSE korábban a Paksi Sport-
egyesülettől kapta a kisebbik
korosztályt, de a PSE utánpót-
lását időközben összevonták
az Atomerőmű SE-vel, ezért
ez a lehetőség megszűnt. Ne-
vezni így csak a megye II-re
lehetett, és kezdődhetett az
újabb építkezés. 

– Az átszervezést követően
nyolc játékos távozott a klub-
tól, helyükre a PSE U19-es
csapatából kiöregedő futbal-
listák érkeztek. A felkészülés-
re kevés idő maradt, ami meg-

látszott őszi teljesítményün-
kön. Fiataljaink felnőtt soro-
zatban még nem szerepeltek,
így rutintalanságunk miatt
sorra elveszítettük a rangadó-
kat. Hatodik helyünk összes-
ségében reális – fogalmazott
Kolarics Zsolt vezetőedző. A
tréner elmondta, tavasszal
mindenképp előrelépést remél
és dobogóra várja egyletét. A
keretet húsz labdarúgó alkot-
ja, akik rendszeresen látogat-
ják az edzéseket és fogéko-
nyak a közös munkára. A je-
lenlegi játékosok megtartása
mellett a téli szünetben továb-
bi futballisták érkezése várha-
tó. – A vezetőség mindent
megtesz, hogy jól teljesítsünk,
a helyi szurkolók biztatnak
minket, ez erőt ad a folytatás-
hoz – összegzett a szakvezető,
majd halkan hozzátette, ha a
kiírás nem változik, a szezon
végén hiába érnek el jó ered-
ményt, a fent említett okok
miatt az első osztályról csak
álmodozhatnak.                efgé

Kolarics dobogóra
várja csapatát

Negyvenkét szakosztály 230
versenyzője vett részt azon az
országos karate minősítő meg-
mérettetésen, melyet a Paksi
Sportegyesület szervezett. Az
eseményt az ESZI Sportcsar-
nokban rendezték. – A mostani
eseményre mindenki eljött, aki
ippon shobu karate szakágban
sportol. A küzdelmek négy
küzdőtéren zajlanak – fogalma-
zott a helyszínen Záborszki
Zoltán, a PSE Karate Szakosz-

tályának vezetőedzője. A spor-
tolók az országos eseményen
nagy csatákat megélt, az aktív
pályafutástól már visszavonult,
de a sportágtól elszakadni nem
tudó paksiakkal találkozhattak,
ők a bíráskodásban és a szerve-
zésben jeleskedtek. – Húsz éve
karatézom, a legszívesebben az
edzést követő zuhanyzásra gon-
dolok, mert ez azt jelenti, egy
újabb tréninget éltem túl –
mondta mosolyogva Ambrus
Attila. – A magyar válogatott-
ban kiváló társakkal szerepel-
hettem és minden versenyre
jóleső érzéssel gondolok vissza
– összegzett a PSE versenyzője.
A minősítő versenyen a zöld-
fehér klub indulói három
bronzéremmel gazdagodtak:
Ormosi Réka, Tóth Norbert és
Angyal Annamária is egyaránt
harmadikként zárt. A megmé-
rettetésen nyolc lány és ugyan-
ennyi fiú kategóriában hirdet-
tek győztest.                     röné

A Baja 2:1-es legyőzését kö-
vetően Sopronban is nyerni
tudott az NB II Nyugati cso-
portjában szereplő Paksi FC
II. labdarúgócsapata, így a
Lengyel Ferenc trenírozta
együttesről elmondható, győ-
zelmi ösvényre lépett. A 12.
fordulóban az Atomerőmű SE
sporttelepén megrendezett ta-
lálkozón a csapatkapitány Pap
Roland két góljával nyert a
zöld-fehér együttes, míg a kö-
vetkező játéknapon a hűség
városában Racskó Roland ta-
lált az ellenfél hálójába. Az
utóbbi összecsapást követően
Lengyel Ferenc derűlátóan
nyilatkozott: 

– Azzal a reménnyel men-
tünk Sopronba, hogy ha hason-
lóan jó játékot produkálunk,
mint itthon a Baja ellen, akkor
lehet esélyünk ellenük is. Nyu-
godtan mondhatom, hogy is-
mét nagyon szervezetten és jól
játszottak a fiúk. A támadójá-
tékunk igen kombinatív volt,
több helyzetet is sikerült kiala-
kítanunk. Ez biztató lehet a to-
vábbi mérkőzésekre is. Ismét
lehoztuk úgy a mérkőzést,
hogy nem kaptunk gólt. A
Sopronnak mindössze egy
olyan helyzete volt, amiből
gólt érhetett volna el. Nemcsak
a hozzáállás, hanem a mutatott
játék is egyre biztatóbb!     -fg-

NB II.: biztató
győzelmek

Karatehírek

Berkes Ferenc
Európa-bajnoki
bronzérmes
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PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255
(x)

November 20. (vas.) 17 óra
MEGAAGY

amerikai animációs film

November 20. (vas.) 19 óra
UTÓDOMRA ÜTÖK

amerikai vígjáték

November 23. (szerda) 19 óra
A VIZSGA

magyar thriller

November 26. (szombat) 19 óra
CSAK SZEXRE KELLESZ

amerikai 
romantikus vígjáték

November 27. (vas.) 17 óra
RIO

amerikai animációs film

November 27. (vas.) 19 óra
CSAK TUDNÁM, 

HOGY CSINÁLJA
amerikai vígjáték

Moziműsor

Paksi Hírnök

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel.: 75/315-983

20/9450-992

Paksi Hirdetőiroda
Paks, Deák F. u. 3.
Tel.: 06-75-510-623; 

06-20-949-2467
E-mail: 

paksi-hirdeto@externet.hu

KIADÓ 
INGATLANOK

Paks főutcáján, iroda-
házban (Tolnai u. 2.) 
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékeny-
ségre irodák kiadók.

(15 m2–80 m2).
Érdeklődni: 

30/937-2668,75/511-252.

Egyénre szabott
angol, spanyol,  

francia 
nyelvoktatás

Pakson,  az  Óváros-
ban minden 

korosztályban
Jelentkezés: 

illetve 20/251-3339 
vagy 30/911-5845

Nagy Mariann lett Tolna megye
szépe a Csillagfény Parádén,
így ő képviselheti megyénket a
Miss Alpok-Adria Nemzetközi
Szépségversenyen. A több kate-
góriában meghirdetett szépség-
és egyéniségversenyre három-
éves kortól várták a nevezése-
ket, a megmérettetésre az ország
minden részéről érkeztek jelent-
kezők. A grandiózus gálán több
korosztály versengett különbö-
ző kategóriákban, így a legki-
sebbek között Asztalos Laura
lett Magyarország Gyöngysze-
mecskéje, Sipeki Dorina Ma-
gyarország Gyöngyszeme,
Szakály Fanni pedig a Jövő

Csillaga. A művelődési központ
színpadán a szépségiparból és
az országos médiából érkezett
zsűri előtt bemutatkozó ifjú höl-
gyek közül Hajdú Anett nyerte
el a Paks Szépe címet. A Vonzó
asszonyok kategóriában a paksi
Keresztes Annak fejére került a
korona, míg a kihívó nélkül ma-
radt Benkő Norbert a Sármos
férfiak cím büszke tulajdonosa
lett. A nevezők bemutatói kö-
zött táncos és zenés produkciók
szórakoztatták a közönséget, a
rendezvény házigazdájaként pe-
dig a népszerű tévésorozatból
Berényi Andrásként ismert R.
Kárpáti Péter köszöntötte a ven-

dégeket. A nemzetközi szépség-
verseny Tolna megyei döntőjén
jelen voltak a tavalyi győztes ki-
rálynők, többek között a siket
Weisz Fanni is. Hajdú Anett,
Paks Szépe lapunknak elárulta,
nem első alkalommal mérette
meg magát ilyen rendezvényen,
ugyanis indult már a Miss Bala-
ton címért és modellversenyen
is. Ennek ellenére jogászhallga-
tóként a tanulást tartja a legfon-
tosabbnak és csak utána követ-
kezhet a szépségipar. A verseny
nyertesei díjazásként görögor-
szági utat, wellness-hétvégét,
ékszereket és több értékes aján-
dékot kaptak.                      MD

Paks Szépe a tanulást 
tartja a legfontosabbnak

A Paksi Chen stílusú Tai Ji Quan
Sportegyesület szervezésében

Harcművészet –
Egészségmegőrzés –

Életmód 
kezdő csoport indul!

Érdeklődni lehet: 20/99-138-99
honlap: http://paks.chentaichi.hu

December 3-án 16 órától a
Dunakömlődi Faluház ad ott-
hont az idei Gastroblues fesz-
tivál lemezbemutató koncert-
jének. Az esten fellép a
BeatBack, az S-Modell, a Var-
ga János Project és az Elvis
Live. A belépőjegy 2500
forintba kerül, a jótékonysági
tombola bevételét a viski gyer-
mekek javára ajánlják fel.

Gastroblues
lemez-

bemutató
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LENS Optika
Paks, Dózsa György út 20.
Telefon: 75/511-246
www.lensoptika.hu

DUNAFÖLDVÁR 
ÉS VIDÉKE
TAKARÉK-
SZÖVETKEZET

a devizahitelek végtörlesztéséhez 
forint alapú hitelt 

ajánl ügyfelei részére

Hitel összege: 1.000.000–20.000.000 Ft
Futamidő: 5–20 év
Hitel kamata: változó, jelenleg évi 10,0%
Kezelési költség: egyszeri 0,5%
Hitel előkészítési díj: 3 ‰, min. 5.000 Ft
Előtörlesztési díj: 0 Ft

Bővebb felvilágosításért kérjük, keresse fel
kirendeltségeinket, fiókjainkat, vagy hívja 
a 75/541-510-es központi telefonszámot!

Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek.

Új, fájdalommentes,
narcosisban történő
endoszkópos beavat-
kozások (gyomor-, 
vastagbél-tükrözés)

Kapszula-endoszkópia

Funkcionális diagnosztika:
manometria, tranzit, pH-
impedancia-vizsgálatok

Labor, szerológiai, genetikai
vizsgálatok, leoltások,
kilégzési tesztek.

Ultrahang, MRI, teljes test
MRI-szűrőcsomagok.

Nyelészavar, reflux, fekélybetegség, lassult gyomorürülés,
vérzések, véres székletürítés, széklettartási és ürítési problémák,
emésztési zavarok, hasmenés, székrekedés, vastagbél jó- és
rosszindulatú daganatos betegségeinek kivizsgálása és kezelése.

Dr. Király Ágnes Ph.D., Med. Habil.

NAPI HÍREK PAKSRÓL:
www.paksihirnok.hu


