
Az ötös körzethez csupán hét utca tartozik, ez a szám azonban lakótelepi válasz-

tókerület lévén csalóka: az atomváros teljes északnyugati részét magába foglalja. 

Félidőben című rovatunkban Csajági Sándor beszélt az általa képviselt körzetről.
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7030 Paks, Villany u. 4.
Telefon: 75/511-240

7030 Paks, Barátság u. 3.
Telefon: 75/510-216

Két paksi fiókban is várjuk ügyfeleinket:

Advent idején 
Összeállításunk a 12–13. oldalon

Minden kedves ügyfelünknek 
boldog, békés karácsonyt és eredményekben 

gazdag, sikeres új évet kívánunk!
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Az önkormányzat hamarosan minden háztartásba eljuttatja azt a tájékoztató 
levelet, ami a legfontosabb gyakorlati tudnivalókat tartalmazza a hulladék-
gyűjtés új rendjéről.
Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy figyelmesen olvassa el a tájékoztatást 
és őrizze meg a levelet. Tavasszal egy nyereményjáték során értékes ajándé-
kokat lehet nyerni a sorszámozott tájékoztató levelek felmutatásával.
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Végéhez közeledik a Pakson 
épülő új hulladékkezelő köz-
pont kivitelezése. A beruhá-
zással egy, az Európai Unió 
előírásainak megfelelő hul-
ladékgazdálkodási rendszer 
valósul meg. Az eredményes 
működéshez lakossági szinten 
is új alapokra kell helyezni a 
hulladékkezelést. 

Többéves előkészítő munka 
után 2012 tavaszán kezdődött 
meg annak az európai uni-
ós előírásnak megfelelő paksi 
hulladéklerakónak az építése, 
mellyel hét település: Bölcske, 
Gerjen, Madocsa, Nagydorog, 
Györköny, Paks és Pusztahen-
cse kommunális-, szelektív- és 
zöldhulladék-elhelyezése válik 
hosszú távon megoldottá. A 

beruházás keretében – a hul-
ladékkezelő központ része-
ként – korszerű hulladékudvar, 
komposztálótelep, új lerakó, 
valamint a kommunális és sze-
lektív hulladék feldolgozására 
szolgáló csarnok épül. Ennek 
készültségi foka közel százszá-
zalékos – technológiai szere-
lések vannak még hátra – így 
a hatvannapos próbaüzem a 
tervezettnek megfelelően 2013. 
január 1-jén megkezdődhet –
adott tájékoztatást dr. Sárosi Jó-
zsef, a hulladékkezelő központ 
vezetője (képünkön).
A hulladékkezelő központ terü-
letére költözik a hulladékudvar, 
ahol továbbra is ingyenesen ad-
ható le a háztartásokban kelet-
kező veszélyes hulladék, illetve 
a szolgáltató által kijelölt idő-

pontokban házhoz mennek az 
elektronikai hulladékért a DC 
Dunakom Kft. munkatársai,  és 
megmaradnak a megszokott 
gyűjtőszigetek is. A tervek sze-
rint továbbra is évente két köb-
méternyi építési-bontási törme-
léket vesznek át ingyenesen a 
lerakón. 
Az új rendszer indulásával a 
hulladék válogatását és elkülö-
nített gyűjtését már a háztartá-
sokban minden családnak meg 
kell kezdenie. Két kukában kell 
majd gyűjteni a szemetet, az 
egyikben az általános kommu-
nális hulladékot, a másikban 
pedig az újrahasznosíthatót: a 
fémet, a papírt és a műanya-
got, ám nem mindegy ho-
gyan. A PET-palackokat, a fém 
italosdobozokat összepréselve, 
kupak nélkül célszerű a gyűj-
tőedénybe helyezni. A papír-
hulladékok közül ide kerülhet 
a csomagolóanyag, karton- és 
hullámpapír, valamint az ita-
los kartondobozok – ételmara-
déktól és más szennyeződéstől 
megtisztítva. Az üvegeket to-
vábbra is a gyűjtőszigetekre kell 
vinni – kimosva.
A rendszer 2013. január 1-jei in-
dításakor a családi házak tulaj-
donosait hulladékgyűjtő zsákkal 
látja el a szolgáltató – térítés-
mentesen. Ezek a zsákok helyet-
tesítik a későbbiekben szintén 
térítésmentesen átadásra kerülő, 
a korábbiaktól eltérő fedélszínű 
110 literes kukákat, melyekbe az 
előbbieken felsorolt, úgyneve-

zett száraz szelektív hulladékot 
kell gyűjteni – amit kéthetente 
szállít el a szolgáltató.
A társasházak a későbbiekben 
1100 literes konténereket kap-
nak a hulladék szelektív gyűjté-
séhez.
A háztartási szerves-, illetve a 
zöldhulladék komposztálásá-
nak bevezetésére is sor kerül, 
a lakosság a 06-80/205-290-es, 
ingyenesen hívható telefonszá-
mon térítésmentesen igényelhet 
komposztládát.
A nemrégiben elfogadott új 
hulladéktörvény szerint 2015-
től Magyarországon minden 
településen szelektíven kell 
gyűjteni a hulladékot, vagyis ez 
már nem lehetőség lesz, hanem 
kötelező előírás. Erre a társu-
lás az új rendszer elindításával 
időben felkészült. Üzemeltetési 
tapasztalatok nincsenek ugyan, 
de tény, hogy a rendszer meg-
építése és szabályszerű üzemel-
tetése jóval költségesebb, mint 
a korábbi hulladéklerakóé volt. 
2013 januárjától a szolgáltatói 
árat az Energia Hivatal javaslata 
alapján a szakminiszter hagyja 
jóvá, az előzetes becslések sze-
rint – várhatóan – a jelenleginek 
közel kétszeresére fog emelked-
ni a szemétszállítás díja – mond-
ta el Tell Edit alpolgármester a 
TelePaks közéleti magazinjában.

Kohl Gyöngyi

Külön kuka lesz a szelektív hulladéknak

Szakmai előadás
A cégek innovációs képességé-
nek növelése volt a célja annak 
az előadássorozatnak, melyet a 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
támogatásával szervezett meg az 
iparkamara. A négy helyszínen, 
köztük a Paksi Inkubátorházban 
megrendezett programon a mik-
ro-, kis- és középvállalkozások 
vezetőinek figyelmét hívták fel az 

innovációban rejlő lehetőségek-
re. A Nemzeti Innovációs Hiva-
tal, a Magyar Gazdaságfejlesztési 
Központ és a Dél-Dunántúli Re-
gionális Innovációs Ügynökség 
képviselői tartottak előadásokat 
a stratégiai célokról és a pályázati 
lehetőségekről. A paksi rendez-
vény társszervezője a Paksi Ipari 
Park Kft. volt.
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Jó évet zárt a 
roma önkormányzat

Jubileumot 
ünnepeltek

A Paksi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat (PRNÖ) meg-
hívására a Mikulás a polgár-
mesteri hivatal nagytermében 
is megfordult, ám ez csak az 
egyik program volt a sok közül, 
melyet 2012-ben a szervezet 

rendezett. Az év végéhez köze-
ledve a PRNÖ vezetője, Berki 
Attila mérleget vont. Elsőként 
azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt 
két év alatt kiváló kapcsolatot 
sikerült kiépíteni a városi ön-
kormányzattal. – Pozitívan áll-
nak hozzánk, minden segítséget 
megadnak, és természetesen mi 
is próbálunk megfelelni a növek-
vő elvárásoknak. Szeretnénk, ha 
ez a jó viszony a jövőben is meg-
maradna – fogalmazott a roma 
vezető. A Tanoda november vé-
gén nyitotta meg kapuit, a heti 
egy alkalommal zajló felzárkóz-

tató programnak nagy sikere van 
a kisebbség körében. – A Dankó 
Pista és a Síp utca, az úgyne-
vezett romatelep környékéről 
nyolc gyermek jár a Tanodába, a 
város elöljáróinak köszönhetően 
busszal jut el az intézménybe. Az 
óvárosi részről is szép számmal 
érkeznek, így összesen tizenöten 
vesznek részt a foglalkozásokon. 
Hasznos dolognak tartom a kez-
deményezést, mert nagy segít-
séget nyújt a gyerekek tovább-
tanulása és későbbi munkához 
jutása szempontjából. A roma 
önkormányzat évi 3,8 millió fo-
rintból gazdálkodik, az összeg 
városi és állami támogatásból, 
valamint pályázati pénzekből 
áll össze, nagy részét közösség-
formáló programokra és tanul-
mányi kirándulásokra fordítja a 

roma vezetés. – Jó irányba halad 
a nemzetiségi önkormányzat, 
szép évet zárhatunk: januárban 
újságot adtunk ki, megszervez-
tük a roma juniálist és önkéntes 
napokat is tartottunk. A jövőben 
hagyományos eseményeinket 
szeretnénk megtartani, és ha 
költségvetésünk megengedi, to-
vábbi felzárkóztató programokat 
indítanánk. A fiatalok tanulmá-
nyait, beilleszkedését, munká-
hoz jutásuk segítését mindennél 
fontosabbnak tartjuk – foglalta 
össze Berki Attila.  

-efgé-

Húsz esztendővel ezelőtt nyil-
vánította az ENSZ december 
3-át a fogyatékkal élők világ-
napjává. A paksi Támogató 
Szolgálat minden évben össze-
jövetelt tart ebből az alkalom-
ból. Az idei találkozó azért volt 
különleges, mert jubileumot 
is ünnepelhettek, a szolgálat 
ugyanis tíz éve kezdte meg 
működését.

A Szociális Intézmények Igazga-
tóságának égisze alatt működő 
Támogató Szolgálat személyi 
segítő szolgálatként kezdte meg 
működését 2002. október 1-jén, 
majd 2003 elejétől mai nevén 
nyújt segítséget a fogyatékkal 
élőknek a mindennapokban. A 
személyi segítés lényege, hogy 
a szolgálat munkatársai rend-
szeresen felkeresik, és a bevá-
sárlástól a tisztálkodáson át az 
ügyintézésig sok mindenben 
segítik a gondozottakat, akik így 
saját lakókörnyezetükben ma-
radhatnak. A Támogató Szolgá-
lat tevékenységi körébe tartozik 
emellett a személyszállítás, ami-
hez idén egy új autót kaptak, és 
a tanácsadás. Ezenkívül találko-
zási lehetőséget, programokat is 
biztosítanak a velük kapcsolat-
ban állóknak az évenkénti egész 
napos kirándulással, az uszodai 
foglalkozásokkal, a nyári lovag-
lással és a havonkénti klubdél-
utánokkal. Utóbbi keretében 

kézműves foglalkozásokat tarta-
nak és próbálják a műsort, ami-
vel a soros világnapi ünnepsé-
gen meglepik sorstársaikat. Az 
idei találkozóra ismét verseket 
és színdarabot hoztak: A suszter 
manói című mesét adták elő. A 
vendégeket Tell Edit alpolgár-
mester és Kern József képviselő 
köszöntötte. Az alpolgármester 
kiemelte, hogy a város vezetése 
megkülönböztetett figyelemmel 
fordul a fogyatékkal élőkhöz, 
ami megmutatkozik szociális 
ellátó- és intézményrendsze-
rében. Elmondta, hogy az ön-
kormányzat a volt Kereszt utcai 
óvoda épületében a fogyatékkal 
élők nappali ellátását biztosító új 
intézményt hoz létre, illetve ott 
kap helyet az idősek klubja is. A 
tervek már elkészültek, számítá-
sai szerint a közbeszerzési eljá-
rást követően jövő tavasszal el-
indulhat a beruházás. Az ünnepi 
délutánt ajándékozással és kö-
tetlen beszélgetéssel zárta a Tá-
mogató Szolgálat, amelynek iro-
dája az idősek otthonában van a 
Kishegyi út 46-48. szám alatt. A 
szervezethez azok fordulhatnak 
segítségért, akik vakok személyi 
járadékában, emelt összegű csa-
ládi pótlékban vagy fogyatékos-
sági támogatásban részesülnek, 
a jogosultságot ugyanis nem a 
gondozott jövedelme, hanem 
állapota határozza meg. 

-gyöngy-

2011 októberében a bonyhádi Göncöl Völgység tanodájának 
vezetői látogattak a paksi városházára, ahol Tell Edit alpolgár-
mester és a Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, 
Berki Attila fogadta a küldöttséget. A tapasztalatcserét követően 
megkezdődött a paksi Tanoda szervezése, amely idén november 
23-án délután tartotta első foglalkozását. A képzési lehetőséget 
hátrányos helyzetű általános iskolás diákok vehetik igénybe. 
Jelenleg tizenöten csatlakoztak a felzárkóztató programhoz, a 
foglalkozásokat magyar nyelv és irodalomból, valamint mate-
matikából Jantyik Margit gyógypedagógus-logopédus tartja. A 
Tanoda foglalkozásai a tervek szerint a tanév végéig tartanak, 
a program minden pénteken 16 órakor kezdődik. A helyszín a 
Kreszpark mellett található Roma Közösségi Ház. Az érdeklő-
dőket folyamatosan várják, jelentkezni Mayer Tímeánál, a Paksi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodavezetőjénél lehet.
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Zsilip és záportározó óvja majd 
a várost a lezúduló esőtől

Kevesebb volt 
idén az ittasan
okozott baleset

Régóta szükségszerű vízvédelmi 
beruházás kezdődhet Pakson 
európai uniós támogatással: egy 
új zsilip és egy közel 30 ezer köb-
méteres záportározó, valamint 
egy fél kilométer hosszú csator-
na is épülhet annak a pályázat-
nak a keretében, amelyen 399 
millió forintot nyert az önkor-
mányzat az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap forrásaiból. A 
támogatás 90 százalékos, a terve-
zett beruházásnak két nagy ele-
me van. Az első a Páli-árok felső 
szakaszán található záportározó 
átépítése, fejlesztése. A közel 30 
ezer köbméteres záportározó 
több évtizede részben elkészült, 

de nem fejezték be. Ennek kis-
mértékű átalakításával, azaz egy 
új zsiliptábla beépítésével a kül-
területekről lezúduló csapadékot 
meg tudják fogni és szabályozot-
tan le tudják vezetni, ha a Páli-
árok teljes hosszán levonultak 
a belterületen összegyülekező 
vizek, csökkentve a belterület 
veszélyeztetettségét, mondta el 
Hum Ferenc, a műszaki osztály 
vezetője. A projekt másik fontos 
eleme a gimnáziumtól a Duná-
ig tartó 535 méter hosszú csa-
padékcsatorna kiépítése, ami a 
meglévő Páli-árok tehermentesí-
tő szakasza lenne. Ehhez egyebek 
mellett zsilipműtárgy, szivattyúk 

telepítése is tartozik, emelte ki 
Hum Ferenc. Ezeket a 6-os főút 
alatti töltés védett oldalán alakít-
ják ki, hogy amennyiben a folyó 
magas vízállása szükségessé teszi 
a zsiliptáblák leengedését, a bel-
vizet át tudják emelni a folyóba. 
A 445 millió forintos fejlesztés 
hozzájárul ahhoz, hogy a  nagy 
intenzitású, gyorsan levonuló 
esővel szemben megóvják a vá-
ros mélyebben fekvő területeit. 
Az engedélyeztetés már zajlik, 
az önkormányzat következő 
feladata a támogatási szerződés 
megkötése és a kiviteli tervek el-
készítése lesz.

Matus Dóra

A Magyar Vöröskereszt paksi szervezete december 
18-án és 19-én 9–16 óra között adventi véradó-
napot szervez a Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban azokra gondolva, akik a szeretet ünnepét 
betegség, baleset miatt nem tölthetik szeretteik 
körében. Nekik a vér az életet jelenti, másoknak 
a véradás csak egy kis együttérzést. A szervezet 
tagjai karácsonyi hangulatban várják régi és új 
véradóikat, akik ezzel az adománnyal szebbé vará-
zsolhatják a vérre szoruló emberek életét. A Vörös-
kereszt kéri, mindenki hozza magával tajkártyáját 
és személyi igazolványát.

Idén is megvendégelik a rászorulókat karácsonykor. 
Az akciót a Molnár Imréné Ancika vezette Segítők 
Háza szervezi. December 23-án 12 órára várják a 
nehéz körülmények között élőket műsorral, me-
leg étellel, ajándékokkal. A programot a Paksi Vá-
rosi Nyugdíjasklub énekkara nyitja meg. Lesz idén 
ingyentombola is, amelyen bútorok, játékok, ruhák 
találnak gazdára. Az adományokat egészen karácso-
nyig várják minden kedden és csütörtökön a Domb 
utcai Segítők Házában, ahol immár három hónapja 
minden reggel ingyen kapnak péksüteményt a rá-
szorulók és rendszeresen osztanak ingyenebédet is.

A dunaszentgyörgyi Benedek 
Sára alkotását értékelték a leg-
jobbnak közel száz pályamű 
közül a Marci balesete című ál-
talános iskolásoknak meghir-
detett rajzpályázaton a Paksi 
Rendőrkapitányság munka-
társai. A Paksi Városi Baleset-
megelőzési Bizottság negyedik 
negyedéves ülésén értékelték 
a 2012-es év aktuális baleseti 
helyzetét is. Herman Gábor 
közlekedésrendészeti alosz-
tályvezető beszámolójából 
kiderült, október 31-ig min-
den baleseti mutató csökkent: 
kevesebb közlekedési baleset 
történt a régió útjain, ebből 
kevesebb volt a halálos és a 
személyi sérüléses, valamint az 
ittasan okozott baleset. 
– A szekszárdi után a paksi ka-
pitánysághoz tartozik a legna-
gyobb úthálózat a megyében. 
Korábban komoly probléma volt 
az ittasan okozott balesetek nagy 
száma. Az intenzív kampány 
meghozta gyümölcsét: mára a 
mi térségünk a legutolsó – tet-
te hozzá a rendőrségi vezető. A 
Tiszta fej – biztos hazatérés el-
nevezésű kampány díjkiosztó-
ját is megtartották az ülésen. A 
Paksi Rendőrkapitányság akci-
óján azok vehettek részt, akik 
az ellenőrzés során nem voltak 
ittasak és járművük minden 
KRESZ-szabálynak megfelelt. 
A nyereményjátékban közel 
ötvenen vettek részt, a fődíjat, 
egy kerékpárt Keresztes Julian-
na madocsai pedagógus nyerte. 
– Igyekszem mindig körültekin-
tően közlekedni, édesapámmal 
felszereltettem a kerékpáromra 
minden olyan eszközt, amelyet a 
KRESZ előír. Madocsán is több-
ször volt már ellenőrzés. Mivel a 
helyi általános iskolában tanító-
nőként dolgozom, a példamuta-
tás terén élen kell járnom – fogal-
mazott a díjazott. 
Az első tíz kisorsolt baleset-
megelőzési csomagot vehetett át.

Faller Gábor

Adventi 
véradás

Rászorulók 
karácsonya
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Félidőben
Az ötös körzethez csupán hét utca tartozik, ez a 
szám azonban lakótelepi választókerület lévén 
csalóka: az atomváros teljes északnyugati ré-
szét magába foglalja. Itt, a lakótelep egészéhez 
hasonlóan minden évben újabb paneltömbök 
korszerűsödnek. Önkormányzati támogatás-
sal immár a lakótelepi lépcsőházak mintegy 
70%-át szigetelték, mondta el Csajági Sándor, a 
körzet képviselője. Idén a város mind a hagyo-
mányos technológiával épült, mind pedig a pa-
nelházak lakóinak hirdetett energiatakarékos-
sági pályázatot. Utóbbi házak korszerűsítésére 
104 millió forintot adtak – vagyis minden pá-
lyázót támogattak. A körzetben most két lép-
csőház újul meg ebből a keretből a Gesztenyés 
úton és a Fenyves utcában. A képviselő hozzá-
tette: újdonság volt, hogy nemcsak lakóközös-
ségek, hanem egyének is pályázhattak nyílás-
zárócserére, ekképp újulhattak meg lakások a 
Tölgyfa, a Szedres és a Gesztenyés utcában. 
Csajági Sándor elmondta: örömmel látja, hogy 
ahol felújítják a háztömböt, ott a lakók igénye-
sebbek lesznek a környezetükre. Sokkal jobban 
odafigyelnek nemcsak a háztömbre, de fákat, 
cserjéket is igényelnek, így például még idén 
számos helyen újult meg a növényzet, például 
talajtakaró növények kerültek a Pollack Mihály 
utca 40-42. lakóépületek elé, a Gesztenyés úton 
a sövénysort pótolták, míg az Árnyas utca 5-7. 
lépcsőházakhoz cserjesort ültettek. Szintén 
cserjéket ültettek a Coop ABC melletti pavilon 
helyére.
A lakossági kérések általában telefonon érkez-
nek, a képviselő ugyanis szórólapon tette közzé 
a telefonszámát. Nem ritka, hogy akár 3-4 hí-
vást is kap hetente, de Csajági Sándor fontos-
nak tartja, hogy ne csak a közös képviselők 
találják meg, hanem minden lakó. A hívások 
témája szerteágazó: van, amikor zajos szom-
széd miatt hívják, máskor a köztéri világítás hi-
báira hívják fel a figyelmét. Nemrég a Fenyves 
utcában korlát került ki lakossági megkeresés-
re, és a képviselő igen örült, hogy nemcsak az 
igény jelzésekor emelték fel a telefont a lakók, 
hanem meg is köszönték a segítségét.
Csajági Sándor 2013-as tervei között szerepel 
az Árnyas és Fenyves utca közötti tömbbelső 
felújítása. A Kishegyi utca és a Fenyves utcai 
játszótér közti tömbbelső ugyanis olyan köz-
ponti része a lakótelepnek, amelyik új burko-
latot, világítást, parkosítást, utcabútorokat ér-
demel. – Közösségi térré kell változtatni ezt a 
tömbbelsőt – fogalmazott a képviselő. A követ-
kező évek tervei között szerepel a Gesztenyés 
úti parkoló belső felének a felújítása is.
Az utóbbi években sorra cserélték le a játszó-
terek eszközeit városszerte, így a körzetben 
is. Idén mintegy nyolcmillió forint értékben 

kerültek új játékok a Fenyves és a Pollack ut-
cai játszótérre, 2011-ben pedig bekerítették 
az utóbbi helyet is. Ez bevált gyakorlat annak 
a megakadályozására, hogy a fiatal felnőttek 
hétvégenként ne rongálhassák meg a játékokat. 
Az ötös körzetben, a strand melletti területen 
épül meg az extrém park: BMX-Mountain 
bike-Dirt pálya készül majd három különböző 
nehézségi szinttel, vagyis három korosztálynak.
– Ahol ilyen sportpálya épül, oda nemzetközi 
mezőny és nézősereg érkezik, ami telt házat 
hoz a város és a környék szállodáinak. A ké-
sőbbiekben a pálya mellé kempinghelyet is ter-
vezünk – mondta el Csajági Sándor, aki 2014 
év végéig ígérte az első pálya átadását.
Az ötös körzetben számos önkormányzati bér-
lakás található, költség alapú, szociális alapú 
és előtakarékoskodáshoz kötött egyaránt. A 
bérlakásokat a városi gondnoki rendszer ke-
retében rendszeresen ellenőrzik és bármilyen 
eltérés esetén intézkednek. Ennek a ciklusnak 
az eredménye, hogy a folyamatos ellenőrzés 
hatására a lakók rendesen fizetik a rájuk háruló 
költségeket. A lakótelepi bérlakások karban-
tartása idén 5,5 millió forintjába került a vá-
rosnak. A bérlakásállomány felújítása is halad, 
akárcsak az óvárosban: a Fenyves 15. lépcsőház 
felújítása megtörtént és a többi lépcsőház ener-
giatakarékos korszerűsítése is a tervek között 
szerepel.
Csajági Sándor 1992-ben került kapcsolatba 
először a közélettel, amikor az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat középiskolai szakcsoportjá-
ban vezetőségi tagnak választották. Kilenc 
éven keresztül végezte ezt a munkát, majd 
beválasztották a társulat elnökségébe. Később, 
amikor Fidesz-tagként a 2010-es választások 
előtt felmerült a neve az indulók között, kihí-
vásként élte meg a feladatot. Mivel tanár-peda-
gógusként mindig is a közért dolgozott, nem 
volt számára teljesen ismeretlen a szolgálat. A 
képviselő hangsúlyozta: a két év tapasztalata, 
hogy ez a munka is örömet jelenthet az ember 
számára, hiszen itt sem maradnak el a pozitív 
visszajelzések.
A képviselő-testület humánpolitikai bizottsága, 
melynek Csajági Sándor az elnöke, három nagy 
területet felügyel: az oktatás, az egészségügy és 
a szociális ügyek. Az oktatásban városi mérési 
rendszert vezettek be: a második és negyedik 
osztályos általános iskolások tudását mérik, 
hogy tanítójuk minden egyes tanulóról rész-
letes visszajelzést kapjon, és ennek nyomán, 
szükség esetén már célirányosan végezhesse a 
felzárkóztatást. A képviselő elmondta: a paksi 
diákok eredményei a tanulmányi versenye-
ket illetően az országos átlag felettiek csakúgy, 
mint a kompetenciamérés eredménye.
Az új oktatási törvény értelmében január el-
sejétől az általános iskolák, középiskolák és 
szakképző intézmények állami fenntartásba 

kerülnek. Pakson a város vállalta, hogy állja 
az üzemeltetés költségeit, ahogy az épületek és 
az eszközök karbantartása, felújítása is a város 
költségvetését terheli majd. A döntés oka, hogy 
a helyi iskolák épületeinek állapota és felszere-
lésének színvonala az országos átlag feletti, így 
a jelenlegi ellátás színvonala biztosan megőriz-
hető, mutatott rá Csajági Sándor. 
Az egészségügyet tekintve többek közt a vé-
dőnői hálózat, az önkormányzati orvosok és 
a szakrendelések munkája tartozik a humán-
politikai bizottság felügyelete alá. A szociális 
terület a legszerteágazóbb, hiszen kiterjedt 
szociális ellátórendszert működtet a város. A 
támogatások egy része normatív, vagyis köz-
ponti támogatás, de jelentős hányadához hoz-
zájárul Paks is. A város törekedik arra, hogy a 
pénzbeli juttatásokat természetbeli juttatások-
kal váltsa ki. A cél, hogy a támogatást valóban 
arra a célra fordítsák, amire az önkormányzat 
szánja, szögezte le Csajági Sándor. A szociális 
területhez tartozik még többek közt az idősek 
napközi otthona, de működik Pakson a házi 
jelzőrendszeres segítségnyújtás is. A szociális 
ellátórendszert tovább kívánják bővíteni, jövő 
tavasszal kezdik a Kereszt utcában a fogyaték-
kal élők nappali ellátóházának építését.
Újdonság lesz 2013-ban a városban a szelektív 
hulladékgyűjtés elindulása. Az ún. szárazhul-
ladékot, vagyis a műanyag PET-palackokat, 
flakonokat, fóliát, a Tetra Pak jelzéssel ellátott 
gyümölcsleves- és tejesdobozokat, a sörös-, 
üdítős- és konzervdobozokat, illetve a nyom-
tató-, karton- és hullámpapírt, könyvet, újsá-
got a megszokott konténer mellé elhelyezett 
száraz szelektív konténerbe kell majd gyűjte-
ni, méghozzá a fém- és műanyag edényeket 
kitisztított, átmosott állapotban, hívta fel a fi-
gyelmet Csajági Sándor. Ez azért fontos, mert 
a hulladékfeldolgozó értékesíti a szétválogatott 
és bálázott hulladékot, a cég ebből származó 
bevétele pedig mérsékelheti a szolgáltatás árát. 
A hulladékgyűjtő szigetek január elseje után is 
tovább működnek a városban, az üveghulladé-
kot ide vihetik a környezetükről felelősen gon-
dolkodó polgárok.                                Kövi Gergő
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Mindent saját 
erejéből ért el

Az adósságteher csökkentése a cél

Ötszázhatvan facsemete és hat ezer-nyolcszáz cserje 
kiültetését kezdték meg novemberben a DC Dunakom Kft. park-
fenntartási részlegének munkatársai Paks közigazgatási területén. 
Az ültetés elsősorban a nyári szárazság miatt kipusztult növények 
pótlását célozza, de szempont az utcák arculatának egységesítése, 
valamint az egyébként elöregedett, kipusztult növényzet cseréje, 
pótlása, és a zöldfelület növelése újabb cserjeágyások kialakításá-
val. A szakemberek klímatűrő fajtákat szereztek be, a kisebb lombú 
gömbkőris és gömbjuhar mellett nagylombú fákat is, mint az ezüst 
hárs, a különböző juhar- és kőrisfajták, valamint a platánfák. Évente 
2-3 millió forintot fordít a város az elöregedett, kiszáradt fák cseréjére, 
idén plusz 10 millió forintot biztosított erre a célra az önkormányzat. 
Hatvan facsemetét a lakossági igényeket figyelembe véve ültettek ki. 

Kohl Gyöngyi

A kilencvenesztendős Nepp 
Józsefet köszöntötte Hajdú Já-
nos polgármester és Tell Edit 
alpolgármester. Orbán Viktor 
miniszterelnök üdvözletét és 
az önkormányzat jókívánságait 
is elvitték városunk szépkorú 
polgárának Kurcz György utcai 
otthonába, ahol családja szere-
tő gondoskodásától övezve éli 
mindennapjait.   

Csupa mosoly. Ez azonnal fel-
tűnik, amikor találkoznak vele, 
pedig nem volt könnyű élete a 
ma már kilencvenedik életévét 
is betöltött Nepp Józsefnek. Józsi 
bácsi 1922 decemberében szüle-
tett Pakson, a Hunyadi utcában. 
Ahogy meséli, ifjú legényként 
mészárosinasnak szeretett volna 
állni, de mire rászánta magát a 
kérésre, a helyet már betöltötték. 
Éppen ebben az időben betege-
dett meg fuvarozóként dolgozó 
édesapja, így – mindössze tizenöt 
esztendősen – az ő helyébe állt, de 
szőlőjük is volt, így bőven akadt 
munka. Később a lovakat ökrök-
re cserélték, mert gazdaságosabb 
volt. 1943-ban besorozták, meg-

járta a frontot, 1945-ben tért haza 
az orosz hadifogságból. 1947-ben 
megnősült. Józsi bácsi büszke 
arra, hogy kölcsönt soha nem 
vettek fel, amijük volt, azt saját 
erejükből teremtették elő. Felépí-
tették az otthonukat, volt bérelt és 
saját föld, lettek lovak, disznók és 
baromfi. Szerződött munkahelye 
Józsi bácsinak nem volt, kivéve a 
nyugállományba vonulását meg-
előző húsz évet, amikor termelő-
szövetkezetben dolgozott. Felesé-
ge 15 évvel ezelőtt megbetegedett, 
lassan két éve már, hogy örök 
búcsút kellett vennie tőle. Bár Jó-
zsi bácsi azóta egymaga él a csa-
ládi házban, nincs egyedül. Mint 
mondja, gyerekei szerető gondos-
kodással veszik körül, a főtt étel 
minden délben ott van az aszta-
lán. Ha kedve támad tenni-venni, 
mindig akad valami, ha más nem, 
a kiskert ad munkát. Vérnyomása 
ugyan rakoncátlankodik, de ösz-
szességében az egészségére nem 
panaszkodik, még kerékpározik 
is, ha úgy hozza az élet. Örül négy 
unokájának és a szintén decem-
beri születésű, négyéves déduno-
kájának.                                  -gyöngy-

Helyzetértékelésre érkezett Paks-
ra Fónagy János, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium parlamenti 
államtitkára. – Akár kormányon 
vagyunk, akár ellenzékben, a 
ciklus félidejében beszámo-
lunk barátainknak, a Fidesz- és 
KDNP-tagoknak az elmúlt két 
év eredményeiről, az ország 
helyzetéről, az előttünk álló fel-
adatokról – fogalmazott. Mint 
mondta, ő személy szerint 16-17 
éve részese ennek, és teljes mér-
tékben egyetért vele, hiszen a ta-
lálkozás módot ad arra, hogy az 
emberekkel ne csak a választási 
kampány és nemzeti konzultáció 
keretében váltsanak szót, hanem 
személyes beszélgetések útján is.

A kérdésre, hogy emelt fővel 
állhat-e a publikum előtt, azt fej-
tegette, bizonyára ismert, hogy 
2010-ben milyen állapotban 
vették át az országot. – Amikor 
2002-ben átadtuk az országot, 
52-53% volt az ország adóssága. 
2010-ben 82-83%-kal kaptuk 
vissza. A 2002-es 8000-8200 
milliárddal szemben 2010-ben 
több mint 20 ezer milliárd forint 
volt az államadósság – húzta alá. 
Hozzáfűzte, hogy nemcsak az 
államadósság volt hatalmas te-
her, hanem annak szerkezete is. 
Közel 50%-a devizaalapú hitel 
volt, sok százezer magyar család 
ingatlanhitelt vett fel, ami miatt 
bizonytalanná vált a fedél a fejük 

felett. A megörökölt teher har-
madik nagy csomagja az önkor-
mányzatok adóssága volt, mivel 
egyre több olyan feladatot róttak 
az önkormányzatokra, amelyhez 
nem rendeltek összeget, ezért hi-
telfelvételbe hajszolták a telepü-
léseket. Mindezt tetézte, hogy az 
ország EU-tag lett, a települések 
igyekeztek élni a fejlesztési lehe-
tőségekkel, amihez biztosítani 
kellett az önerőt. Ám ahogyan 
romlott a gazdaság, csökkentek a 
helyi adók, jöttek a hitelek, a köt-
vénykibocsátások.
Fónagy János azt mondta, 2010-
ben elsődleges feladatként azt 
tűzték ki, hogy az ország adósság-
terheit csökkentsék, eltávolítsák 

Damoklész kardját a devizahi-
telesek feje fölül. A Fidesz-kor-
mány e célt szolgáló intézkedései 
közül kiemelte a bankokra kive-
tett különadót, ami azt szolgálta, 
hogy a korábbi helytelen, sokszor 
bűnös intézkedések nyertesei is 
vállaljanak a terhekből. Az állam 
át-, illetve visszavette azokat az 
egészségügyi és oktatási intéz-
ményeket, melyek fenntartása 
az önkormányzati adósságot 
túlnyomórészt generálta. A fel-
lendülést szolgálják azok a gaz-
dasági programok – Új Széche-
nyi Terv, az ágazati programok 
–, amelyeknek ma már nemcsak 
előkészítése, hanem a kimunká-
lása is folyik.                               -vt-
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Atomerőmű

Bátaapátiban felavatták  
a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolót
Elkészült az első kamra, végleges helyére 
került az első hulladékcsomag Bátaapá-
tiban, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tá-
rolóban (NRHT). A létesítményt szerdán 
avatták fel a nukleáris szakma és a nukle-
áris létesítményeket befogadó települések 
képviselői részvételével. 

Dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladéko-
kat Kezelő Nonprofit Kft. ügyvezető igazga-
tója arról számolt be, hogy a kamra 96 méter 
hosszú, több mint kétszáz méterrel a föld 
alatt fogadja a paksi atomerőműben keletke-
ző kis és közepes aktivitású radioaktív hul-
ladékot. Ebből az üzemeltetés és a majdani 
leszerelés során 40 ezer köbméternyi kelet-
kezik. Háromezer hordónyi már a bátaapáti 
telephelyen van, az NRHT technológiai 
épületében tárolják. Kilencet helyeznek el 
belőlük egy konténerbe, amelyet betonnal 
öntenek ki. A most elkészült kamra befoga-
dóképessége valamivel több mint 500 kon-
ténernyi, azaz közel 4600 hordónyi. Egy, a 
szerdán felavatottal megegyező paraméterű 
kamra már kész, de a technológia kiépítése 
még nem fejeződött be. Továbbiak építését is 
tervezik, de már más kiosztásban és más lesz 
az elhelyezési metodika is, mondta dr. Kereki 
Ferenc. Az erről készült tanulmány decem-
ber 20-án kerül az érintett minisztériumok 

képviselőiből alakult bizottság elé. Ha elfo-
gadják, a tervezettnél kevesebb, csupán hat 
kamrát kell építeni, ami a költségeket húsz-
milliárd forinttal kurtítja meg. 
A létesítményre eddig 68 milliárd forintot 
költöttek, valamivel kevesebb mint a felé-
ből a kutatásokat fedezték, a többit a létesí-
tés költségei tették ki. A forrást a Központi 
Nukleáris Pénzügyi Alap fedezi. Ennek leg-
nagyobb befizetője az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt. Mint dr. Rónaky József, az Országos 
Atomenergia Hivatal főigazgatója mondta, 
az atomenergetika egy olyan terület, ahol 
az az elv érvényesül, miszerint aki a hasznát 
élvezi, az viselje a terheket is. Ezen gondolat 
jegyében gondoskodnak a nukleáris hulla-
dék elhelyezéséről. A főigazgató kitért arra 
is, hogy ez nemcsak hazánkban, hanem 
nemzetközi szinten is jelentős lépés. Ezt tá-
masztották alá Ute Blohm Hieber szavai, 
aki az Európai Bizottság képviseletében vett 
részt az avatáson. A kamra bejáratánál lévő 
szalag átvágása előtt gratulált mindazoknak, 
akik a munkában részt vettek és azt mond-
ta, egy ilyen program sikerét három ténye-
ző garantálja: a megfelelő politikai akarat, a 
felelősségek megfelelő meghatározása és a 
kommunikáció a nyilvánossággal.
– Meggyőződésem, hogy jól döntöttek a 
bátaapáti emberek, amikor igent mondtak 

a tároló befogadására, a közvélemény-kuta-
tások és a baráti beszélgetések azt támaszt-
ják alá, hogy a bizalom nem ingott meg, sőt 
erősödött – Ezt már Darabos Józsefné, Báta-
apáti polgármestere, a tároló építése kapcsán 
alakult Társadalmi Ellenőrző, Tájékoztató 
Társulás (TETT) elnöke mondta el. A TETT 
szerepét dr. Rónaky József és dr. Kereki Fe-
renc is méltatta. Mint mondták, a társadalmi 
elfogadottság mind a négy érintett területen 
igen magas, de Bátaapáti példaértékű e téren, 
a tároló létesítése előtt tartott népszavazáson 
75 százalékos részvétel mellett több mint 90 
százalék mondta azt, hogy egyetért a tároló 
megépítésével.
A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladé-
kok végleges tárolójának kialakítására irányuló 
programot még a paksi atomerőmű indította 
el 1993-ban. Az e célra létrehozott Radioaktív 
Hulladékokat Kezelő Kht., (később Radioaktív 
Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft.) 1998-tól 
koordinálja a feladatot. A tényleges mun-
ka, azaz a két lejtősakna kihajtása 2005-ben 
kezdődött el. Máig összesen 5500 méternyi 
vágatot hajtottak ki. A bátaapáti telephelyen 
2008-ban avatták fel a felszíni létesítményeket, 
amelyek egyikében, egy technológiai épület-
ben átmenetileg 3000 hordónyi Pakson kelet-
kezett hulladékot tárolnak. 

Vida Tünde
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Az atomerőmű üzemidő-hosz-
szabbítása volt idén a kiemelt 
téma a Nukleáris Technikai 
Szimpóziumon. Több előadás is 
ehhez kapcsolódott, illetve ren-
deztek egy kerekasztal-beszél-
getést, amely a szervező Magyar 
Nukleáris Társaság (MNT) el-
nöke, Holló Előd szavai szerint 
rendkívül jól sikerült. – Nyíl-
tan felvetett kérdésekre nyílt 
válaszok érkeztek – jellemezte. 
Azt is elmondta, hogy a műsza-
ki szakma arra számít, hogy a 
hatóság engedélyezi a tervezett 
időn túli működést. A válasz 
– tette hozzá – napokon belül 
megérkezik az Országos Atom-
energia Hivataltól az atomerő-
mű tavaly benyújtott kérelmé-
re. A kerekasztal-beszélgetésen 
mindkét fél képviselői részt 
vettek, a hatóságot Fichtinger 
Gyula főigazgató-helyettes, az 
atomerőművet Kovács Ferenc 
projektvezető, illetve Iványi 

Krisztina operatív kommuni-
kációs vezető képviselte.
Több előadás foglalkozott a 
hulladékkezeléssel, szó esett 
egy Pakson kifejlesztett dekon      -
taminálási, azaz sugármentesítési 
módszerről, a re  processzálásról, 
azaz az üzemanyag újrahaszno-
sításáról, illetve a fúziós kutatá-
sokról, amelyek kapcsán Holló 
Előd azt mondta, kevesen tudják, 
hogy Magyarország a világ élvo-
nalába tartozik a fúziós kutatá-
sok terén, és a magyar kutatók 
számos nemzetközi projektben 
vesznek részt.
A nukleáris szakma seregszem-
léjén, hasonlóan az eddigiekhez, 
nagy volt az érdeklődés, száz-
húszan regisztráltak. Cserháti 
András, a Magyar Nukleáris 
Társaság elnökségének tag-
ja, a program főszervezője azt 
mondta: eddig minden évben 
érdekes témák kerültek teríték-
re. Ő idén két előadást tartott. 

Az egyik a szokástól eltérően 
múltba tekintő volt, az első pak-
si láncreakciót, azaz az egyes 
blokk harminc esztendővel 
ezelőtti indításának emlékeze-
tes pillanatait idézte fel kép- és 
hangdokumentumok segítségé-
vel. A másik már egy újdonságot 
boncolgatott, konkrétan egy, az 
USA-ban indult új típusú – lé-
zeres – urándúsítási eljárás mű-
szaki és gazdasági vetületeiről 
értekezett. Mint elmondta, kü-
lönösen a Csernobilban történ-
tek óta jellemzi nyíltság a nuk-
leáris közösséget. A szabadalmi 
vagy üzleti okok miatt még nem 
publikálható tényeket, eredmé-
nyeket leszámítva megosztják 
egymással a tapasztalatokat, a 
tudást, a kutatási eredményeket. 
A Nukleáris Technikai Szim-
pózium ennek egy jeles hazai 
megtestesítője. A Magyar Nuk-
leáris Társaság mint közhasznú 
társaság egyik céljaként az isme-

retterjesztést jelölte meg, húzta 
alá Holló Előd. Kiemelte, hogy 
a szimpózium ennek jó terepet 
biztosít, hiszen a külföldről be-
hozott új ismereteket, a kutatók 
által feltalált új gondolatokat itt 
osztják meg egymással annak 
érdekében, hogy ezek haszno-
suljanak akár az energiaterme-
lésben, akár orvosi vagy más te-
rületen. Mindezen túl lehetővé 
teszi a kapcsolatfelvételt, szak-
mán belüli együttműködést. 
Néhány éve már az is hagyo-
mány, hogy a találkozó kere-
tében tart ünnepi közgyűlést 
a Magyar Nukleáris Társaság. 
Ezen – ahogy már szintén szo-
kássá vált – átadták a társaság 
által alapított és fémjelzett szak-
mai kitüntetéseket is, számolt be 
Holló Előd, aki azt is elmondta, 
hogy leköszön az elnöki poszt-
ról és év végén átadja a stafétát 
Hózer Zoltánnak.

-vida-

Az atomerőmű a megye gaz-
daságának meghatározó része. 
Bővítése fellendülést hozhat a 
régióban. Ez volt az oka annak, 
hogy a Tolna Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara soros gaz-
dasági fórumát ennek a témának 
szentelte. Fischer Sándor elnök 
köszöntőjében kiemelte, hogy 
Tolna megyében – egyedüliként 
az országban – 2011-ben nőtt az 
egy főre jutó GDP. A Tolna Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra információval, tájékoztatással 
szeretné elősegíteni, hogy ez a 
kedvező helyzet megmaradjon, 
húzta alá. Az ország helyzete – 
mint dr. Parragh László, a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra vezetője fejtegette – korántsem 
ilyen kedvező. A világgazdasági 
válság, a piacok csökkenése mel-
lett hazánkat további sokkhatá-
sok érték. 
– Nem hajtottuk végre azokat 
a strukturális átalakításokat, 
amelyeket versenytársaink meg-

tettek. Az állam és az önkor-
mányzatok mint megrendelők 
kivonultak a piacról és a hitelezés 
drámai mértékben csökkent. Az 
uniós források jelenthetnék az 
egyetlen növekedési forrást, ha 
jól használnánk – foglalta össze. 
A megoldást firtató kérdésre azt 
mondta, csak akkor lehet a gazda-
ságot növekvő pályára állítani, ha 
a fenti okokat megszüntetik. Azt 
hangsúlyozta, hogy csodát várni 
nem érdemes, dolgozni kell.
Hamvas István, az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. vezérigazgató-
ja azt vázolta fel, hogy mit jelent 
Paks az ország és a térség számá-
ra. Tényekkel támasztotta alá a 
paksi atomerőmű létének előnye-
it. Egyebek között arról beszélt, 
hogy a megyében foglalkoztatot-
taknak 7,2 százaléka dolgozik az 
atomerőműben. A megye beru-
házásainak több mint fele, ipari 
beruházásainak közel 70 száza-
léka köthető az atomerőműhöz. 
Szót ejtett a társaság társadalmi 

szerepvállalásáról, beleértve a 
korábbi és jelenlegi térségfejlesz-
tési alapítványokat, amelyek évi 
ötszázmillió forinttal támogat-
ták, támogatják az atomenergiát 
befogadó térséget.
Nagy Sándor, az MVM Paks II. 
Atomerőmű Fejlesztő Zrt. veze-
tője a paksi atomerőmű bővíté-
sének előkészítő munkáit vázol-
ta. Beszélt arról, hogy elkészült a 

tender vaskos dokumentációja, 
folyik az engedélyezésre való 
felkészülés. Eközben dolgoznak 
a finanszírozási rendszer kiala-
kításán, és annak meghatáro-
zásán, hogy kulcsrakész atom-
erőművet építtessenek-e vagy 
a segédrendszereket saját kivi-
telezésben készítsék el, ezáltal 
nagyobb lehetőséghez juttatva a 
hazai vállalatokat.                      -vt-

Szimpózium az üzemidő-hosszabbításról

Iparkamara: fókuszban az erőmű
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A Mátrai Szénbányák nehézgépei felvonultak a tereprendezéshez 
(1969 tavasza)

Már áll az irodaépület váza (1974) Ismerkedés a reaktortartállyal (1981)

Épülnek a „tulipános” házak (1973)
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Munkásgyűlés az alapkőletételt követően (1975. október 3.)

Százhalombattáról érkezett az atomerőmű gépházának  
vasszerkezetét szerelő, Talpas Illés vezette brigád (1981 márciusa)

Az Orlik fedélzetén megérkezett a nehézkikötőbe a 215 tonna súlyú 
1. számú reaktortartály (1980. május 24.)

Teller Ede első látogatása az erőműben 
Pónya József kíséretében 

(1991. december 2.)

Harmincéves  
az első blokk

1982. december 14-én 21 óra 45 perckor a fizikusok életre kel-
tették az atomerőmű első reaktorát, majd december 28-án 0 óra 
13 perckor megtörtént az országos hálózatra csatlakozás, ezzel az  
1. blokk megkezdte a harminc éve tartó folyamatos villamosener-
gia-termelést – idézi fel a Paksi Tükör a magyar ipar és a város 
számára is meghatározó pillanatokat. Az eltelt harminc év sikeres-
ségének egyik legplasztikusabb mutatója, fogalmaz a folyóiratban 
Beregnyei Miklós,  az atomerőmű társadalmi elfogadottsági szint-
jének folyamatos 70% körüli aránya.
Lapunk az Atomenergetikai Múzeum fotógyűjteményéből váloga-
tott az évfordulóra emlékezve.
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Sűrű a program a Dunakömlődi 
Római Katolikus Egyházközség-
ben. Többek segítségével sok-sok 
éve rendezi az egyházközség az 
adventi udvart. Fitt Szabolcs plé-
bániaigazgató azonban nem ezt 
tekinti a legfőbb eseménynek, ha-
nem a templomi szertartásaikat, 
mert az advent – a világ akárho-
gyan forgatja is ki – mégiscsak az 
Úr jövetelére való felkészülésről 
szól. Nagyon fontosak az advent 
vasárnapjai, a szentmisék, az ige-
liturgiák, illetve a hajnali roráték, 
habár utóbbiak inkább családiak, 
csupán néhányan vesznek részt 
ezeken a hajnali istentisztelete-
ken. – A hittanosaimnak mindig 
azt szoktam mondani, hogy a 
hegymászó azért indul el, hogy 
feljusson a csúcsra. Ha előtte öt-
száz méterrel megáll, mit ér az a 
hegymászás? Nálunk a csúcs és 
forrás, ahogy a teológia mondja, a 
szentmise, ide kellene felérkezni, 
az egyház ide igyekszik felvezetni 
a híveit és megszólítani azokat, 
akik eddig távol voltak, vagy nem 
is keresték Krisztust.
– Hogyan lehet ma megszólítani 
az embereket, mivel lehet meg-
győzni őket? – tettük fel a kérdést 
az akolitusnak, aki azt mondta, 
kicsit úgy vannak ezzel, mint 
Szent János apostol a tanítványai-
val. Az idős Szent Jánosra rászól-
tak tanítványai: „Mester, már va-
lami mást is kellene mondanod, 
mint azt, hogy szeressük egy-

mást, valami újat, valami olyat, 
ami felpörget minket.” „Nem tu-
dok mást mondani, mert ebben 
van a teljesség” – mondta erre 
Szent János. – Valahogy így va-
gyunk mi is. Minden évben Iza-
jás prófétához, Keresztelő Szent 
Jánoshoz nyúlunk vissza, akik 
azt mondják, hogy „A hegyeket 
hordjátok el, a völgyeket töltsétek 
fel, a görbe utakat tegyétek egye-
nessé”. Mi azt hirdetjük minden 
adventben, hogy önmagunkon 
belül tegyünk rendet, menjünk 
el a gyóntatószékbe, tisztuljunk 
meg, jócselekedeteinkkel imád-
ságainkkal, böjtjeinkkel készül-
jünk a karácsonyra, hangsú-
lyozta mondván, hogy minden 
évben ezt mondják, mert nem 
tudnak mást mondani, mint azt, 
hogy az Isten és a bűn nem fér 
meg együtt – Mint hozzátette, a 
világ most nem nagyon van se-
gítségükre, hiszen az emberek 
belevesztek a csillogásba, a vá-
sárlásba, költekezésbe. Pedig az 
advent nem erről szól, hanem 
arról, hogy Krisztus érkezik. Az 
ezt alátámasztó tanmese szerint 
egy kiállításon megállt egy kisfiú 
egy festmény előtt és azt kiáltotta, 
hogy ez a kép rossz. Mint mond-
ta, látja Jézust, látja, hogy kopog-
tat az ajtón, de azon nincs kilincs. 
Hallotta ezt a festő is, aki a kö-
vetkezőképpen felelt: ez a kép tö-
kéletes, mert a kilincs belül van. 
Fitt Szabolcs azt is kiemelte, hogy 

Isten – bár a róla alkotott kép sok 
esetben rossz – nem rendőr, nem 
büntető, nem lágerparancsnok, 
hanem szelíd vendég. 
A dunakömlődi plébániaigaz-
gató azt is elárulta, természete-
sen ő is, ha hazamegy, ugyan-
úgy él, mint mások. Igyekszik 
saját családjában ugyanúgy 
megélni az adventet, mint min-
den keresztény családban. Köz-
ponti helyen van otthonukban 
az adventi koszorú, amelyet 
körülülve imádkoznak felesé-
gével, Mártával, valamint két és 
féléves kislányukkal, Janka Má-
riával. Ezek az alkalmak mások, 
mint mindennapos imádsága-
ik, ugyanis igyekeznek remény-
teljes várakozást varázsolni 
otthonukban. Janka ugyan még 
elég apró, de érzi, látja, hogy 
szülei egy közösség tagjai, szá-
mára a vasárnapi templomba 
járás természetes dolog.

Az adventre visszatérve az akolitus 
azt mondta, hogy feleségével 
mindketten végzik saját vállalásai-
kat, jócselekedeteiket, illetve a böj-
töt. – Nagyon szeretem a szavak-
ban böjtölést. Különösen ebben a 
hangos világban – jegyezte meg 
Fitt Szabolcs, aki a külsőségeket il-
letően a letisztultságot szereti. Ezt 
tükrözi az otthonuk és szerencsére 
az adventi udvar is, amely – mint 
mondja – idén tetszik neki leg-
jobban. Itt karácsonyig minden 
pénteken igényes műsort rendez-
nek, s összegyűlnek szép számban 
annak ellenére, hogy jellemzően 
az emberek egyre kevesebben 
gyakorolják a hitüket. – Igaz, hogy 
ürülnek templomaink, igaz, hogy 
sokan elfordultak a hitüktől, de 
mi ennek ellenére mégis hiszünk 
abban, hogy Krisztus üzenete ma 
is képes átformálni az embert, utat 
mutatni neki – fogalmazott. 

Vida Tünde

Hisznek Krisztus
üzenetében

Odútúra
Odútúrán járt az Ökocsiga 
Közhasznú Egyesület. Tagjai a 
cseresznyési iskola, illetve a Vá-
rosháza környékére telepített 
odúkhoz látogattak el. A madár-
védelmi programjuk keretében 
megtartott túrákon leszedik, ha 
szükséges javítják vagy kicse-
rélik a mesterséges madárlaká-
sokat, illetve feljegyzik, mennyi 
fészkelés, költés történt.

Budapesten 
XI. kerületi 2 szobás, 

berendezett 
lakás kiadó.

Telefon: 20/294-35-35

834 m2-es közművesített 
építési telek eladó 

Dunaszentgyörgyön, 
a Tolnai Lajos utcában.

Irányár: 3,2 millió.
Telefon: 20/9731-444
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A jelenlegi épületben öt eszten-
deje működik a jelentős kortárs 
képzőművészeti gyűjteménnyel 
rendelkező, országosan is el-
ismert Paksi Képtár. Az évfor-
duló alkalmából két kiállítást is 
megnyitottak.

A Paksi Képtár 1991-es alapítása 
Halász Károly nevéhez fűződik. 
A gyűjteménynek korábban he-
lyet adó Erzsébet Szálló épüle-
téből 2007-ben költözött mai 
helyére. A valamikori konzerv-
gyár üzemcsarnokát 2005-ben 
vásárolta meg ehhez a fenntartó 
önkormányzat, majd Kiss Gyula 
Ybl-díjas építész tervei alapján 
felújították. Az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium által kiírt 
Alfa programban nyert a város 

95 milliót a 270 millió forint 
összköltségű megvalósításra. A 
képtárat 2010-ben tematikus 
országos gyűjtőkörű szakmú-
zeummá minősítették. Ahogy 
Prosek Zoltán, az intézmény 
vezetője fogalmazott, ez alatt a 
fél évtized alatt dinamikusan 
fejlődött az intézmény. Havonta 
mintegy 1000-1200-an fordul-
nak meg náluk, közülük 850 a 
múzeumpedagógiai foglalkozá-
son részt vevő gyerek. A képtár 
múzeumpedagógusa, Göttinger 
Eszter regionális koordinátori 
feladatot is ellát, ami azt jelenti, 
hogy az országban ezzel foglal-
kozó négy intézmény egyike a 
paksi. A Paksi Képtár a jövő év-
től oktatóközpont lesz, ahol mú-
zeumpedagógiai akkreditált to-

vábbképzéseket tartanak majd. 
Közreműködésükkel jött létre a 
Pro Artis Művészeti Iskolában a 
képző- és iparművészeti tagozat, 
amelynek munkáját folyamato-
san segítik. Az intézményben 
számos kiállítást rendeztek, a 
magyar kortárs művészet kép-
viselői mellett neves európai 
művészek is bemutatkoztak. 
Foglalkoznak kortárs filmekkel 
és konceptuális, azaz fogalmi, 
gondolati művészettel. Jövőre 
Makk Károly retrospektív és 
egy húsz évet felölelő tematikus 
neokoncept összefoglaló tárlatot 
rendeznek, valamint együttmű-
ködve a zágrábi Kortárs Mű-
vészeti Múzeummal, Ladislav 
Galetta konceptuális művész 
alkotásait is bemutatják. A ter-

vek közt szerepel, hogy két éven 
belül létrehoznak egy grafikai 
műhelyt, ami többek között arra 
ad lehetőséget, hogy a gyerekek 
megtanulják az alapvető grafikai 
technikákat. 
Az ötödik évforduló alkalmából 
két kiállítást nyitottak meg. A 
nagy kiállítótérben több alkotó 
műveiből adnak merítést magán-
gyűjtemények segítségével, az 
összekötő kapocs a konstruktív 
szürrealista tematika. Az emeleti 
kiállítótérben szintén az Európai 
Iskolához tartozó Vajda Júlia al-
kotásai láthatók. A megnyitón a 
képtár szerepét, tevékenységét 
Hajdú János polgármester és dr. 
Kovács Antal, az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. kommunikáci-
ós igazgatója méltatta.     -gyöngy-

Így telt
az advent
Pakson
és Duna-
kömlődön

Szaffenauer Ferenc fotói

Öt évre tekintettek vissza
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Üdvözlet Paksról!

A Flórián park és a Rózsakert 

A jómódú kereskedő és tűzol-
tóparancsnok, Flórián János 
ismert, köztiszteletben álló 
személyisége volt a XIX. szá-
zad végi Paksnak. Az időseb-
bek két Flórián-házról tudnak: 
az egyik a Szent István tér és 
a Piaci-révhez vezető út sar-
kán álló tornyos épület, utcai 
frontján Flóriánék, később 
Kiss Pál szatócsboltjával, mel-
lette a Schwarcz-csemegeüz-
lettel. Évekkel később Kiss Pál 
és fiai ebben a sarokházban 
alakították ki áruházukat és 
kereskedelmi vállalatukat. (Az 
épületben ma lakberendezési 
áruház található.) 
A másik Flórián-ház a Deák 
Ferenc (a régi Malom) utca 5. 
szám alatti hatalmas telken álló 
épület volt, (az idős paksiak 
jobbára Hirt-házként ismerik), 
amelynek kertje – a képeslap 
írásmódja szerint a Florián-
Park – ismert játszó- és pihenő-
helye volt a környék lakóinak 
is. Miután Flóriánék a házukat 
eladták, ebből a Duna-parti 
sétányig nyúló telekből alakí-
tották ki a hajóállomásig érő 
csodálatos Rózsakertet, ami a 
később kialakított japánkerttel 
és az 1898-ban ültetett geszte-
nyefasorral Paks páratlan szép-
ségű közparkja lett. 
Erzsébet királynő meggyilkolá-
sa után – hiszen köztudomású 
volt, hogy a királynő mennyire 
szerette a természetet – az or-

szágban hamar követőkre talált 
és gyorsan terjedt az emlékének 
megőrzésére indított faültetési 
mozgalom, a különféle emlék-
helyek létrehozása, melynek 
keretében nevéhez kapcsolva 
több mint háromezer parkot, 
sétányt, emlékkertet, ligetet 
alakítottak ki. A paksi Duna-
part Erzsébet sétányának gesz-
tenyefái mellett a gondosan 
tervezett, ápolt, gyönyörűen 
rendben tartott park pergolái 
és rózsaágyásai, a japánkert 
különleges látványa a korabeli 
utazók véleménye szerint vá-
rosunkat megkülönböztette és 
kiemelte a Duna menti telepü-
lések sorából. 
A parti sétányról lehetett meg-
közelíteni a hajóállomást és a 
Hága-féle kosaras uszodát, a 
vízi sportokat kedvelő paksi fi-
atalság kedvenc helyét is. De a 
közelben volt kugli- és tenisz-
pálya is. Nyaranta a fákra sze-
relt hangszórókból zene szólt, s 
a Huszár cukrászdában fagylal-
tot és mindenféle finomságot, 
édességet lehetett vásárolni. A 
közeli Baumann vendéglő kert-
helyiségében jóféle sörrel és 
borral olthatta szomját a beté-
rő, zene szólt, lehetett táncolni 
is. (Nem a kerthelyiség, hanem 
a délutáni tánc juttatta eszem-
be, talán néhányan még emlé-
keznek rá: ötórai tea, ez min-
den jobb zenés étterem táncos 
programja volt. Ezen délutáni 

ruhában, elegánsan illett-le-
hetett megjelenni, de semmi-
képp nem estélyiben! Egy kis 
sütemény, császárkörte likőr, a 
férfiaknak kevert vagy egy po-
hár bor, tánc, csevej. Vacsora 
otthon. Kellemes és praktikus. 
Már én is csak olvastam róla.) 
A park és a sétány kedvelt pihe-
nő-, séta- és találkahelye volt a 
paksiaknak évtizedeken keresz-
tül. Vasárnap délutánonként ott 
korzóztak elegánsan felöltözve, 
beszélgettek egymással, ki-ki 
ízlése és pénztárcája szerint 
válogathatott a pihenés, szóra-
kozás, társalgás lehetőségei kö-
zül. Hétvégeken a Fő utca és a 
Duna-part, a gesztenyefasor és 
a Rózsakert lett a korzó, le-föl 
hullámzott a sétálók tömege. 
Végignézték a hajóállomáson 
kikötő személyszállító hajók 
érkezését-indulását, az utasok 
ki- és beszállását. Mindent tudó 
idős hölgyek memorizálták, ki 
milyen ruhában jelent meg, ki 
kivel beszélgetett hosszasab-
ban, kinek a kíséretében látták.
Tartott ez mindaddig, amíg az 
1950-es évek elején a 6. számú 
főút megépítése a parkot ketté 
nem szelte, és ezáltal tönkre is 
tette. Megmentésére történtek 
próbálkozások, szerencsére a 
gesztenyefákat sikerült is meg-
óvni. Bár már egyre több az 
idős, pusztuló faóriás, még így 
is fel tudják idézni a hajdani 
korzó méltóságteljes fasorának 

látványát úgy, ahogy Pákolitz 
István írta Gesztenyefák című 
versében, amit a paksi Duna-
part tervezőinek ajánlott:

„Tudom, nagyon kellett 
 a szárnyvonal
A végállomástól az Erőműig.
Megértem, mennyi mindent 
 nem sokall

Az ember, mikor a jövőbe les.
De fájt volna, ha mégiscsak kinyüvik
A fákat, mivel mind fölösleges.

Bár anti-romantikus ez a század,
Van szárnyvasút, a gesztenyefák 
 állnak;
A hasznosat a szép így igazolja
Emlékeinket őrzi a fák lombja. 

Mert addig élünk, míg az emlék 
 éltet,
Fölsóhajt egy-egy szívszorító ének;
Megsimogatjuk a gesztenyefákat,
Kik szép hűségre intve 
 visszavárnak.” 

A Duna-park hajdani szépsé-
gét már csak az idősek emlékei 
és a fotók őrzik. A rohamosan 
elsivárosodó, pusztulásnak in-
duló területen gyerekkorukban 
nyaranta egy ideig a mutatvá-
nyosok bódéi, körhinták csalo-
gatták a folyópartra a fiatalokat, 
majd az 1950-es évek végén a 
Bezerédj iskola alakította ki itt 
kézilabdapályáját. 

(Folytatás a 15. oldalon)
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(Folytatás a 14. oldalról)
Lacza György tanár úr vezeté-
sével a kézilabdás fiúk és lányok 
napokon át dolgoztak társadal-
mi munkában a tereprendezé-
sen. A sportpálya számos izgal-
mas meccs színhelye lett, ahol 
a járás iskolái mérkőztek meg 
egymással. 1959-ben a Bezerédj 
fiú és lány kézilabdacsapata is be-
jutott a megyei döntőbe. Mikor 
elkészült az iskola sportudvara, 
a területet feltöltötték, azután 
fákkal beültetve, néhány paddal 
s az emléktáblával a Magyar–vi-
etnami barátság parkja lett. Ha 
valaki leült a forgalmas főúttól 
pár méternyire elhelyezett pa-
dok egyikére, sem a régi Du-
na-parti sétány látványát, sem 
annak hangulatát többé nem 
tudta felidézni. 
De most már a park sincs, csak 
egy parkoló.
Forrás: Németh Imre dr.–Somo-
gyi György–dr. Koch József: Paks 
nagyközség monográfiája, Paks, 
1976; Pákolitz István: Geszte-
nyefák. A paksi Duna-part ter-
vezőinek. In: Tűzbenéző, Mag-
vető, 1987.16. o. 
A Florián-Park c. képeslap 
Ragoncsa István tulajdona; a 
Paks. Dunaparti parkrészlet 
a szerencsi Zemplén Múzeum 
gyűjteményében található.

Kernné Magda Irén

TEIT
kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)

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

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Paks, Szent István tér 6. (a Duna-korzó felé)
(+36) 75 519-520

Nyitva minden nap 15–20 óra között
www.tolnaricum.hu

Triznya Mátyás akvarelljeiből 
nyílt kiállítás a Városi Múzeum-
ban Időtlenség címmel. A képző-
művészetben és a filmszakmá-
ban is ismert és elismert művész 
kilencven esztendővel ezelőtt 
született. Alkotásai mellett élet-
útját is bemutatja a paksi tárlat. 

Triznya Mátyás már gyermekko-
rában elhatározta, hogy festő sze-
retne lenni. Neves Váci utcai cipész 
édesapja ösztönzésére a piarista 
gimnázium után közgazdaság-
tant hallgatott, de végül a számára 
vonzóbb bölcsészetet választotta, 
illetve elvégezte a Képzőművészeti 
Főiskolát. Mestere Varga Nándor 
Lajos és apósa, Szőnyi István volt. 
Feleségével, Szőnyi Zsuzsával po-
litikai menekültként hagyták el 
Magyarországot 1949-ben és Ró-
mába emigráltak. Triznya Mátyás 
a filmszakmában helyezkedett 
el, volt operatőr, díszlettervező és 
filmtechnikus. Trükkmesterként 
dolgozott a Csoda Milánóban 
című filmben. 1955-től számos 
kiállítása nyílott Olaszország 
mellett szerte Európában, nem-
zetközi karrierje egy heidelbergi 
kiállítással indult. Triznya Mátyás 
nem gyűjtötte munkáit, sokat el-
ajándékozott, illetve eladott gyűj-
tőknek, így azok szétszóródtak a 

világban. A paksi kiállításon ezek 
ellenére komoly merítés látható 
a művész munkásságából, kö-
szönhetően feleségének és uno-
kaöccsének, Triznya Istvánnak. 
– A kiállítás címe Időtlenség, ami 
egyszerre utal a művész festésze-
tére és témaválasztására. Triznya 
Mátyás sugárzó képeinek témája 
Róma, az örök város, mely nem 
rejti el igazi arcát, egyszerre mu-
tatja örökkévalóságát, nagyságát, 
mulandóságát és pusztulását – 
mondta el Klemmné Németh 
Zsuzsa, a zebegényi Szőnyi István 
Emlékmúzeum igazgatója a meg-
nyitón. A tárlat amellett, hogy 
bemutatja az alkotó itáliai, római 

témájú képeit, fejezeteket villant 
fel az alkotó és felesége életéből. 
Képet ad a Triznya-kocsma néven 
emlegetett, otthonukban műkö-
dő irodalmi-művészeti szalonról, 
ahol vendégeik szombatonként 
szellemi táplálékot és hamisítatlan 
magyar rakott krumplit kaptak. A 
házaspár vendége volt mások mel-
lett Pilinszky János, Weöres Sán-
dor, Márai Sándor, Jancsó Miklós, 
Sebestyén Márta és Mensáros 
László. Az 1991-ben, Rómában el-
hunyt Triznya Mátyás hagyatéká-
nak bemutatására a Szőnyi István 
Emlékmúzeumban szeretnének 
egy állandó kiállítást berendezni. 

-gyöngy-

mintegy félmillió forinttal támogatták a viski magyar óvoda építését az est tom-
bolabevételével a Gastroblues lemezbemutató koncert szervezői. A budapesti Petőfi Csarnokban és a 
dunakömlődi faluházban egymást követő napokon megrendezett programon díszcsomagolásban vásá-
rolhatták meg a rajongók a húsz év történetét feldolgozó kiadványgyűjteményt. A lemezbemutatón olyan 
sztárok zenéltek, mint Rick Wakeman, Julian Sas, és bemutatkozott az Elvis Live Produkció is (képünkön). 

Akvarelleken  az örök város
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Embermesék

Négy gyertyaláng 
advent koszorúján
Az első gyertyát gyújtsuk azokért, akik már 
nem lehetnek velünk. A bölcs szívű véne-
kért, az ártatlan elesettekért. Azokért, akik 
úgy óvtak minket az elmúlástól, hogy ma-
guk múltak el. Legyen övék az első gyer-
tyaláng. Azoké, akiknek lábnyomaiban újra 
kisarjadt a fű, újraszülettek a fák és minden, 
ami élet. Az édesanyákért, a jóságért, és 
gyermekeikért, akik továbbra is őrzik a sze-
retet hatalmát. Az emberi mulandóság felett 
érzett bánat idején sem szabad megfeled-
keznünk róluk.
A második gyertyaláng legyen a kitaszítot-
také, akik éheznek és fáznak, s igazán nagy 
szükségük van vigasztalásra. A hazátlano-
kért, azokért, akik még nem találták meg 
a békességet, mert nem adatott meg nékik 
sem a szabadság, sem az irántuk érzett meg-
becsülés, sem a baráti ölelés, sem a tisztelet, 
sem az otthon. Akiknek semmi nem adatott 
meg. Lobogjon megsebzett lelkükért, házu-
kért és hazájukért. Óvja, segítse őket ez a 
második, értük gyújtott gyertya, legyen az 
irántuk érzett tisztelet, együttérzés, segítő 
szándék bizonyítéka. Legyünk irántuk leg-
alább most, ez egyszer jóságosak, hiszen az 
emberi méltóság minden embert megillet. 
Lobogjon értük, a háborúkat, emberszen-

vedéseket elviseltekért, a kitaszítottakért és a 
szegényekért, az ártatlanokért, akiket bőrük 
színe, nyelvük, kultúrájuk, vallásuk miatt ül-
döztek és üldöznek.
A harmadik gyertyaláng legyen a hősöké. 
Gyújtsuk az igazakért, azokért, akik mindig 
szenvedtek és szenvedni fognak, mert volt, 
van és lesz bennük annyi erő, hogy szembe-
szálljanak zsarnokokkal, kufárokkal, ember-
árulókkal. Ők tudták, tudják s tudni fogják, 
hogy az emberiség megmaradásának záloga 
a béke. Azokért, akik ártatlanul elestek, azo-
kért, akik meghaltak harcvonalakban, égen 
és földön, tengeren és tenger alatt. A pioní-
rokért, akik hegycsúcsokat, őserdőket, siva-
tagokat jártak és járnak be az ember boldo-
gulása érdekében. Azokért, akik a Makro- és 
a Mikrokozmosz titkait kutatva szolgálták, 
szolgálják, s szolgálni fogják az emberi élet 
értelmét. Azokért, akiket máglyára vittek, 
mert igazat szóltak a világ emberléptékben 
megismerhető titkairól. A hősökért, akik a 
Holdra érkezve és szállva rácsodálkoztak 
a Föld nevű kék bolygóra, s hűséggel visz-
szatértek hozzá. Akik életüket kockáztatva 
kutatták a csodát, amit mi emberek nemes 
egyszerűséggel így hívunk: Élet. A harma-
dik gyertyaláng értük lobogjon. A hősö-

kért. Az orvosért, aki kezét, hűségét adta, 
amikor reánk tört a fájdalom, a keserűség, 
és úgy hittük, hogy vége, nincs tovább. Aki 
újra életet adott az életnek, s az elmúlás tra-
gédiáját értve és megértve megkönnyezte a 
megváltoztathatatlant. Őértük gyújtsuk a 
harmadik gyertyát. A lelkészért, aki elesett-
ségünkben is velünk volt, hitet adott, vigaszt 
és szeretetet, ha nagyon fájt már az emberi 
élet. A bátrakért, akik barikádokon estek el 
az ember boldogulása érdekében folytatott 
küzdelem során.
A negyedik gyertyát egymásért gyújtsuk. 
Érted és értem. Igazán megérdemeljük 
azt, hogy főt hajtsunk egymás előtt, hi-
szen a jézusi szeretet erre figyelmeztet 
mindannyiunkat. Arra, hogy legyen szent 
minden ember számára a mindenség aján-
déka: az emberélet. Lobbanjon egymásért, 
s lobogjon a negyedik gyertya az Isten-
gyermek-próféta megszületésének pillana-
táig. Érted, ki több voltál egy szerelemnél, 
aki hűséggel vigyáztál, aki ha kellett, hát 
könnyet ejtettél értem. Érted, aki miattam, 
s nem ellenem haragszol. Érted, aki felne-
veltél, óvtál és szeretettel adtad kezembe az 
emberi életet. Érted, aki a barátom vagy és 
felsegítesz a porból, mielőtt porrá válnék. 
Érted, aki megtisztelsz bólintásoddal s fi-
gyelmeddel, ha illendően szólok hozzád 
a körülöttünk zajló történésekről. Érted, 
akivel együtt játszottam a szerepet életem 
színpadán. Lobogjon egymásért a negye-
dik gyertyaláng, értetek és értem. A hűség 
jegyében, az emberi szeretet jegyében.
– Mielőtt megszületik a Gyermek, mielőtt 
újjászületünk mindannyian.

Szarka József

A Rosthy utcától az Erzsébet Szállóig régen 
és ma címmel helytörténeti kiállítás nyílt a 
Pákolitz István Városi Könyvtárban (képün-
kön). A tárlat anyagát Bencze Barnabás nyu-
galmazott tanár, a paksi helytörténet avatott 
szakértője gyűjtötte és tárta a nyilvánosság elé.
Az Alisca Amatőr Art kiállítása nyílt meg 
nemrég a Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban. A szekszárdi művészeti társulat 
tárlatát január 7-ig tekinthetik meg az ér-
deklődők. Ugyancsak január 7-ig látha-
tók a kulturális központ Kiskiállítójában 
Acélosné Solymár Magdolna alkotásai.
A Panoráma kiállítótérben a Harmincéves 
az egyes blokk címmel tekinthetik meg az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. fotókiállí-
tását, a megnyitót lapunk megjelenésének 
napján tartották.
A Társalgó galériában Szabó András ötvös 
alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők 
január 4-ig.
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Jó napot, mi újság?

Enrique Gutierrez Garcia
A sportsiker mellett sokkal ko-
molyabb szándék sarkallja a 
paksi kosárlabdacsapat spanyol 
edzőjét arra, hogy elhódítsa a 
bajnokság első díját. Ennek el-
éréséhez a legjobb úton halad a 
gárda, így lesz mit ünnepelnie 
Enrique Gutierrez Garciának az 
esztendő végeztével. Ünnepel-
ni azonban nem városunkban, 
hanem családja körében, An-
dalúziában fog. Hazalátogatása 
kapcsán kérdeztük meg, hogyan 
ünnepli a karácsonyt. Kiderült, 
az ibér világban sajátos hagyo-
mányok övezik ezt a szent ün-
nepet, a vezetőedző lapunknak 
olyan tradícióról is mesélt, amely 
nekünk magyaroknak szokat-
lannak tűnhet. A tréner első 
mondatával rögtön meg is lepett. 
A spanyol karácsony ugyanis a 
december 22-én esedékes lottó-
sorsolással kezdődik, ez a Lotería 
de Navidad, ekkor majdnem 
mindenkinek lapul egy szeren-
cseszelvény a zsebében. Ilyenkor 
gyakran állnak össze nagyobb 
társaságok, munkahelyi kollek-
tívák is a rendkívüli nyeremény 
reményében. Noha ennek a 
furcsa tradíciónak az eredetére 
nem derült fény beszélgetésünk 
folyamán, számomra logikusabb, 
hogy miért állítanak kevesebb 
karácsonyfát Spanyolországban. 
Az autonóm provincia, Andalú-
zia, Európa legdélebbi csücske, 

amelyet Afrikától csupán a 14 ki-
lométer széles Gibraltári-szoros 
választ el, így karácsony táján az 
időjárás is enyhébb ott, mint ha-
zánkban. Erősebb tradíciója van 
a betlehemek (Belen) állításának, 
amelyek közintézményekben, 
köztereken és az otthonokban is 
helyet kapnak. 
– A betlehemek szimbolizálják 
a három király érkezését ahhoz 
a jászolhoz, ahol Jézus megszü-
letett – meséli Gutierrez. Mivel 
a spanyol vallásos nép, a kará-
csony eredendően csendes vallási 
ünnep, a 24-i szentestét meghitt 
körben szokás ünnepelni gazda-
gon terített asztal mellett. Nagy 
örömömre a paksiak mestere el-
árulta, hogy ilyenkor a spanyolok 
sem esznek kevesebbet, mint mi. 
Az ünnepi étkek tipikus andalúz 
szereplője a híresen édes Rosco 
de Reyes, amelyet az egész ünnep 
alatt fogyasztanak. A karácsonyi 
menü általában tengeri ételekből, 
forró levesekből és különböző 
húsokból áll, de nagy országról 
lévén szó a hagyományos ételsor 
tájegységenként, sőt városonként 
különbözik, hangsúlyozta. – Mi-
vel a spanyol lakosság nagy része 
katolikus, ilyenkor sokan részt 
vesznek az éjféli misén is, gyerek-
ként testvéreimmel és szüleim-
mel én is minden évben mentem 
– meséli a tréner. Andalúziában 
az igazi ajándékozás december 

25-én kezdődik, az apróbb meg-
lepetések után a szülők ilyenkor 
adják át a gyerekeknek a nagyobb 
ajándékokat. December 28-án 
pedig a helyi bolondok napját 
tartják, amikor a barátok megtré-
fálják egymást és bemelegítenek 
a szilveszterre. – Fiatalabb ko-
romban mindig bulival töltöttem 
ezt az időt – mondja az edző. Az 
idei ünnepeket és újévet azonban 
csendesebben, meghittebben, 
tervezgetéssel tölti, hiszen nagy 
ambíciói vannak a paksi csapat-
tal, árulta el a Granadából szár-
mazó edző. Úgy véli, nehéz lesz 
győzni a magyar bajnokságban 
és kemény lesz a második sza-
kasz, de jó a csapat és sok a fiatal 
játékos, akik hónapról hónapra 
javulnak. – A klub jól szervezett, 
pénzügyileg stabil, ezt nehéz 
biztosítani manapság. Személy 
szerint boldog vagyok Pakson, 
és remélem, hogy a klub és a ra-
jongóink szakmailag elégedettek 
a munkánkkal és eredményeink-
kel – hangsúlyozza. A professzi-
onálistréner-karrierjét 28 évesen 
megkezdő vezetőedző komoly 
kívánságot fogalmazott meg az új 
évre. Sok boldogságot és virágzó 
2013-as évet a paksiaknak, a vál-
ságból való kiutat Európának és a 
bajnoki címet csapatának, hogy 
a dicsőséget Morgen Ferdinánd 
emlékének ajánlhassa. 

Matus Dóra

Első osztályos kisiskolás volt 
Gracza Virág, amikor tanító-
nője javaslatára jelentkezett a 
sárszentlőrinci Petőfi-szavalóver-
senyre. Első lett élete első szavaló-
versenyén. Azóta – éppen a minap 
vették számba szüleivel – félszáz 
vers-, mese-, illetve prózamondó 
versenyen vett részt. Harmincné-
gyet ezek közül megnyert, több 
helyezést, díjat gyűjtött be. A 
sor immár egy Országos Örkény 
Prózamondó Verseny harmadik 
helyezésével egészült ki. A Vak 
Bottyán Gimnázium tizenegyedi-
kes diákja a pécsi regionális fordu-
lóból jutott az országos döntőbe, 
amelyet az Országos Széchényi 
Könyvtár dísztermében tartottak. 

A hét régió legjobbjai versenyez-
tek, Virág két Örkény-művet adott 
elő, méghozzá nem ugyanazokat, 
amelyeket a pécsi zsűri előtt, ha-
nem úgy döntött, újat tanul. A 
kötelezően választandó listáról 
az Egy pocsolya emlékiratait adta 
elő, szabadon választott műként a 
Vannak-e fák Velencében című no-
vellát. A zsűrielnök Mácsai Pál, bár 
némi előítélettel fogadta, hogy egy 
lány férfigondolatokat tolmácsol, 
mondatról mondatra nagyobb-
ra értékelte Virág produkcióját. 
Kiemelte: a paksi lány előadása 
azért is nyerte el tetszését, mert 
nem játssza túl a szöveget. Virág 
elmondta, Mácsai Pál szavai sokat 
jelentenek neki, tanácsait igyekszik 
megfogadni. Azt is elárulta, hogy 
rendkívül könnyen tanul szöveget 
és a nyelvek is közel állnak hozzá. 
Németből már érettségizett, de 
szintemelésre készül, és az angolt is 
szereti, szorgalmasan tanulja. Azt 
tervezi, hogy érettségi után a szín-
művészetire jelentkezik.          -vida-

Örkényből 
jeles

 Paksi Hírnök, 2012. december 14. n 17



Sport

Berkes országos bajnok
Berkes Ferenc, az Atomerőmű 
SE nagymestere magabiztos győ-
zelemmel nyerte meg Hévízen a 
62. Férfi Magyar Sakkbajnoksá-
got. A válogatott Berkes Ferenc-
nek 2003, 2007 és 2010 után ez 
már a negyedik országos felnőtt 
bajnoki címe. A tízfős sorozatban 
Berkes kilenc játszmából ötöt 
megnyert, négy döntetlennel 
végződött. Az ASE sakkozói kö-
zül Papp Gábor és Szabó Krisz-
tián nagymester is asztalhoz ült 
a bajnokságon, Papp Gábor 4., 
Szabó Krisztián a 7. helyen zárta 
a viadalt. 

Bár Berkes Ferenc rajt-cél győ-
zelmet aratott, elmondása szerint 
nem volt könnyű a győzelem, 
ám a tavalyi, csalódást okozó ne-
gyedik hely után mindenképpen 
ki akarta köszörülni a csorbát. 
– Külön köszönet illeti meg sze-
kundánsomat, Márkus Róber-
tet, akivel együtt térképeztük fel 
az ellenfeleket – jegyezte meg a 
sakkbajnok, aki előtt most nem 
a jól megérdemelt pihenés áll, 
hanem a vizsgaidőszak, Berkes 
ugyanis utolsó éves a bajai Eöt-
vös József Főiskola gazdálkodás 
és menedzsment szakán.     -joko-

Egy ponttal megnyerte az oszt-
rák Bundesligában a csapat-
bajnokság döntőjét a Flachgau, 
így Bor Barna és Csoknyai 
László is aranyérmes lett. A 
legjobb osztrák klubok idén 
is kiváló versenyzőkkel erősí-
tettek, a négyes döntő részt-
vevői – a Flachgau, a Samurai, 
a Mühlviertel és a címvédő 
Galaxy Tigers – csapataiban 
román, grúz, svéd, cseh, né-

met, lengyel és magyar sporto-
lók is tatamira léptek. A dön-
tőbe jutásért a Galaxy tigrisei 
7:4-re verték az Ungvári Mik-
lóst soraiban tudó Samurait. 
A másik párban az utolsó ösz-
szecsapásig döntetlenre állt a 
Flachgau–Mühlviertel találko-
zó, a mindent eldöntő utolsó 
meccsen Bor Barna legyőzte a 
junior Európa-bajnok osztrák 
Daniel Allerstofert. 

A döntőben Csoknyai László 
mindkét meccsét megnyerte, 
s Bor Barna – aki nem először 
szerepel az osztrák bajnokság-
ban – is hozta az első, még téttel 
bíró találkozóját. – A Flachgau 
salzburgi csapat, 2005 óta járok 
ki hozzájuk, ez évente kilenc 
versenyt, plusz a döntőt jelenti. 

A mezőny mindig nagyon erős, 
idén negyedszer lettem velük 
osztrák bajnok, egyszer pedig 
a harmadik helyen végeztünk 
– mondta el az ASE nehézsúlyú 
versenyzője.  A Flachgau 7:6-
tal hódította vissza a bajnoki 
aranyérmet a Galaxy Tigerstől.

Kovács József

Bor Barna és Csoknyai László (középen)
dr. Kovács Antal (balra) és Braun Ákos (jobbra) társaságában

Csoknyai és Bor az osztrák  
Bundesliga-győztes csapatban

Budapesten  rendezték a magyar egyetemi-főiskolai 
országos dzsúdóbajnokságot. A viadalon 26 felsőoktatási 
intézmény 174 versenyzője lépett tatamira, így a MEFOB 
idén a legnagyobb létszámú dzsúdóverseny lett. A bajnokság 
színvonalát növelte több olimpikon részvétele is, a megnyitót 
követően dr. Kovács Antal és Bor Barna tartott bemutató mér-
kőzést. Az ASE versenyzői közül a 66 kg-os súlycsoportban 
Pfeffer Árpád az első, Tarnai József a második helyen végzett. 
Aranyérmes lett Kiss Norbert (73 kg), Csoknyai László (81 
kg) és Hamvas Tamás (90 kg). – Van az amatőröknek és a 
profiknak is külön verseny a MEFOB-on, én utóbbiak között, 
a saját súlycsoportom helyett a 90 kg-osok között indultam, 
és harmadszor sikerült az első helyen végeznem a megméret-
tetésen. Ez volt az év utolsó versenye, már alapozunk, és az új 
szabályok szerint kezdjük a felkészülést a jövő évi versenyek-
re – mondta el Csoknyai László, az ASE olimpiai kilencedik 
helyezettje.
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Véget értek az idei küzdelmek 
az MVM Paks labdarúgócsapa-
tának tagjai számára. A zöld-fe-
hérek az OTP Bank Ligában a 9. 
helyen telelnek, azonban a Ma-
gyar Kupából és a Ligakupából is 
idejekorán búcsúztak. A legfon-
tosabb sorozatban, a bajnokság-
ban év végére a középmezőnybe 
küzdötte fel magát a gárda, a 
megszerzett 23 pont bizakodásra 
adhat okot. 
– Felemás érzések vannak ben-
nem. A gyengébb kezdés ellenére 
az egylet teljesítménye kiegyene-
sedett az év végére – fogalmazott 
Haraszti Zsolt, az MVM Paks 
ügyvezetője. – Az első tízbe ke-
rülés volt a cél, ezt elérte a csapat. 
Bizakodó vagyok, mert az edző-
váltások után a jelenlegi tréner, 
Tomiszlav Szivics megfelelő szak-
mai munkát végez a klubnál, jó 
téli alapozással szép tavaszra van 
kilátás. Ami a kupaszerepléseket 
illeti, a Ligakupát feláldoztuk, a 
bajnoki sorozatban való szerep-
lés az ősszel előrébbvaló volt, a 
Magyar Kupában pedig a legjobb 
formában lévő magyar csapattal 
találkoztunk. Győrben az ötödik 
percben egy kiállítással és egy 
büntetővel eldőlt a sorsunk.
Tomiszlav Szivics augusztus vé-
gén vette át a csapat irányítását, 
a zöld-fehéreknek akkor 5 for-
dulót követően 3 pontjuk volt. 

– Az ötödik játéknap után ne-
héz sorozat következett, egymás 
után játszottunk a Diósgyőrrel, 
a Videotonnal, a Győrrel, a Fe-
rencvárossal, az MTK-val és a 
Debrecennel. Sikerült jól kijönni 
belőle. Futballistáim egész ősz-
szel kiválóan dolgoztak, a munka 
gyümölcse az év végére érett be. 
Célom, hogy a következő félév-
ben egy olyan együttes alapjait 
tegyük le, ami hasonló sikereket 
érhet el, mint tette azt korábban. 
(Ligakupa-győzelem, bajnoki 
ezüstérem – a szerk.) Azok, akik 
maradnak, kemény felkészülés-
re számíthatnak. A programban 
horvátországi és törökországi 
edzőtábor is szerepel – összegzett 
a vezetőedző. 
Vayer Gábor csapatkapitány is 
vegyes érzelmekkel érkezett az 
évzáróra. A szereplésről önkriti-
kusan nyilatkozott: – Hullámzó 
volt a gárda szereplése, ahogy a 
sajátom is, de a minimális elvá-
rást sikerült teljesíteni. Három 
edzővel jártuk végig az eddigi 
utat, és mindhárman mást és 
mást követeltek tőlünk, amihez 
nem volt könnyű alkalmazkodni. 
A szezon kezdetén összeszedtem 
egy hosszan elnyúló sérülést, vol-
tak jobb és gyengébb meccseim. 
Ha a jövőben nem leszek sérült, 
akkor a teljesítményem állan-
dósul, így továbbra is a csapat 

hasznára lehetek. Tavasszal hazai 
pályán mindenképp több pontot 
kell gyűjtenünk. Optimista va-
gyok, hiszem, hogy az őszi sze-
zon végén a felfelé vezető útra 
léptünk.
A 2011/12-es szezon végén 51 
gólt kapott az MVM Paks, ez 
holtversenyben a második leg-
több volt a 16 csapatos rangsor-
ban. A nyáron sokan féltették az 
együttest hátsó alakzata miatt, de 
az eltelt 17 fordulóban alaposan 
rácáfolt a védelem a károgókra. 
Az egylet 19 kapott gólja jóval 
kevesebb a vártnál, a rangsorban 
ez a mutató a hatodik legkeve-
sebb. Éger László, a hátsó tengely 
vezére szerint szintén reális a je-
lenlegi 9. pozíció. 
– A Debrecen, a Pécs és a Haladás 
elleni idegenbeli győzelem min-
denképpen a bravúr kategóriájá-
ba tartozik, de itthon az Egertől 
és a Kaposvártól nem lett volna 
szabad kikapni. Az élet egyszer 
elvesz, máskor visszaad. Ez a tár-
saság bebizonyította, hogy van 
benne perspektíva, így az előrelé-
pési lehetőség adott. A téli szüne-
tet pihenéssel töltöm, de az én ko-
romban már hamarabb meg kell 
kezdeni a mozgást. A felkészülés 
kezdetéig többször eljárok majd 
futni, hogy a közös gyakorlások 
során bírjam a nagyobb iramot – 
tette hozzá a védő. 

A Pápa elleni győztes szezonzá-
rón először lépett pályára az OTP 
Bank Ligában ifj. Hahn János. A 
fiatal tehetség a zöld-fehérek 
utánpótlás-együtteseiben ne-
velkedett, a ranglétrát megjárva 
jutott el a bemutatkozási lehető-
ségig. 
– Nagyon jó érzés volt beállni, 
a társaim és a szurkolók is biz-
tattak. 17 évesen megtisztelő az 
élvonalban szerepelni, bár ko-
rábban a Ligakupa- és a Magyar 
Kupa-sorozatban már bizal-
mat szavazott Szivics mester. A 
bajnoki pauzában lesz dolgom 
bőven. Az iskolát is komolyan 
veszem, így ezen a téren is helyt 
kell állnom, de a családommal és 
a barátaimmal is több időt sze-
retnék eltölteni – mondta el az 
ifjú csatár. 
Az együttes játékoskeretében a 
télen lehetnek változások. Köny-
ves Norbert, az MTK csatára 
már aláírt a Fehérvári útiakhoz, 
mellette további két-három fut-
ballista érkezése várható. Meg-
felelő ajánlat esetén távozhat 
Sipeki István, Sifter Tamás, Si-
mon Attila és Kovács Attila, míg 
Pokorni Péter kölcsönbe kerül 
valamelyik NB II-es együttes-
hez. A gárda 2013. január 10-én 
kezdi meg a felkészülést a hátra-
lévő tizenhárom fordulóra. 

Faller Gábor

Bizakodásra ad okot a megszerzett 23 pont
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Szombat–szerda–szombat rit-
musban játszotta három bajno-
ki mérkőzését az ASE NB I-es 
férfi kosárlabdacsapata, a 10. 
fordulóban a Pécsi VSK látoga-
tott a Gesztenyés útra. Enrique 
Gutierrez Garcia ezen a talál-
kozón tervei szerint forgathatta 
csapatát, a több hete tartó sérü-
lés- és betegséghullám után a 
paksi keretből mindenki vállal-

ta a játékot. A mérkőzés elején 
kicsit elaludt a hazai gárda, de 
a második negyedben nagyobb 
sebességi fokozatra kapcsolva 
a 20. perc végére már 7 pont 
előnyre tettek szert. A nagyszü-
net után Tóth Ádám és Kovács 
Ákos révén hatalmas tempót 
diktált az ASE, a 29 hazai pontra 
csak 8 érkezett válaszul. Az utol-
só negyedben már a fiatalokat is 

pályára küldte a spanyol vezető-
edző, akik harcos játékkal tar-
tották az előnyt, nem engedték 
felzárkózni a vendégcsapatot. 
Atomerőmű SE–Pécsi VSK-
PANNONPOWER  86:60. 
A szerdai játéknapon a 17. for-
dulóból előrehozott összecsa-
pásra került sor az Alba Fehérvár 
ellen. Székesfehérváron jövő év 
tavaszán átépítik a sportcsarno-
kot, ezért kellett előbb lejátszani 
a mérkőzést. November elején 
szoros küzdelemben 71:68-ra 
nyertek Pakson Vojvodáék a 
Fehérvár ellen, s most ez a talál-
kozó is hasonló játékot hozott. 
Az első negyedben 10 ponttal is 
vezetett az ASE, de a hazai gárda 
rendezte sorait és lefaragta hát-
rányát. A második és harmadik 
felvonásban fej fej mellett haladt 
a két csapat, egyikük sem tudott 
nagyobb előnyre szert tenni. A 
záró negyedben egyenlő állás-
nál Lorenzo Williams Hollisszal 
ütközött, minek következtében 
felrepedt az álla. A vendéglátók 
kihasználták a paksi irányító 
kényszerű kiválását, és párpon-
tos előnyre tettek szert, melyet a 
mérkőzés végéig már nem sike-
rült ledolgozni. Alba Fehérvár–
Atomerőmű SE 91:82. 
Az alapszakasz első körének 
utolsó mérkőzése a 11. fordu-
lóban a Körmend elleni paksi 
összecsapás volt. A zord idő-
járás miatt foghíjasak voltak a 
lelátók és nem érkeztek szur-
kolók Vas megyéből sem, pedig 
kedden megadta a mérkőzés 
alaphangját az EuroChallenge 
Kupában Szolnokot verő MTE. 
Az első felvonás nagyon ha-
sonlított a Pécs elleni kezdés-

hez, de most nem kellett a 
harmadik negyedig várni az 
ASE feltámadására. Enrique 
Gutierrez Garcia pályára küld-
te Eilingsfeldet, aki a második 
tíz percben levette a pályáról 
Buljant, a Körmend magas em-
berét, Idlet és Körtélyesi pedig 
felpörgette a játékot. A vendé-
gek nem bírták ezt a sebességi 
fokozatot, a félidőre 14 pont-
tal lépett el az Atomerőmű. A 
nagyszünet után is maradt a 
paksi fölény, Vojvoda és Loren-
zo Williams vezényletével to-
vább nőtt a hazai előny. A záró 
felvonásban egy Kovács Ákos–
Körtélyesi Gergely akció után 
már 31 pontra nőtt a különb-
ség, Enrique Gutierrez Garcia 
pályára küldte a fiatalokat is. 
Kerpel-Fronius, Czinger és Il-
lés Máté is hozzá tudott tenni 
a játékhoz, a mérkőzés utolsó 
találata Kerpel-Fronius zsáko-
lása volt. Az ASE játékosállo-
mányáról sokat elmond, hogy a 
cserék a kispadról beszállva 51 
pontot szereztek. Atomerőmű 
SE–Lami-Véd Körmend 93:63.
Az év utolsó hazai mérkőzését 
december 18-án játssza az ASE 
a Kaposvár ellen, a megszokott 
18 óra helyett 18.45-kor. Ezen a 
mérkőzésen az Atomerőmű SE 
férfi kosárlabdacsapata akciót 
szervez a Faddi Gyermekotthon 
megsegítésére. Kérnek minden 
szurkolót, hogy hozzon magával 
egy plüssállatot vagy játéklab-
dát, amit a csapat bemutatása-
kor a pályára dob. Az így össze-
gyűlt ajándékokat a mérkőzésre 
is meghívott Faddi Gyermekott-
hon lakóinak adják át.

Kovács József

Cseh Attila és Poór József az 
olaszországi Milánóban és 
Comóban képviselhette Magyar-
országot és Paksot két bocsa-
versenyen. A paksi Ürgemezei 
Sport-, Szabadidő- és Turizmus 
Egyesület két versenyzője a Ma-
gyar Bocsa Szövetség által rende-
zett Magyar Köztársaság Kupán 
elért eredményeknek köszönhe-
tően indulhatott a nemzetközi 

versenyen december elején. A 
Milánó Kupán a város és a kör-
nyék bocsaklubjainak legjobbjai, 
valamint a meghívott és megje-
lent öt nemzet 2-2 versenyzője, 
összesen 512 játékos vett részt. 
Itt, az igen erős mezőnyben is jól 
helytállt a két paksi versenyző, a 
kieséses rendszer miatt azon-
ban csak a helyi nagyágyúk ju-
tottak dobogós helyre. Másnap 

Comóban rendezték a meghí-
vott nemzetek közötti páros ver-
senyt, amelyen az olaszok mellett 
Svájc, San Marino, Oroszország, 
Szlovákia és Magyarország ver-
senyzői vettek részt.  Itt is erős 
mezőny alakult ki, és a kedve-
zőtlen sorsolás miatt (a későbbi 
első és második helyezett Svájc és 
Olaszország volt az első körben 
az ellenfél) nem jutottak dobogós 

helyre a magyarok. A paksiak 
sok élménnyel és tapasztalattal 
tértek haza, és az Olaszországban 
kötött barátságoknak köszönhe-
tően a jövőben akár sor kerülhet 
egy kisebb, városok közötti ver-
seny lebonyolítására is Monza, 
Losonc és Paks között. Az egye-
sület versenyzőinek kiutazását 
Paks Város Önkormányzata is 
támogatta.                                  efgé

Olaszországban tették próbára magukat

Hazai győzelmek, 
idegenbeli vereség
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ÉRTÉKELJÜK,
HA NÁLUNK NYIT 
FOLYÓSZÁMLÁT!
20%-OT VISSZAADUNK 2013.02.28-IG VÉGRE-
HAJTOTT BANKKÁRTYÁS VÁSÁRLÁSAI UTÁN, 
10.000 FT-IG.1

AKCIÓBAN RÉSZTVEVŐ FIÓKJAINK: 
DOMBÓVÁR, HATVAN, KALOCSA, ÓZD, PAKS, 
SZOMBATHELY

Várjon el többet bankjától!

A GE Capital tagja

WWW.BANKVALTASMOST.HU

1Kedvezmény feltételei: 2012.12.07 – 2012.12.31 között új bankszámla és bankkártya nyitás, 
továbbá „Bankváltás kezdeményezése” nyomtatvány aláírása, és rendszeres jövedelem átutalás 
vállalása. Visszatérítés a 2013.02.28-ig végrehajtott és a bankszámlán lekönyvelt kártyás vásárlások 
összege után. Résztvevő lakossági számlacsomagok: Kényelem Plusz, Kiemelt Nulla, Függetlenség 
és Prémium számlacsomagok. A tájékoztatás nem teljeskörű, a részleteket az „Új lakossági forint 
folyószámlanyitást ösztönző promóció”-ra vonatkozó Promóciós Hirdetmény tartalmazza.

Az év vállalkozója lett Hanol Ferenc

Év Vállalkozója Díjjal ismerték el 
Hanol Ferenc munkáját. A Hanolfer 
Építőipari és Kereskedelmi Kft. 
ügyvezetője a Művészetek Palo-
tájában vette át a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetsége 
(VOSZ) által adományozott díjat 
Demján Sándortól, a VOSZ ügyve-
zető elnökétől és Szijjártó Pétertől, 
a Miniszterelnökség külügyi és kül-
gazdasági államtitkárától. A tizen-
negyedik alkalommal megrende-
zett nagyszabású ünnepségen az 

Év Vállalkozója Díjat 76-an vették 
át, köztük hárman Tolna megyéből. 
Mint Hanol Ferenc mondta, öröm 
számára, hogy ő is köztük van, de 
korainak érzi az országos elisme-
rést, hiszen azt életműdíjnak te-
kinti. – Én még dolgozni szeretnék 
– fűzte hozzá mosolyogva. 
1986-ban kapta kézhez kőműves 
szakmunkás bizonyítványát, alkal-
mazottként csupán egy-egy hó-
napot dolgozott a katonaság előtt 
és után, de hamar rájött, hogy ez 
nem az ő világa. Sokkal szíveseb-
ben lett a maga ura ahelyett, hogy 
olyan főnökök utasításaira várjon, 
akiket „kétszer át lehetett ugrani”. 
Úgy gondolta, jobban és gyorsab-
ban tud dolgozni önállóan, így 
1988-ban egyéni vállalkozó lett. 
A Hanolfer Építőipari és Kereske-
delmi Kft.-t tíz évvel később hozta 
létre, akkor épült meg a cég Dankó 
utcai telephelye is.
A kőműves szakmát, az építőipart 
azért választotta, mert hajtotta az 

alkotás öröme iránti vágy. Szere-
tett volna saját házat építeni. Erre 
nem kellett sokáig várnia, csupán 
22 éves volt, amikor az első saját 
építésű háza elkészült. Akkor még 
divat volt és lehetett is kalákában 
dolgozni, de sok munkát saját ke-
zűleg végzett. Azóta már több há-
zat is épített, jellemző rá, hogy új 
anyagokat, módszereket alkalmaz, 
sőt szívesen fejleszt is, például a hő-
szigetelés terén. Mint mondta, szá-
mára a praktikum a legfontosabb.
 A Hanolfer Kft. jelenleg is az építő-
iparban érdekelt, de már nemcsak 
kivitelezéssel foglalkozik, hanem 
műanyag és alumínium nyílászárók 
gyártásával is. A cégnek, amelyre 
nem jellemző a fluktuáció, tizenöt 
alkalmazottja van, többségük régi 
motoros. Elsősorban Pakson és a 
környéken dolgoznak, de például 
Vácon is nyertek el munkát, a bör-
tön nyílászáróit cserélték.  
A vállalkozást nem hagyta érintet-
lenül a válság, de – mint vezetője 

mondja – fix partnereik, állandó 
megrendelőik vannak. Hanol Fe-
renc szerint ez bizalmi kérdés, az 
pedig, hogy el tudják kerülni a kör-
betartozásokat és más útvesztőket, 
annak eredménye, hogy józan ész-
szel mérlegelve hozza meg a szük-
séges döntéseket, teszi meg a szük-
séges lépéseket. A cég sikeréhez az 
is hozzátartozik, hogy az utóbbi 
időben sikerült jól kihasználni a 
pályázati lehetőségeket. Hanol Fe-
renc terveiről nem szívesen beszél, 
mondván, hogy elmegy a szeren-
cséje. Azt viszont elmondta, hogy 
számára nem jelent gondot napi 
12-14 órát dolgozni, hiszen szereti 
a munkáját. A várost járva jó érzés-
sel tölti el, ha munkájuk eredmé-
nyeit látja. A kérdésre, hogy mire 
a legbüszkébb, azonnal rávágja, 
hogy két fiára. 
19 és 21 évesek, édesapjuk bízik 
benne, hogy egyszer majd átveszik 
a stafétát, bár az érdeklődés még 
csak ébredezik bennük.                   (X)
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T e m e T k e z é s
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2. 

Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok 
és koszorúk rendelése

1992–2012

20 év
Születésnapi ajánlatunk

Minden szemüvegvásárlás esetén a végösszegből 

20% kedvezményt adunk!
Az ajánlat a teljes üzleti kollekcióra érvényes.

Kontaktlencse vásárlásnál 
ajándékkal lepjük meg törzsvásárlóinkat!

Akciónk 2012. december 10-től 2013. január 10-ig tart. 
A kedvezmények más akciókkal nem összevonhatók.

Paks, Dózsa György út 20. Tel.: 75/511-246
Szekszárd, Széchenyi u. 21. I. em. Tel.: 75/311-262
www.lensoptika.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet

informatikus munkakörbe
1 fő munkatársat keres a Takarékszövetkezet 

Dunaföldvár, Fehérvári u. 4. sz. alatti központjába.

Elvárásaink:
– szakirányú felsőfokú végzettség
– szakmai angol nyelvismeret
– jó kommunikációs képesség
– kiváló problémamegoldó és kezdeményező készség
– B kategóriás jogosítvány

Ajánlatunk:
– kihívást jelentő feladatok
– bérezés megegyezés szerint
– színvonalas és kulturált munkahelyi körülmények
– jó csapat

Pályakezdők jelentkezését várjuk !

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, s kézzel írott motivá-
ciós levéllel lehet. A pályázatokat postán kérjük beadni az 
alábbi címre: 
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 
7020. Dunaföldvár, Fehérvári u. 4. 

Jelentkezési határidő: 2013. január 31.
(A borítékra kérjük ráírni:  „Pályázat”)

Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet

Idén sem lesz 
ESZI Kupa

Mikulás-napi  
adogatóverseny

„A Tanya Csárda nyerte a 21. al-
kalommal kiírt ESZI Duna-Sport 
Kupa kispályás teremlabdarúgó 
tornát. A döntőben, nagy csatá-
ban, hosszabbítás után a Plakész 
együttesét verte a Buzás Attila 
vezette csapat.” – írtuk a Paksi 
Hírnök 2012. évi első lapszámá-
ban. Azt hittük, a felütésre töb-
ben felkapják fejüket, hiszen a 21. 
torna végeredményét még 2010. 
december végén hirdették ki, a 
kiírásra már akkor is csak hét csa-
pat nevezett a korábbi tizenkettő-
vel szemben. 2012 elején még azt 

gondoltuk, a régió legszínvona-
lasabb küzdelemsorozatának el-
maradása egyszeri alkalom, idén 
decemberben ismét szélesre tárja 
kapuit az ESZI Sportcsarnok, a 
villanyokat felkapcsolják, a nézők 
érkeznek, a csapatok bemelegíte-
nek, majd a játékvezető sípjába fúj 
és elkezdődik az újabb sorozat. A 
gondolat azonban, úgy látszik, 
hiú ábránd marad. Az okokat so-
kan sokféleképpen magyarázzák, 
mi ettől eltekintenénk. A tény, az 
ESZI Kupa idén is elmarad…

Faller Gábor 

Már hagyomány a Mikulás-napi 
adogatóverseny a teniszcsarnok-
ban, a megmérettetésre idén 28 
gyermek nevezett. A zöld-fehér 
klub teniszezői közül a legkiseb-
bekkel Klopcsik Diána foglalko-
zik. Az adogatóversenyen haladó, 
alapozó és kezdő korosztályban 
tudásszintjüknek megfelelő fel-
adatot hajtottak végre az ifjú te-
niszezők. – Minden indulónak 
kétszer tíz labdája van, döntetlen 
esetén további hat labdát ütnek 
a teniszezők. A legkisebbeknek 
csak pályára kell irányítaniuk a 

játékszert, a nagyobbaknak már 
meghatározott módon az adoga-
tóudvarba, keresztbe, vagy mind 
a kettőbe – mondta el a tréner. 
A versenyen a haladó fiúknál 
Domokos Ádám, az alapozó lá-
nyoknál Frics Kamilla, a kezdő 
lányoknál Zilahi Sebes Diána, a 
kezdő fiúknál Bándi Imre diadal-
maskodott, de a háromévesek be-
mutatója is nagy sikert aratott. A 
nap végén a dobogós helyezettek 
érem- és kupadíjazásban részesül-
tek, és mind a 28 induló mikulás-
csomagot vehetett át.              -efgé-
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ŐSZI HALLÁSHETEK
INGYENES HALLÁSSZŰRÉSSEL ÉS 
HALLÓKÉSZÜLÉK-PRÓBAHORDÁSSAL!

www.victofon.hu
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ó!7030 PAKS, 

TÁNCSICS M. U. 13.  

I. EMELET

06-30/213-3717

Hozza be hirdetésünket, és 
megajándékozzuk Önt!
Az akció 2012. nov. 2-tól a készlet erejéig tart.  
A részletekért érdeklődjön audiológusánál.

meghosszabbítva!

K&H zéró számlacsomag
 a bankszámlához elsőként megrendelt K&H Maestro vagy K&H Visa Electron típusú főkártya mindenkori éves 

díja 0 forint (EBKM: 0,15%)  az első négy, adott havi periódusban lekönyvelt bankkártyás forint készpénzfelvétel K&H 
banki ATM-en keresztül díjmentes  havidíjmentes és kedvezményes üzenetdíjú (11 forint/sms) K&H lakossági 
mobilinfo szolgáltatás és díjmentes K&H ebank szolgáltatás és hozzá kapcsolódó azonosító eszköz  valamennyi 
K&H e-bankon keresztül indított forint belföldi utalás bankon belülre és kívülre egyaránt díjmentes 

közös
bankszámla

az egész
családnak

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A termék, szolgáltatás részletes leírását, kondícióit a vonatkozó 
Szerződés, Általános szerződési feltételek, a K&H Bank Üzletszabályzata és Hirdetménye tartalmazza, melyek megtekinthetők a K&H bankfiókokban 
és a www.kh.hu internetes oldalon. A Bank a kondíciók megváltoztatásának jogát fenntartja. K&H lakossági bankszámla EBKM=0,15% a 2012. nov-
ember 5-én hatályos Hirdetmény szerint. A zéró bankszámla OBA által biztosított termék.

 K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355  www.kh.hu  bank@kh.hu

együtt minden 
könnyebb!

Paks, Dózsa György út 21.   telefon: (06 75) 519 130

Akár kamatadó nélkül 
7% betéti kamat (EBKM 6,66%) 

2012. december 31-ig  a Mecsek Takaréknál 
tartós betéti számlán elhelyezett összegre.

Tartós befektetési lehetőség 
5 évig garantált magas hozammal! 

(Mindenkori jegybanki alapkamat + 0,5 %.) 

A Tartós Betéti Számláról tájékozódjon a www.mecsekvideke.hu 
honlapon, vagy érdeklődjön Baranya, Tolna, Somogy és Zala me-
gyei fiókjainkban, illetve a 06/40-200-900 telefonszámon.

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírá-
sát az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

7030 Paks, Villany u. 4.
Telefon: 75/511-240

7030 Paks, Barátság u. 3.
Telefon: 75/510-216
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Békés, meghitt
 karácsonyi  ünnepeket
 kívánunk!

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az AlternArt Művészeti Egyesület 2012. 

novemberében rajzpályázatot írt ki az erőműben dolgozók  4-11 éves 

gyermekei, unokái  részére. A pályázati felhívás az „Ajándékozni öröm!” 

mottó nyomán arra kérte a kis alkotókat, hogy rajzban fejezzék ki a kará-

csonyi ajándékozás örömének feledhetetlen élményét és annak üzenetét, 

hogy ajándékot nem csak kapni, de adni is jó. A pályázatra számos, rend-

kívül színvonalas alkotás érkezett, melyek közül egy kiemelkedő rajzot 

szeretnénk megosztani a kedves olvasókkal.

 

( I. helyezett: Kertész Gréta,  7 éves -  Adni jó)


