Egykor a Tûzvirágban kezdte, most a Mûvészetek Palotájában Bornemissza
Gergelyként perdül táncra Appelshoffer János.
Portrénk a 19. oldalon
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Karácsony
anno
Az éppen ötven esztendõs, karácsonyi
örömöt megörökítõ fotón, amely Szentesi Alajosné, Sisa néni tulajdona, lánya
Szentesi Katalin látható. Katalin ma már
a gyönki két tannyelvû gimnázium igazgatója, de ha kezébe kerül a régi felvétel,
talán még emlékszik: milyen is volt a karácsony Pakson, anno 1958.
A Paksi Hírnök szerkesztõsége ugyanilyen önfeledt örömöt és meghitt békés
ünnepet kíván minden kedves olvasójának!
***
Útra kelek. Keresek valakit, aki elmeséli
nekem, milyen is volt a puszta télen. Aki
mesél nekem a csámpai hidegrõl, jámborságról és csendrõl, decemberrõl, karácsonyról…
…Nagy, kemény, csikorgó telekrõl meséltek Marika néniék, melyek nem hasonlítottak a mai hidegekre. A mikulás érkezését nagyon várták. Kérdeztem õket, mire vágytak gyermekkorukban, mit kértek a
mikulástól. Azt mondták, nem voltak vágyaik. Õt várták. A mikulást, aki pirított
cukrot, almát és arany papírba csomagolt
diót hozott. Mindig találtak a bakancsban,
csizmában, klumpában valami apró meglepetést.
Részlet Tell Edit írásából, melyet a 16.
oldalon ajánlunk olvasóink figyelmébe.

47 éve Ügyfeleink szolgálatában!

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

A Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
valamennyi jelenlegi és jövõbeni ügyfelének,
a város és a környezõ települések minden lakójának
BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET,
eredményekben, sikerekben gazdag új évet kíván.
Köszönjük megtisztelõ bizalmukat.
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A város jó hírét öregbítették
Fogadást rendezett a
paksi
önkormányzat
Kozmann György olimpiai bronzérmes kenus,
Paks díszpolgára, valamint Magyar Zoltán és
Treszl Gábor, a Pannonia expedíció tagjainak tiszteletére. A találkozón a motoros páros
rövid beszámolót tartott
Föld körüli útnak beillõ
túrájáról Pekingbe és
vissza.

Pályázat a városi
rendezvényekre
Az önkormányzat oktatási és
kulturális bizottsága pályázatot hirdet a 2009. évi városi
rendezvények megszervezésére. Pályázni lehet a Paksi
Tavasz, Pünkösdi Fesztivál,
Paksi Nyár, Paksi Õsz rendezvényeire. A pályamûvek
benyújtásának határideje:
2009. január 16., 12 óra. Pályázati kiírást és adatlapot a
Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Csoportjánál vehetnek át az érdeklõdõk, valamint bõvebb információt találnak a kiírásról a
www.paks.hu honlap „pályázatok” rovatában is.

ahogy azt a felejthetetlen érzést
is, amikor sportolóinknak szurkoltak az olimpián. Treszl Gábor azt emelte ki, amikor a hazafelé vezetõ úton meglátogatták a nemrégiben felfedezett,
Kazahsztánban élõ õsmagyar
törzset. Ahogy fogalmazott, ez a
találkozás adott végsõ értelmet
négy hónapos útjuknak, amely
minden örömteli és nehéz pilla-

Fotó: Molnár Gyula

A díszpolgári címet az október
23-ai ünnepi testületi ülésen
Kozmann György nevében
édesapja vette át, mivel olimpikonunk nem tudott jelen lenni a
ceremónián. Ezért most személyesen is köszöntötte a város vezetése Treszl Gáborral és Magyar Zoltánnal együtt, akik arra
vállalkoztak, hogy egy 1967-es
évjáratú Pannonia T5-ös, oldalkocsis motorral elutaznak Pekingbe és vissza. Hajdú János

polgármester köszöntõjében kiemelte mindhárom fiatalember
hihetetlen teljesítményét, amelylyel öregbítették Paks jó hírét. A
köszöntõ után a motorosok fotókkal illusztrált élménybeszámolót tartottak. Ebbõl kiderült,
hogy Magyar Zoltán számára a
legemlékezetesebb Mongólia
volt, amelyet az elsõ jurtától az
utolsó kavicsig a szívébe zárt,

natával együtt felejthetetlen élményt nyújtott. Kozmann
György olimpiai bronzérmes
kenust a Kolonics Györggyel
való kapcsolatáról írt, „Koló árnyékában” címmel megjelent
könyvérõl kérdeztük. Gyuri elmondta, hogy már Budapestre
kerülésekor, 2002-ben megfogalmazódott a gondolat, hogy
egyszer könyvben örökíti meg
emlékeit, az együtt átélt eseményeket. Eddig váratott magára a
megvalósítás, amelynek most
Koló tragédiája adott szomorú
aktualitást. A regény társszerzõje Kaszala Claudia, volt válogatott gyorskorcsolyázó, sportriporter. A könyvre összességében nem jellemzõ a szomorúság, számos humoros történet
van benne, és meglepõ, elsõsorban szakmai jellegû titkok is kiderülnek, miközben megismerhetjük Kolonics Györgyöt és a
sportolók küzdelmes világát. A
könyv Gyuri ötlete alapján, két
síkon, a jelenben és a múltban
játszódik, a történet szerint egy
pályatársának mesél emlékeirõl.
A tízezer példányban megjelent
kötet bevételének nagy része a
Kolonics György Alapítványhoz kerül.
Kohl Gyöngyi

Paks is társul a kulturális fõvároshoz
Partnervárosi megállapodást
írt alá Hajdú János, Paks
polgármestere és Meixner
András, Pécs alpolgármestere. Ezzel városunk is csatlakozott a pécsi központú Európa Kulturális Fõvárosa
2010 programhoz.
Pécs pályázatának szellemében
nemcsak a város, hanem a régió
is részese az Európa Kulturális
Fõvárosa címnek. A program regionális kiterjesztése a régió peremén lévõ nagyvárosokat, Szegedet mint kiemelt partnervárost, a régióban lévõ kistérségeket és városokat érinti. Paks a
kezdetektõl figyelemmel kíséri
az eseményeket, és korábban
partnervárosi szándéknyilatkozatot is aláírt, a közelmúltban

pedig az együttmûködésrõl, azaz a kulturális és mûvészeti
programokban való részvételrõl
szóló partnervárosi megállapodást.
– Paks fontos partnerünk, hiszen olyan város, amelynek galériája messze földön híres, több
olyan programja is van, amely a
turistákat vonzani tudja, Budapest és Pécs között nagyjából
félúton nagyon jó megálló-, illetve továbbvivõ hely – emelte
ki Meixner András, Pécs alpolgármestere. Hajdú János elmondta, városunk európai szintû programcsomagokat tud
ajánlani Pécsnek, gondoljunk
csak a Tûzvirág Táncegyüttesre,
az elmúlt években megvalósult
beruházások nyomán Lussoniumra vagy a képtárra. A polgár-

mester hozzátette, már két esztendeje megfogalmazta: lehetõséget kell teremteni, hogy a
partnervárosok is forráshoz juthassanak. A megállapodás aláírása elõtt Meixner András biztosította arról, hogy a kiemelt
programoknak lesz támogatási
kerete, így a közeljövõben városunknak elõ kell készítenie pályázatait. A teljes programról
Pécs alpolgármestere úgy tájékoztatott, hogy készen állnak a
lebonyolításra, a beruházások
idõre elkészülnek. Az elsõ programkönyvet jövõ év márciusára
összeállítják, mivel ezzel már
szeretnének megjelenni turisztikai kiállításokon, a véglegeset
pedig nyárra tervezik letenni az
asztalra.
Kohl Gyöngyi
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Megtanította „járni, beszélni,
késsel-villával enni”, majd útjára bocsátotta a gyermeket. Így
engedi útjára az alapításának tizedik évfordulóját ünneplõ Paksi Iparos és Vállalkozói Kört
alapító elnöke, Kovács Sándor.
Ezzel a példával élt maga az
érintett a Lussonium-díj átadáson, majd dr. Hüse István az azt
követõ jubileumi vacsorán.
Elõbbin Kozmann Györgyöt,
utóbbin az Iparoskör tizedik
születésnapját ünnepelték, s búcsúztatták az elnöki széktõl
megváló Kovács Sándort.
A Lussonium-díjat negyedszer
adták át. A közönség soraiban a
korábbi díjazottak: Bencze Barnabás, Kováts Balázs és dr.
Csók Sándor is ott ültek. Az elismerést Kovács Sándor, a tízéves szervezet leköszönõ elnöke
és Schveigert József alelnök adta át, köszöntõt Barnabás István
alpolgármester mondott. Levetítették a TelePaks stábja által készített filmet, amely néha az
öröm, máskor a meghatottság
könnyeit csalta a nézõk és a díjazott szemébe. Kozmann Gyuri
hálásan köszönte az elismerést,

Fotó: Molnár Gyula

Elbúcsúzott az Iparoskör elnöke

Képünkön Kern István köszöni meg Kovács Sándor
és felesége munkáját. További képek: www.paksihirnok.hu
ami – mint mondta – megerõsíti
abban, hogy nem csak õ tartja
magát paksinak, hanem a paksiak is õt. A közönséget Illényi
Katica mûsora szórakoztatta,
majd a születésnapi torta mellé
Tóth Ferenc országgyûlési képviselõ mondott köszöntõt.
Kovács Sándor és felesége
munkáját Kern István korelnök
köszönte meg a tagság nevében.
Õ idézte fel az Iparoskör estek
sorát, ahol Görög Ibolyát, Palotás Jánost, Fazakas Szabolcsot,

Endrei Juditot s még miniszterelnöksége elõtt Medgyessy Pétert látták vendégül. Megemlékezett a tavaszköszöntõ bálokról, közös kirándulásokról, rohanó vadvizeken tett túrákról. A
rafting a már említett Hüsebeszédben ismét terítékre került: A DC Gépszer Kft. ügyvezetõje ugyanis azt mondta, hogy
Kovács Sándor azzal a bátorsággal veselkedett neki az 1998ban közösen megálmodott
Iparoskör létrehozásának, mint

Fesztiválhangulat a faluházban
Bemutatták a 16. Nemzetközi
Gastroblues Fesztivál koncertjeibõl készített válogatásalbumokat. A borbarát találkozóval egybekötött lemezbemutató rendezvényt a dunakömlõdi
faluházban tartották. A programon részt vettek Paks testvérvárosainak küldöttségei is.
Csendes kisrendezvényként indult, azóta nagyszabású, többnapos, nemzetközi rendezvénnyé vált a paksi Gastroblues
fesztivál. Idén nyáron 16. alkalommal várták a blues, a jazz, a
rockzene, valamint a jó ételek és
finom borok kedvelõit az Energetikai Szakközépiskola sportcsarnokába. – Az idei fesztiválon egy kis hangulatváltás történt. Kicsit lassabb, nyugodtabb

zenéket is hallgathattak a megjelentek – mondta el a lemezbemutatón Prosek Zoltán, a rendezvény egyik szervezõje. A
fesztivál hanganyaga elkészült,
az eddigiekhez hasonló színvonalas formában szerezhetik be a
gyûjtõk. – Három DVD-bõl áll
az idei összeállítás. Az elsõn a
nagykoncertekbõl található egy
négyórás program, a második a
templomi koncertekbõl ad kétórás összefoglalót, a harmadik
az úgynevezett örömzenei öszszeállítás – tudtuk meg Nemes
Nagy Pétertõl, a produkció zenei szerkesztõjétõl. Hagyomány
már, hogy a Gastroblues fesztivál lemezbemutató rendezvényén vendégként Paks testvérvárosainak képviselõi is részt
vesznek. Idén Galántáról,

Kézdivásárhelyrõl és Viskrõl érkezett határon túli küldöttség a
programra. A delegációkat Hajdú János polgármester és Gárdai
György, a fesztivál fõszervezõje
köszöntötte és látta vendégül. A

ahogyan a hegyekbõl alázúduló
vízbe vetette magát: bár úszni
nem tud, abban a tudatban, hogy
kimentik. Nagy eredmény, mint
mondta, hogy az alapító olyan
vállalkozókat ültetett tíz éven át
egy asztalhoz, akik egymásnak
konkurenciái, vagy éppen más
elveket vallanak, különbözõ oldalakon állnak. Kovács Sándor
is osztja ezt a gondolatot. Úgy
gondolja, hogy valóban már az
is hatalmas eredmény, hogy egy
évtizeden át megmaradt, sõt a
városban nevet szerzett magának a szervezet, amelynek senki
nem jósolt nagy jövõt. Elárulta,
nem minden alakult úgy, ahogy
szerette volna, kudarcként élte
meg, hogy nem sikerült
Iparosházat létrehozni. Más kudarcra viszont nem emlékszik,
sokkal inkább eredményekre,
amelyek közül elsõ helyre tette
a Lussonium-díj alapítását. A leköszönõ elnök az övéhez hasonlatos elhivatottságot kívánt az õt
követõnek abban a filmben,
amelyet a TelePaks munkatársai
készítettek, Dallos Szilvia és
Babai István rendezésében a jubiláló szervezetrõl. A film ajándék és egyben emlék az eltelt tíz
évrõl.
Vida Tünde
faluházban tartott est bevételét
jótékonysági célokra ajánlották
fel a szervezõk. A tombolából és
a belépõkbõl befolyt összeg a
viski gyermekek karácsonyát teszi szebbé.
Dallos Szilvia
Fotók: www.paksihirnok.hu

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4500 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó
Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: 2009. január 9.
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Minden év december 5-én gyertyát
gyújt a Magyarok Világszövetsége a
Kálvária úti temetõben a kettõs állampolgárságról szóló népszavazás évfordulóján. Az idei megemlékezésen részt
vett a szervezet elnöke, Patrubány Miklós is.
– Ötszázezer szavazat hiányzott ahhoz, hogy meglegyen a döntõ egymásra
találó többség, de én azt gondolom,
hogy nem ötszázezer szavazat hiányzott
2004. december 5-én, hanem hat és fél
millió. Ugyanis minden valamirevaló
nemzet esetén ez a kérdés nem kérdés –
mondta el megemlékezésében Hajdú János polgármester. A Magyarok Világszövetségének helyi szervezete a négy
évvel ezelõtti esemény óta minden évben meggyújtja az emlékezés gyertyáit

Fotó: Molnár Gyula

Patrubány a népszavazásról

Jótékonysági akció
„Segítségre nyújtsd a kezed és
boldogabb lesz az életed” mottóval hirdetett országos jótékonysági akciót a Magyar Vöröskereszt és a TESCO áruházlánc.
Mint azt Ferencziné Vesztergombi Klára, a Vöröskereszt
paksi alapszervezetének titkára
elmondta, december 12-én és
13-án zajlott le az akció, melynek itt a paksi áruház biztosította a helyet. Készpénzt, tartós
élelmiszert, higiénés cikkeket és
gyerekjátékokat ajánlhattak fel
az adakozó kedvû emberek.
Egy bevásárlókocsi telt meg az
adományokkal, valamint készpénz is, 34.870 forint, melybõl
tartós élelmiszereket vásároltak.
Az adományokat a titkár és az
aktivisták úgy válogatták össze,
hogy megközelítõleg 3000 fo-

rint értékû legyen egy-egy csomag, mind a tartós élelmiszerekbõl, mind a természetbeni
adományokból: játékokból és
egyéb használati cikkekbõl.
A csomagokat a paksi kistérség
településein osztják szét a rászorulók között. Dunakömlõdön is
él egy család nagy szegénységben, náluk nincs kisgyermek, õk
tartós élelmiszerekbõl álló csomagot kapnak, a környezõ települések nagycsaládosai, a gyermeküket egyedül nevelõk pedig
elsõsorban szinte vadonatúj játékokból álló adományban részesülnek. Azt is megtudtuk: a kistérségi települések helyi vöröskeresztes aktivistái viszik el a
csomagokat, és még ezen a héten
minden rászorulónak személyesen osztják ki azokat. Sólya E.

Tíz éve hagyomány, hogy karácsony elõtt az önkormányzat
megajándékozza a kisnyugdíjasokat. Idén ötszázan vehették át
a 3500 forint értékû csomagokat, melyben tartós élelmiszer,
sütemény, kávé, apró ajándékok
voltak, melyeket a Szociális Intézmények Igazgatóságának
munkatársai szállítottak házhoz.

Csillogó Ünneppel köszöntötte
a Csillag Show-Tánc Egyesület
a meghívott diákokat, nyugdíjasokat, nagycsaládosokat és sokan másokat a VMK színháztermében tartott elõadásán.
Ajándékcsomaggal is kedveskedtek a mûsor mellett, melyet
nyolcadik éve rendeznek meg
az ünnepek elõtt.

az ország határain túl elhunyt testvéreinkért állított kereszt elõtt a Kálvária úti
temetõben. Azóta a jóvátétel szándékával a szervezet ismét kezdeményezte a
népszavazást. – Egy év, kilenc hónappal
ezelõtt indítottuk útjára a második népszavazást az állampolgárságról, de sajnos a mai magyarországi képtelen állapotok miatt nem sikerült elkezdeni az
aláírásgyûjtést. Egy év, kilenc hónap
nem volt elegendõ arra, hogy az Alkotmánybíróság megvizsgálja a kérdést, és
meghozza az egyetlen lehetséges döntést: az igent – tájékoztatott a rendezvényen Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke. A programon
részt vettek az itt vendégeskedõ testvérvárosi delegációk is. Galánta fõjegyzõje, Pallya Gábor és Kézdivásárhely alpolgármestere, Szarvadi József szóltak
az emlékezõkhöz.
Dallos Szilvia

Nagycsaládosoknak gyûjtöttek
Sokan érezték úgy, hogy tudnak és akarnak segíteni, ezért
csatlakoztak a Polgári Jobboldal helyi szervezeteinek adventi adománygyûjtõ akciójához, emelte ki Bordács József, a FIDESZ paksi szervezetének elnöke. A felajánlásokat, ruhákat, játékokat, tartós élelmiszereket idén a Paksi Nagycsaládosok Egyesületének adták át.
A Fidesz, a Fidelitas, valamint a
KDNP városi szervezetei és a
Duna-korzó Polgári Egyesület
közösen hirdette meg az adventi gyûjtést. Az akciónak hagyománya van, tavaly Böjte atya
árvái számára várták a felajánlásokat. Idei adománygyûjtõ
akciójukat a paksi nagycsaládosokat segítendõ hirdették meg
november elején. Két héten keresztül, heti két napon várták a
felajánlásokat a Fidesz Kossuth
Lajos utcai irodájában.
– Mûszaki cikkeket, ruhanemût, játékokat, kerékpárt és
tartós élelmiszereket hoztak a
jó szándékú paksi emberek,
mindent, ami egy nagycsalád
számára segítséget jelenthet. A
gyûjtés részeként a Jézus Szíve
nagytemplomban egy szentmi-

sén felajánlott perselypénzt is
átadtunk a szervezetnek –
mondta el Bordács József elnök. – Közeleg a karácsony, a
szeretet ünnepe. Ilyenkor ajándékot adni öröm, ezt érezték a
paksiak, nagy köszönettel fogadtuk segítségüket. Jó helyre
kerülnek az ajándékok – Dr.
Széchenyi Attila, a KDNP helyi szervezetének elnöke ezekkel a gondolatokkal adta át az
adományokat a Paksi Nagycsaládosok Egyesülete képviselõinek. Tumpek János, a
szervezet elnöke ezúton is köszöni a felajánlásokat. Mint elmondta, 50 tagcsaládjuk van,
legtöbbjük nehéz helyzetû,
nagy segítség számukra így
karácsony elõtt az adomány.
Karácsony elõtt nem csupán a
paksi
nagycsaládosoknak
nyújtott segítséget a polgári
jobboldal. A Kárpátalján, Beregszászon mûködõ II. Rákóczi Ferenc Fõiskola felújítására indított gyûjtéshez is csatlakoztak. Tagjaik felajánlásának
köszönhetõen 27 ezer forintot
utaltak át az intézmény tetõszerkezetének felújításához,
amelynek 22 szakán több mint
ezer magyar diák tanul.
Dallos Szilvia
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Félidõben

Fiatalabb korában kézilabdázott és súlyt emelt, ha
ideje engedi, szívesen fõz –
például
pacalpörköltet,
kedvenc elõadói között
Cseh Tamás éppúgy megtalálható, mint a Tankcsapda.
Írt internetes naplót, amiben nem csak közéleti gondolatait osztotta meg, ez
ugyan most szünetel, ám
tervezi folytatását. Mint
mondja: nem attól lesz híres egy város, hogy jók az
útjai, hanem attól, milyen
különlegességekkel tud elõrukkolni. Hajdú János kezdetektõl tagja a képviselõtestületnek, s második ciklusban dolgozik a Polgári
Összefogás színeiben polgármesterként. Zala megyei származású, fiatal gépészmérnökként került a
paksi állami gazdasághoz, s
egészen 1990-ig Gyapán élt.
Vajon, hogyan tekintene a 18
évvel ezelõtti Hajdú János a mai
Paksra, elégedett lenne-e a fejlõdés irányával? – A város jövõjét sokan a városszerkezet változásával, intézményrendszerével
azonosítják. Én azt gondolom,
egy település fogalmát máshonnan kell megközelítenünk –
mondja a polgármester. – Ha
nem arra gondolunk, hogy tíz év
múlva valamilyen középületet
meg kell építenünk, hanem arra,
hogy tisztességes közéletet kell
mind a húszezer állampolgár érdekében teremtenünk, és minden döntésünkkel a közjót kell
szolgálni, akkor a többi csak
technikai kérdés – teszi hozzá.
Ami más volt a város elsõ
emberének posztján, mint amit
várt: hogy a képviselõ-testületi
határozatok elõkészítése, majd
végrehajtása (amivel sokan
azonosítják a polgármesteri
munkát) mintegy húsz százaléka a polgármester feladatainak,
a többi olyan operatív háttér-

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Hajdú János

munka, amit naponta el kell
végezni.
Az elmúlt két év legnagyobb
sikere, ahogy fogalmaz, hogy
nyugalom volt a testület környékén. Paksra nem jellemzõek
azok a villongások, veszekedések, netán korrupció gyanúja,
amirõl sok más önkormányzatnál hallani. Ez a legfontosabb
kérdés, mondja a polgármester.
A konkrétumokat illetõen az
Erzsébet szállót emeli ki. – Bebizonyosodott, hogy jó döntés
volt a szállótól megválni, hiszen ennek a ciklusnak az
egyik jellemzõje lesz, s a város
arculatában meghatározó, ha
elkészül az épület, melynek beruházója az atomerõmû –
mondja. A másik fontos dolog a
beruházásokat illetõen: a minõség. Nem az a lényeg, hogy
hány utat tudnak felújítani,
hogy hány ezer négyzetméter
szépül meg, hanem, hogy ami
megújul, azt jó pár évig ne kelljen újra csinálni. Egyedi dolgokat is megvalósítanak, mint
például a képtár.

– Arról nem lesz
híres ez a város,
hogy jók az útjai. Arról lesz híres, hogy milyen különlegességekkel tudunk elõrukkolni –
mondja az épület kapcsán, amit

egyébként jelöltek az Európai
Unió Kortárs Építészeti Kitüntetésére is.
Paks gazdag város, szól az
egyik vélemény, túl sok feladat
hárul rá a megnövekedett igényszint miatt, szól a másik. – Szerintem a paksi emberek túlnyomó része (bár nem akarok senkit
megsérteni) nem tudja, hogy
Paks mennyivel jobb helyzetben
van, mint egy átlag magyar település. Mennyivel több mindent
tud nyújtani kulturális, egészségügyi, oktatás vagy szociális
támogatás terén. Vagy mennyivel rendezettebb, tiszták az utcák, a parkok.

Paks egy kis sziget
a magyar kaotikus települések
sorában – mondja a polgármester. Itt nagyobb az igényszint,
ami nem baj, teszi hozzá, mert
nagyobb teljesítményre sarkallja a városvezetést is.
Egészségügyi rendszer fejlesztése, a turizmus vonzerejének
növelése, ügyfélbarát polgármesteri hivatal, amely nyújtani
tudja az elektronikus ügyintézés
lehetõségeit – három prioritás a
Polgári Összefogás terveibõl.
– Mind a három területen dolgozunk. Egy biztos: ciklusokban
ma már nem lehet és nem érdemes gondolkodni. A forrásokat
igyekszünk pályázati úton el-

nyerni. Ám ezeket nem mindig
arra írják ki, amire gondoljuk,
amihez alkalmazkodnunk kell –
sorolja. A legfontosabb most,
hogy minden elérhetõ uniós forráshoz hozzájusson a település,
még annak árán is, hogy nem
mindig azt valósítják meg, ami a
korábbi elképzelésekben elsõbbséget élvezett.
Gyakori kérdés: munkahelyteremtés. Ami ugyan az önkormányzatnak nem feladata, ám
nagyon rosszul teszi, ha nem
foglalkozik vele, mondja. – Aki
sikeres ezen a területen, annak
vagy szerencséje van, vagy
kormányzati segítsége. Arra
kevés példa van, hogy az önkormányzat erõfeszítése nyomán százával születnek munkahelyek – feleli. Pakson nyolc
év alatt hatszáz munkahelyet
tudtak teremteni az ipari parkba
invesztált közel 500 millió forinttal. Munkahelyteremtés az
is, ha az önkormányzat tiszta
légkört teremt, s olyan gazdasági környezetet, ami kiszámítható a vállalkozásoknak. No
meg az is, hogy maga az önkormányzat közel ezer embert foglalkoztat, illetve, hogy támogatja az atomerõmû fejlesztési
törekvéseit, mondja.
Paks jövõjét illetõen nehéz
megmondani, hogy milyen
lesz 20 vagy 50 év múlva, hiszen a világ olyan mértékben
változik, a fejlõdés olyan mértékben felgyorsult, amit az emberek még néhány éve sem
tudtak elképzelni. – Az irány,
amerre a világ megy, nekem
egyáltalán nem tetszik. Az emberiség az arcát kezdi veszteni,
föláldozza a napi jólét, illetve a
technika nyújtotta kényelem
oltárán. Én azt szeretném, ha
ez az irány megváltozna, s az
emberiség, benne Paks, fenn
tudjon maradni – mondja a jövõvel kapcsolatosan.
Dávid Ildikó
A Félidõben címû sorozat
2009-ben folytatódik a TelePaks csatornáján.
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Mi változik január elsejétõl?
A szemétszállítási díjak megállapítása mellett a helyi
autóbusz-közlekedés viteldíjainak, a lakossági távhõés melegvízszolgálatás árainak, illetve az ivóvíz- és
szennyvízelvezetés díjainak emelésérõl is határozott a
képviselõ-testület. Emellett módosultak a szociális
bérlakások lakbérei is Pakson.
Öt forinttal emelkedik a helyi autóbusz menetjegy, az
egyvonalas bérlet pedig 50
forinttal.
A testület a Gemenc Volán által javasolt áremelést hagyta jóvá a helyi autóbuszjáratok és
különjáratok viteldíjának megállapításakor. A rendelkezés
szerint a menetjegy 135 forintra, az egyvonalas bérlet 2350
forintra módosul. Az összvonalas bérletért 2950 forintot, a tanuló- és nyugdíjasbérletért 900
forintot kell fizetnie a vásárlóknak január elsejétõl.
A fûtésért és a melegvíz szolgáltatásért 17 százalékkal kell
többet fizetnie a lakótelepi lakásokban élõknek, errõl határo-

zott döntésével a képviselõ-testület. Az áremelés a számlákban nem igazán jelenik meg.
A társasházaknál megtörtént,
energia-megtakarítást eredményezõ lakás-felújítási programnak, az úgynevezett panelprogramnak köszönhetõen évrõl évre csökken a lakótelepi lakások
fûtésére felhasznált hõ mennyisége. 2009-ben várhatóan közel
egy negyedével lesz kevesebb a
fûtésre felhasznált energia a
2668 paksi lakásban, mint két
évvel ezelõtt. Ezzel párhuzamosan a felhasznált melegvíz
mennyisége is csökkent. A Duna Center Therm Kft. szolgáltatása alapdíját nem egész 1 százalékkal emeli, a fûtés és melegvíz hõdíjért pedig 17 százalék-

kal kell többet fizetni január elsejétõl. Ez egy átlagos lakótelepi lakás esetén 930 Ft + áfa öszszeget jelent havonta.
A távhõszolgáltatásért nem
egységesen fizetnek a lakástulajdonosok. A támogatási rendszer négy csoportba sorolja a
szociális alapon támogatottak
körét. Ez Pakson 947 háztartást
érint, melyek közül 809-en
csak az alapdíjat fizetik, 118 lakás pedig a hõdíj 33 százalékát
téríti. Ezen felül a kormány
döntésének értelmében október
óta mindenkit, aki szociális alapon nem támogatott, központi
juttatás illeti meg. Ez az összeg
11.500 Ft + áfa, amelyet a szolgáltató ír jóvá, és amely teljes
mértékben ellentételezi a Duna
Center Therm áremelését.
Az áremelés utáni víz- és
szennyvízdíjak mind az országos, mind a Tolna megyei árak
alatt maradnak annak ellenére,
hogy átlagosan, együttesen 13
százalékkal emelkednek jövõre.

Kötelezõ lesz szerzõdni
A gazdálkodó szervezeteknek, így az egyéni vállalkozóknak is kötelezõ szerzõdést kötniük a DC Dunakom Kft.-vel a szemétszállításra január elsejétõl. A
képviselõ-testület döntésével központi jogszabályi
elõírásoknak tesz eleget. A
szerzõdéskötés alól bizonyos mentességek felmentést biztosítanak.
Második fordulóban tárgyalta és
fogadta el a helyi köztisztasági
rendelet-tervezetet a képviselõtestület. Legjelentõsebb változás a rendelkezésben, hogy a
kötelezõ közszolgáltatás igénybe vétele jövõ évtõl a gazdálkodó szervezetekre is kiterjed. Ez
azt jelenti, hogy amennyiben a
gazdálkodó szervezet nem rendelkezik a környezetvédelmi

hatóság által kiadott olyan engedéllyel, amely alapján a tevékenysége során keletkezett hulladékot maga gyûjtheti és ártalmatlanítja, akkor igénybe kell
vennie a DC Dunakom Kft. által
biztosított kötelezõ hulladékszállítást. A helyi rendelet valamennyi Pakson mûködõ gazdálkodó szervezetre és egyéni vállalkozóra, illetve itt élõ magánszemélyre kiterjed.
A közszolgáltatási szerzõdés
létrejöttének feltételei is jelentõsen megváltoznak. A hulladékgazdálkodási törvény elõírásai
szerint a szerzõdéskötéshez már
nem szükséges mindkét fél – a
szolgáltató és az ingatlantulajdonos – aláírása, elég, ha a közszolgáltatást végzõ cég a szemétszállítást felajánlja a tulajdonosnak, és abban az utcában
szemétszállítási járatot mûköd-

tet. Mivel ezt Pakson a DC
Dunakom Kft. biztosítja mint
szolgáltató, a szerzõdéskötés
feltételei adottak. Bizonyos esetekben azért igénybe vehetõk
mentességek. Magánszemélyek
esetében szociális rászorultsági
alapon kérhetõ a díj eltörlése.
Gazdálkodó szervezeteknél erre
bizonyos tevékenységi körök
gyakorlásakor van lehetõség
(például a szellemi szabadfoglalkozásúak, mérnökök esetében), illetve akkor kérhetõ a
mentesség, ha a hulladékgyûjtésre és ártalmatlanításra hatósági engedéllyel rendelkeznek. Az
önkormányzat januárban valamennyi helyi vállalkozót felszólítja, hogy február 28-ig jelezze,
milyen tevékenységet folytat.
Nem csak a helyi köztisztasági
rendelet változott meg, a hulladékszállítási árak is módosulnak

Az alapdíj változatlan marad,
az ivóvízért 4 százalékkal fizet
többet a lakosság, így az ár 200
Ft/m3 lesz. A csatornadíj jelentõsebben emelkedik, az eddigi
160 forintos köbméterenként fizetett ár helyett 200 forintot
számláz majd a Paksi Vízmû
Kft. Az önkormányzat tervei
szerint 2010-ben a paksi
szennyvíztelep európai uniós
támogatással megújul. Az uniós
támogatással készülõ beruházásoknál elvárás, hogy minden
költség beépüljön a szolgáltatási díjba. A most elfogadott
szennyvízdíj közelít már a fedezeti mértékhez. Emellett fontos
tény, hogy idén Pakson is és országosan is 8 százalékkal csökkent a vízfogyasztás. A Magyar
Víziközmû Szövetség szerint ez
a tendencia 2009-ben folytatódik. Köszönhetõen többek között annak, hogy az áremelések
hatására megváltoznak a vízfogyasztási szokások, a lakosság
jobban spórol a vízzel is.
(Folytatás a 7. oldalon)

január elsejétõl. A képviselõtestület döntésének értelmében
a 110 literes kiskuka ürítésért
230 forintot kell fizetni 2009tól. Ez 9 százalékos áremelést
jelent ugyan, de ez az ár az
egyik legalacsonyabb szolgáltatási ár marad Tolna megyében
és az országban is. Az 1100 literes konténer ürítéséért 9,4 százalékkal többet, 3640 forintot
számláz majd a szolgáltató, míg
a 4 köbméteres konténer ürítéséért 9155 forintot kell fizetni
jövõre. Változik a folyékony
hulladék gyûjtésének ára is.
12,7 százalékkal emelkedik, ez
azt jelenti, hogy 1350 Ft/m3 áfa
árban határozta meg a testület.
A külsõ településrészeken, ahol
nincs csatornázás, ezért a szolgáltatásért 180Ft/m3 + áfát kell
fizetniük az ingatlantulajdonosoknak. A két ár közötti különbözetet az elõzõ év gyakorlatához hasonlóan az önkormányzat
vállalja át.
Dallos Szilvia
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(Folytatás a 6. oldalról)
Az önkormányzati lakások
lakbérei jelentõsen elmaradnak a megye más városaiban
alkalmazott lakbérek mértékétõl. Így marad ez a decemberi
testületi ülésen elfogadott áremelések után is.
172 db bérlakást üzemeltet a
paksi önkormányzat. Ebbõl 15
költségalapú, a többi szociális
bérlakás. A lakbéreknek fedezniük kell a szükséges ráfordításokat. Így elkerülhetetlen
volt emelésük. Az összkomfortos, szociális alapú bérlakások havi lakbére 25 százalékkal lesz magasabb jövõre. A
komfortos lakások bérleti díja
61,3 százalékos emeléssel 145
Ft/m2-ra módosul. A félkomfortos lakásban élõk jövõre
121,6 százalékkal fizetnek
többet, így négyzetméterenként 88 forint lesz a lakbér. A
komfort nélküli és a szükséglakásoknál a legnagyobb mértékû az áremelkedés. Az ott
élõknek az eddigi 24 Ft/m2/hó
helyett 62 Ft/m2/hó árat kell
megtéríteniük. Ez közel 160
százalékos növekedést jelent.

Egy képviselõ-testületnek
nem tartozik a legkellemesebb
döntései közé, ha a közüzemi
díjak emelésérõl kell határoznia, de egy gazdasági társaság
nem mûködhet folyamatosan
veszteségesen, úgy, hogy eszközei, berendezései pótlásáról, javításáról nem gondoskodik. Ezeket a feladatokat az
önkormányzat nem vállalhatja
folyamatosan fel. Eddig minden jelentõsebb beruházást
önkormányzati forrásból biztosítottunk. Ha a most elfogadott közüzemi díjak életbe
lépnek, akkor is jellemzõen
így lesz, de valamennyit a lakosság is hozzájárul a költségekhez, ami egyébként uniós
pályázatoknál elvárás, fogalmazott Hajdú János polgármester.

Paksi Hírnök

zetbe, jelentõs terhet ró rájuk
ez az áremelés. Egyre kevesebben tudják majd fizetni a
közüzemi számlákat, egyre
több lesz a díjelmaradás. Fontos a város szolgáltatóinak fejlesztése, de nem biztos, hogy
ezt a jóval megemelt költségekbõl kellene megvalósítani,
hanem pályázatokból és a helyi források igénybevételével
kell beruházni, hangsúlyozta
Mezõsi Árpád képviselõ.

Most, amikor egyre több család kerül nehéz anyagi hely-

Elkerülhetetlen volt az emelés, hiszen a költségek folyamatosan nõnek. Az áremelések ellenére Paks Tolna megyében és az országban is az
egyik legolcsóbb település.
Nem túl népszerû, de szükséges döntés volt, remélem,
hogy jövõre hasonlót nem kell
meghoznunk, mondta el a testületi ülést követõen Kovács
Sándor képviselõ.

A lakások fenntartásával megbízott DC Dunakom Kft. kimutatása szerint a lakbérekbõl
befolyó összeg még ezzel a je-

lentõs áremeléssel sem fedezi
a kiadásokat. Az önkormányzat évente 23,5 millió forintot
fordít a szociális alapú bérla-

kások fenntartására a felújítási
költségek nélkül.
300 forint idegenforgalmi
adót kell január elsejétõl fizetnie vendégéjszakánként a városunkba látogatóknak. Az új adónem bevezetésére a turizmus
fejlesztése miatt volt szükség.
A jövõben nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az önkormányzat a város és környék turisztikai lehetõségeinek kihasználására. Ennek elsõ lépcsõjeként Györkönnyel és Tengeliccel közösen pályáznak a
Helyi Turisztikai Desztináció
Menedzsment Szervezetek támogatására. A pályázat egyik
elõfeltétele, hogy a jelentkezõ
településeken idegenforgalmi
adó mûködjön. Ezért döntött
úgy a képviselõ-testület, hogy
a pályázati lehetõségek jobb
kihasználása miatt új adónemet
vezet be Pakson, idegenforgalmi adó néven. A jövõ év elejétõl vendégéjszakánként 300 forint/fõ ez az összeg, amelyhez
az állami költségvetésbõl 2 forint hozzájárulás igényelhetõ.
Dallos Szilvia

Tízéves a paksi Iparos és Vállalkozói Kör, az errõl szóló filmet december 22-én 18.30-kor
láthatják.
Lussonium díj 2008 – az
idei esztendõ kitüntetettjérõl,
Kozmann Györgyrõl készített
filmet december 23-án, 18.45kor vetítik, majd 19 órától a
Karácsonyi Híradóban felidézik, hogyan készült a város,
a kistérség az ünnepre. 19.30tól Lelátó, a sportos magazin,
amelyben az ASE, illetve a
PSE vezetõi értékelik a 2008as esztendõt.
A 2008-as Gastroblues fesztivál templomi koncertjét hallgathatják meg december 24-én,
17.30-tól.
Ha szeretnék újra felidézni

2008 fontosabb eseményeit,
akkor kövessék végig a
TelePakson december 29-én, 19
órától. Majd 19.30-tól az év
sporteseményeinek összefoglalója következik.
Újra végigkísérhetik esténként
a Félidõben címû mûsor ismétléseiben a képviselõk bemutatkozását. Bagdy László: december
29., fél hét. Bana János: december 29., nyolc óra. Barnabás István: december 30., 18.30-kor.
Faller Dezsõ: december 30., 20
óra. Féhr György: január 2., fél
hét. Haáz Ádám: január 2.,
nyolc óra. Hajdú János: január
3., 18.30-kor.
A TelePaks részletes programját megtalálják a www.telepaks.hu honlapon.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Ajánló a TelePaks
karácsonyi mûsorából

További képek a www.paksihirnok.hu oldalon!
Mikulás napján nyitotta meg
kapuit ez évben a jégpálya. A
belépés ingyenes volt, ám a
rossz idõjárás is befolyásolta
az érdeklõdõk számát. A kiszolgáló helyiségeket eddig
mûködtetõ vállalkozó gazdasági okokra hivatkozva idén már
nem tartja fenn a büfét és a jégkorcsolya-kölcsönzõt. A jégpá-

lya hétköznap 14.00-22.00
óráig tart nyitva, a belépõ ára
500 forint. Hétvégén, ünnepés iskolaszüneti napokon 8.0022.00 óráig várják a korcsolyázókat, a belépõ ára ekkor 600
forint. Csoportos belépõ hétköznapokon 8.00-13.00 óra
között vehetõ igénybe, ára
5000 forint óránként.
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Atomerõmû

Kiégett fûtõelemek: nem sürget az idõ
December elején megérkezett az elsõ szállítmány a paksi atomerõmûbõl a bátaapáti radioaktív hulladéktárolóba, számolt be év végi tájékoztatóján dr.
Hegyháti József. A
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú
Kft. ügyvezetõje a
2008-as projektek mellett a jövõ tennivalóit
is vázolta a sajtó képviselõinek budapesti
beszámolóján.
Évente 68 millió tonna hulladék keletkezik Magyarországon. Ebbõl 465 m3 a radioaktív,
ezen belül is a nagy aktivitású
mindössze 5 m3. Ezen utóbbiak
kezelése az RHK Kft. feladata.

A társaság életében az egyik
legjelentõsebb esemény, hogy
már üzemel Bátaapátiban az a
felszíni létesítmény, ahol elõkészítik a kis és közepes aktivitású hulladékot tartalmazó
paksi hordókat a végleges tárolásra. Betonkonténerekbe öntik, s ezek kerülnek majd a föld
alá. December 2-án megérkezett az elsõ 16 hordót tartalmazó szállítmány a telephelyre, s
a tervek szerint idén még 80,
szennyezett ruhákat, eszközöket tartalmazó hordó kerül át
az atomerõmûbõl. Ez azért is
fontos, mert nem kell további
ideiglenes tárolókapacitást növelni az erõmû területén, így ez
nem terheli a villamos energia
árát, emelte ki Hegyháti József, az RHK Kft. ügyvezetõ
igazgatója. A tervek szerint az
elsõ föld alatti tárolókamra
2010 közepére elkészülhet, tette hozzá.

bõvítése a terveknek megfelelõen folyamatosan zajlik, 2011-ig
négy újabb kamra épül majd.
Akár az újrahasznosítás, akár a
végleges tárolás fele halad a világ, ez utóbbira mindenképp
szükség van. Az erre kiválasztott kõzet a mecseki agyagkõ, a
következõ idõszak feladata a
föld alatti kutatólaboratórium
helyének kijelölése.
Ha a parlament elfogadja a
jövõ évi költségvetést, akkor
az RHK Kft. a bátaapáti projektre 6,7 milliárdot, a Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolójára
1,5 milliárdot fordíthat, a lakossági tájékoztatásra pedig
994 milliót. A tervek szerint a
jövõben kormányzati szabályozás rögzíti majd, hogy ki és
milyen módon részesülhet a támogatásból, ami nem kompenzáció, emelte ki Hegyháti József, hiszen az érintett települések felvállalták, hogy az ország szempontjából oly fontos
projekteket befogadják.
Dávid Ildikó

A nagy aktivitású hulladékok
esetében folyamatosan figyelemmel követik a világban zajló
kutatásokat. Az ügyvezetõ
megjegyezte: nem tekinti hulladéknak a kiégett fûtõelemeket,
hiszen radioaktív hulladék az,
amelynek hasznosítására már
nincs igény. Ám jelenleg nem
eldöntött tény, hogy a kiégett
fûtõelemekre milyen sors vár:
végleges tárolás vagy újrahasznosítás – ez a folyamatosan fejlõdõ tapasztalatok tükrében kiderül. Még egyetlen ilyen végleges tároló sem üzemel, bár
több projekt folyamatban van
világszerte. Az idõ nem sürget,
hiszen az atomerõmû területén
lévõ, Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában ötven évig pihentetik a kazettákat (pillanatnyilag
5587-et), s a legöregebb fûtõelem elhelyezése is csak 2047ben válik esedékessé. Az átmeneti tárolóban még van hely, ám

A tudósra emlékeztek

A Magyar Nukleáris Társaság
Teller Ede születésének 100.
évfordulója alkalmából hirdette
meg határon inneni és túli középiskoláknak
pályázatát,
amelynek mottója: „félni csak
egy dologtól kell, és az a tudatlanság.” A pályázók feladata az
volt, hogy olyan rendezvényeket szervezzenek, amelyek segítségével megismerhetik a fiatalok Teller Ede tudományos és
közéleti munkásságát. Az Energetikai Szakközépiskola fizika
szakkörösei „Teller Ede Pakson
járt” címmel készítették el pályamunkájukat. Felkeresték
azokat, akiknek alkalmuk volt
találkozni a fizikussal, a beszélgetésekbõl készített filmet

dig az atomerõmûvek biztonságáról beszélt. Emellett létrehoztak egy kiállítást is (képünkön ez látható), amelyhez újságcikkeket, fotókat, emléktárgyakat gyûjtöttek. A programo-

Fotó: Tibay László

Különdíjat nyert az Energetikai Szakközépiskola a
Magyar Nukleáris Társaság „Teller Centenárium”
pályázatára benyújtott munkájával. Az eredményhirdetést a társaság ünnepi közgyûlésén tartották.

levetítették a Teller emléknapon, ahol két elõadást is hallhattak a diákok: Radnóti Katalin fõiskolai tanár Teller munkásságáról, Ronczyk Tibor
atomerõmûvi szakmérnök pe-

kat dokumentálták és elküldték
a bírálóbizottságnak, ahova
összesen 16 pályamû érkezett,
tájékoztatta lapunkat Nagyné
Lakos Mária tanárnõ. A dobogós díjak mellett további négy

pályázatot különdíjjal jutalmazott a zsûri, utóbbi egyenként
150 ezer forint, a Paksi Atomerõmû Zrt. felajánlásában. A
paksi iskola hármasa: Vass Gábor, Szatmári Máté és Csábi
Dávid büszkén vették át Csajági Sándor közismereti igazgatóhelyettes kíséretében a különdíjat, amelyet a fizikaszertár
fejlesztésére fordítanak, illetve
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat felajánlásában egy éves
Fizikai Szemle elõfizetést,
amelyet minden pályázó megkapott. A diákok elmondták,
hogy sokat tanultak a mintegy
két hónapos munka idején, és
nagyon örülnek az eredménynek, amelynek elérésben sokan
segítettek, többek között az iskola újságíró szakkörösei
Leimsziederné Tóth Ildikó vezetésével, Csapó János oktatástechnikus, s mindazok, akik
megosztották velük Teller Edével való találkozásuk történetét, felajánlották a kiállításnak
tárgyi emlékeiket.
-gyöngy-
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– Azon túl, hogy nagyon
nagy megtiszteltetés, és elakad
az ember szava, sok feladatot
ad – fogalmazott Tell Edit, aki
szerint ez a kitüntetés megelõlegezett bizalom. A tiszteletbeli polgár kitüntetõ címet
Demény Károly polgármester
szavai szerint a település kulturális életében való szerepvállalásért ítélte a sárszentlõrinci

Az aratás csak késõbb lesz
Szeptember eleje óta dolgozik
kulturális és múzeumi referensként a paksi kistérségben Bodó
Katalin. Feladata sokrétû, lényege, hogy megpróbálja összehangolni és segíteni a kistérségben folyó munkát a kultúra és
közmûvelõdés területén. – Most
vetek. Az aratás csak késõbb
lesz – mondja a kérdésre, hogy
milyen eredményei vannak a
valamivel több mint három hónapja kezdett munkának.

környékbeli települések önkormányzataival, intézményeivel,
civil szervezeteivel, amatõr mûvészeivel és mûvészeti csoportjaival kell együtt dolgoznia. Miután elég hosszú sorról van szó,
Bodó Katalin minden eszközt
megragad: személyesen, telefonon és interneten keresztül
igyekszik megkeresni az érintetteket, de mindenkit arra biztat, hogy vegye fel vele a kapcsolatot. A paksi mûvelõdési

Munkáltatója a Paksi Közmûvelõdési Kht., de egy pályázat
nyomán a Paksi Többcélú Társulás megbízásából a paksi önkormányzat hozta létre státuszát, ami még új, ahogy manapság mondják, modellértékû. Az
alapot a kistérségben önkéntesen szervezõdött Kistérségi
Közkincs Kerekasztal munkája
alapozta meg. Erre a jövõben is
számít Bodó Katalin, hiszen,
mint mondta, a kistérségi kulturális stratégia, amelyet tervei
szerint elkészít, többek elképzelését kell, hogy tükrözze. Szeretné, ha minél inkább jellemzõvé válna a közös tervezés, gondolkodás és cselekvés.
Az elmúlt hetek egyébként a
kistérség megismerését, az információgyûjtést szolgálták,
több településen tett bemutatkozó látogatást, részt vett különféle rendezvényeken. A kulturális
és múzeumi referensnek ugyanis ahhoz, hogy eredményes
munkát végezzen, a paksi és

központban van a referensi iroda, itt lesz az ifjúsági iroda
szomszédságában egy kistérségi információs pont is. Információkat valamennyi település sûrûn látogatott közintézményeibe
is szeretne eljuttatni. Tervez különféle programokat és kiadványokat is. Ezek a kistérség közérdekû kulturális információit
gyûjtik csokorba, a rendezvényekrõl, lehetõségekrõl adnak
információt.
Bodó Katalin mindezeken túl
feladatának tekinti, hogy öszszehangolja a kistérségben a
kulturális programokat, például
mûsorok, kiállítások tájolásával. Szeretné, ha minden település és közösség megismerné a
kistérség értékeit. Segít pályázatok felkutatásában és írásában
is, illetve abban, hogy a jó gyakorlatokat meghonosítsák, a jó
ötleteket adoptálják. Mint
mondta, minden szakmai igényt
igyekszik megismerni és kielégíteni.
Vida Tünde

képviselõ-testület a kitüntetettnek. Tell Edit így fogalmaz:
– Olyan ez, mint amikor keresztszülõ lesz az ember. Felelõsséget vállal valakiért. Ebben az esetben egy faluért, egy
közösségért. Igyekszik legjobb
tudása szerint elvégezni a rábízott feladatokat, és megfelelni
a kitüntetõ címnek.

Békés karácsonyt
és sikerekben gazdag
új évet kíván

a Paksi Lokálpatrióták
Egyesülete

Fotó: Molnár Gyula

A paksi polgármesteri
hivatal
munkatársa,
Tell Edit számára Sárszentlõrinc Tiszteletbeli
Polgára kitüntetést adományoz a sárszentlõrinci önkormányzat.
Az elismerést december
20-án adják át.

Fotó: Molnár Gyula

Sárszentlõrinc
tiszteletbeli polgára
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Figyeljünk
egymásra!
Az év minden napján különös
odafigyelést igényelnek a gyalogosan, illetve a kerékpárral
közlekedõk, hiszen egy balesetnél õk a legveszélyeztetettebbek. Azonban a szabályokat
nekik is ugyanúgy be kell tartaniuk. Az októberben és novemberben történt átfogó ellenõrzésekkor kiderült: a jogsértések száma és a kresz ismeretének hiánya nagyobb,
mint azt gondolnánk.
– Sokszor elõfordul, hogy a
gyalogosok nem a számukra
kijelölt járdákat, utakat, átkelõt
használják, ez az illetékességi
területünkre ugyanúgy jellemzõ, mint Paksra. A kerékpárok
továbbra sincsenek kivilágítva,
korlátozott látási viszonyok
mellett lakott területen kívül
nem használják a láthatósági
mellényt a kerékpárral közlekedõk – mondta el Mónus Attila, a Paksi Rendõrkapitányság
Közbiztonsági és Közlekedésrendészeti Osztályának vezetõje. A két hónap alatt 162 gyalogossal és 216 kerékpárossal
szemben intézkedtek a paksi
járõrök, melyek közül többen
csak szóbeli figyelmeztetést
kaptak, de sokan nem úszták
meg ennyivel. Összesen több
mint 1,2 millió forintnyi bírságot szabtak ki a kollégák. 34
esetben tettek feljelentést a kerékpárosoknál, ebbõl 24-et ittasság miatt, a gyalogosoknál
túlnyomó részt helyszíni bírságot szabtak ki a járõrök – tette
hozzá Mónus Attila. A rendõrség illetékesei továbbra is kérik a gyalogosokat és a kerékpárosokat, hogy fokozottan
ügyeljenek a szabályok betartására, valamint a többi közlekedõ a korai sötétedés miatt
óvatosabban vezessen. A hagyományoknak megfelelõen a
karácsonyi ünnepek közeledtével megerõsített járõrszolgálat
lépett életbe Pakson és környékén, melynek célja a zsebtolvajlás és az autófeltörések
megelõzése.
Faller Gábor
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Dubai is a paksiaktól tanulna
A legjobbaktól tanulni, velük versenybe szállni
életre szóló élmény. S, ha még legyõzni is sikerül a többséget, hab a tortán. Nagyjából így értékelhetõ a paksi Neutron orlandói szereplése.
Hatvan kiváló, különlegesen képzett bevetési
egység állt rajthoz a Floridában rendezett bajnokságon. A paksi Neutron – a Tolna Megyei
Rendõr-fõkapitányság Bevetési Osztálya –
nyolcad ízben. A megméretést és az azt megelõzõ kemény edzést, felkészülést nyolcan vállalták. Három sokat próbált kommandós és öt
újonc. Köztük három olyan fiú, aki még bevetésen sem volt soha. Nagy kérdés volt indulás
elõtt, hogy õk hogyan viselik majd a rájuk nehezedõ terhet, a tudatot, hogy a Neutron név
Orlandóban már kötelez, hiszen az elmúlt hét
évben a paksi rendõrök letették névjegyüket. A
fiúk – bár induláskor visszafogottan nyilatkoz-

patoknak, melyek nem a mezõny elején indultak, volt idejük reagálni az új körülményekre.
Akadálypályán ugyan a legjobb idõt futották,
de egyiküket egy rossz lépés miatt visszaküldte
a bíró. Ez újabb elvesztegetett másodperceket és
a hõn áhított arany helyett egy alig valamivel kisebb fényû ezüstöt eredményezett.
Az ilyen malõrök ellenére a Neutron tovább
öregbítette Paks, Tolna megye és Magyarország
hírnevét. A legjobb külföldi csapatként tizenkettedik helyen végzett. Két másik magyar csapat a
mezõny második felében zárta a bajnokságot.
Kiss Attila elmondta lapunknak, hogy számára
nagy kérdés volt, hogyan állnak helyt a fiatalok, hiszen egy ilyen megméretéshez rutinra van szükség.
A tapasztalt versenyzõk nagyon sokat segítettek a
felkészülésben. A parancsnok szerint egy öt újonccal felálló csapattól ez az eredmény nagyon jó.

tak – nagyon magasra tették maguknak a mércét. Az akadálypályán gyõzni akartak. A fõszponzor, paksi atomerõmû látogatóközpontjában tartott élménybeszámolójukon még szinte
magyarázkodtak is, hogy ez miért nem sikerült.
Sorra emelkedtek szóra a fiúk és felidézték a
túszmentés, toronymászás, sebesültmentés és
hasonló versenypályák eseményeit. Végül az
akadálypályáét, ahol bronzérmet hoztak el. Szavaikból kiderült, komolyan odatették magukat,
és számolni kellett velük az öt nap mindegyikén. A legjobban a túszmentés sikerült az elsõ
napon. Mindjárt egy ezüstérmet zsebeltek be a
paksiak. A továbbiakban akadtak gondok. Egyegy hiba, vagy csak az, ha máshová helyezték a
hangsúlyt, mint ami a leghelyesebb lett volna,
másodperceket, hibapontokat hozott. Akadt
olyan feladat, ahol az elsõk között álltak rajthoz
háromszáz méterre belõtt fegyverekkel, a cél
azonban százzal elõrébb volt. Az, hogy helyesebb lett volna, ha nem erõltetik a találatot, már
csak a célba érés után derült ki. Azoknak a csa-

A parancsnok-helyettes, aki sokadszor tette
próbára magát, úgy gondolja, a paksiakban megvannak a képességek egy mostaninál még jobb
eredményhez. Ami még segíthet, a nyugodtság,
higgadtság, koncentráltság, fogalmazott Szász
Sándor. Hozzátette, szerinte azonban nem ez a
fontos, hiszen az amerikai csapatokat sem ez jellemzi. Õk azért mennek, hogy tapasztalatokat
gyûjtsenek, kapcsolatokat építsenek. Az eredményorientáltság magyar sajátosság. Szász Sándor egyébként elégedett az eredménnyel is, de
számos más hozadéka is van számára az
orlandói versenynek. Megkeresték õket amerikaiak. Egy volt Delta Force-os parancsnok kérte
a segítségüket egy orlandóihoz hasonló verseny
szervezésében, elõkészületeiben.
Dubai csapata is a paksi kommandósoktól szeretne tanulni. Jelezték, hogy szeretnék felkeresni
a Neutront Pakson, hogy közös kiképzésen vehessenek részt, és várják hasonló céllal a paksiakat Dubaiban.
Vida Tünde

Fiatalok a nagyvilágban

Oroszországból szeretettel
Kozma Tamás egyetemista, emellett dolgozik egy civil szervezetben, s nem mellékesen másfél hónapon át a moszkvai Puskin
Intézet vendége – ide november elején egy,
a Magyar Ösztöndíj Bizottság által kiírt pályázaton keresztül jutott ki, hogy orosz
nyelvi tanulmányokat folytasson.
– Mindig is szerettem volna Oroszországban tanulni, az orosz világgal kicsit
közelebbrõl megismerkedni, ugyanis nagyon érdekelnek az egykori Szovjetunió
államai, tanulmányaimban is ez a fõ szakmai érdeklõdési területem – meséli Tamás.
– Moszkvában oroszoktatáson veszünk
részt, ami nyelvórákból, gazdasági nyelvbõl és országismereti órákból áll. Emellett
természetesen jut idõ a klasszikus turisztikai látványosságok feltérképezésére, országjárásra is.
Tamás Oroszországon belül hatalmas különbségeket tapasztalt: a fõváros és a vidék
dinamikája nagyon eltérõ. Moszkva sosem
alszik, óriási tömegek vannak mindenütt,
rengeteg pénz koncentrálódik a városba, ha-

talmas beruházások, építkezések folynak,
mindez az elõzõ rendszer emlékeivel érdekes egységet alkot.
– A vidék sokkal csendesebb, az ottani emberek nem sietnek annyira – folytatja – Gogolnak volt egy érdekes gondolata Oroszországról. Érzésem szerint a metafora, melyben az író egy sebesen száguldó, ám célját

Magányos és társas alkotások
Külön busszal, Budapestrõl is érkeztek
vendégek Szegedy-Maszák Zoltán képzõmûvész „Magányos és társas mûvek” címû
kiállításának megnyitójára a Paksi Képtárba. A kiállító az intermédia mûvészet jeles
képviselõje, a különbözõ médiumok lehetõségeinek széles tárházát alkalmazza.
Szegedy-Maszák Zoltán a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola festõ szakán folytatott
tanulmányai idején kezdett érdeklõdni a
film, fotó, számítástechnika iránt, így két
év intermédia stúdium következett. Fõleg a
digitális képalkotás terén végez megújuló
munkát, amelynek eredményei a nyomatok
mellett internetes projektek, illetve interaktív számítógépes installációk. A paksi tárlaton „magányos” alkotásai mellett négy
interaktív installációja is látható, amelyekben számítógépes programok, eszközök
segítségével formálja képpé a gondolatot a
szemlélõt is bevonva, ezek „társas” mûvek. A munkában évek óta társa Fernezelyi
Márton, akivel közös ötleteik leginkább
utazásaik során születnek. Folyamatosan
kísérleteznek, így tulajdonképpen nincsen
kész alkotásuk, azok folyamatosan változnak, formálódnak. A képtárban látható tár-

laton érezhetõ a mûvek sokfélesége, de
egyben megtapasztalhatók a mögöttük lévõ összefüggések, ami Prosek Zoltán zseniális rendezésének köszönhetõ, emelte ki
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még nem találó trojkához hasonlította az országot, még mindig nagyon aktuális.
Tamás azt mondja, szereti ezt az országot.
Más testközelbõl tapasztalni azt, amit az év
nagy részében itthon is kutat.
– Oroszország a világnak egy rendkívül
érdekes része, nagy kihívás felfedezni és
megérteni.
Míg több nyugati országban azt sem tudják, hogy létezik Budapest, Tamás úgy látja,
ott keleten kedvelik a magyarokat, s fõként
az idõsebb generáció tagjai sok mindent
tudnak Magyarországról.
– A Bulgakov Múzeumban például találkoztunk egy úriemberrel, aki elmesélte,
hogy olvasta az Egri csillagokat és nagyon
kedveli. Azonban meg kell hagyni, hogy
sajnos manapság növekszik az idegenekkel
szembeni bizalmatlanság az országban.
Tamást hazaérkezése után egy nehéz vizsgaidõszak, a munkahelyén pedig sok feladat
várja: olyan projekten dolgozik, amely az
ukrán és a magyar civil szféra kapcsolatait
kívánja fejleszteni. Mindezeken túl tudományos diákköri dolgozatot készít társával az
orosz-grúz konfliktusról, ahol minden bizonnyal hasznosítani tudja a kint megszerzett ismereteket.
Sólya Emma

Szegedy-Maszák Zoltán. Hozzátette, azt
tapasztalják, hogy a felnõttek kicsit szégyenlõsek, nem mernek olyan felszabadultan játszani az installációkkal, mint a
gyerekek. Erre rácáfolni február 8-ig van
lehetõségük a Paksi Képtárban.
-gyöngy-

Fotó: Molnár Gyula
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Görbe tükör: Ezt kérdezték 2008-ban
Halló! Hogy kell levenni ezt a vacakot?

Merre van már az M6-os felhajtó?

Megint nem vörös?

Boldog új évet kívánunk!

Most tutira betalálunk. De hol a kapu?
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Ez már az utánpótlás-csapat?

Kezdõdhetne már a vérontás… Meddig szónokol még a centurio?

Hogyan tároljuk a nukleáris hulladékot?

Melyik kakukktojás: Attila, a HUN?

Görbe tükör: Ezt kérdezték 2008-ban
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Nem esik messze az alma…

Másfél évtizede, hogy az egykori
válogatott
kosaras,
Morgen Frigyes visszavonult,
ma már csak a városi bajnokságban pattogtat. Az NB I-es
meccseken azonban ma is felhangzik a kosaras berkekben
jól csengõ Morgen név a „legkisebb”, Ferdi jóvoltából. Ez
alkalommal a Morgen családnál kopogtattunk, hogy megtudjuk, átok vagy áldás, ha két
– netán három – dudás fújja
egy csárdában.
Talán nem sértõdik meg
Morgen Frigyes, ha a lap hasábjain is csak úgy emlegetjük,
ahogy a városban mindenki: „a
Morgen Frici”. Tehát Morgen
Fricit mi már kosarasnak ismertük meg, de bármily’ meglepõ, ez nem mindig volt így. Õ
ugyanis focizni szeretett, mint
ahogy Zuglóban mindenki, és a
kosárlabdához vajmi keveset
értett. – Tehetségtelen voltam –
összegzi egyszerûen. De miután már 14 éves korában 206
centis volt, kiszemelték a BKV
kosárcsapatába. Olyan emberekkel találkozott, akik önbizalmat csepegtettek bele, s utána – szavaiból legalább is úgy

nagyon jó dolog – szögezi le
már kisebbik fia, Ferdi, pályafutásán elmélkedve. Esetében
nem volt, nem lehetett kérdés,
merre viszi az útja, magasságához tehetséggel is megáldotta a
sors. Apja szerint ezzel ki is tágul, és be is szûkül a világ. Ha

Fotó: Molnár Gyula

Az alábbi írás október 30-án született. Másnap
egy máig megmagyarázhatatlan baleset, mely
Fruzsinával történt, darabokra törte a benne
szereplõ család életét. Akkor úgy gondoltuk, nem
volna helyén való, ha megjelenne. Az érintettek
beleegyezésével most tesszük közzé.

tûnik – már jöttek a dolgok maguktól. Hogy a kosárlabda mit
adott neki? Egy életet, mondja.
Paksra ’87 májusában kerültek,
már hármasban feleségével és
nagyfiával, az ifjabb Frigyessel. Fruzsina és Ferdinánd már
itt születtek. Egy évre jött, de
itt ragadt, mert Paks nagyon jó
életteret biztosított. Itt szerinte
sokkal nagyobb elismerés övezi a sportolókat, mint akár Zuglóban. Ma már csak öregfiúkkal játszik, de életét – ugyanúgy, mint egész családjáét – átszövi a kosárlabda. – Ez egy

sikerül kibontakoztatni ezt a tehetséget, ami nem csak Ferdin
múlik, fantasztikus lehetõségeket rejt, ha mégsem, kell, hogy
legyen egy másik alternatíva.
Frici úgy gondolja, az õ legfontosabb feladata szülõként, hogy
akkor legyen fia segítségére, ha
rajta kívül álló okok miatt álma
mégsem teljesül. Nem egyszerû meggyõzni egy kamasz fiút
arról, hogy szenteljen figyelmet másnak – például a tanulásnak – is, amikor sokkal jobb
perspektívát jelent élsportolónak lenni. Ez egyébként az if-

A folyamatos megújulásban hisznek
Elismerést hozott az év vége a
Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központnak. A DélDunántúli Kereskedelmi és
Iparkamarák Szövetsége öt kategóriában adta át a Minõségi
Díj 2008. elismerést, amelynek
célja többek között az önértékelési gyakorlat elterjesztése a
régióban mûködõ szervezeteknél, ezzel a minõségkultúra javítása, a szervezetek mûködé-

sének, versenyképességének
fejlesztése, a pályázaton résztvevõ, kiváló eredményeket elérõ szervezetek ismertségének
és elismertségének növelése. A
paksi intézmény, amely nagy
hangsúlyt fektet a minõségbiztosításra a közszolgáltatás,
közigazgatás, oktatás kategóriában pályázók közül nyerte a
díjat. Immáron hét esztendeje
rendszeresen készítenek kérdõ-

íves felmérést az igények és az
elégedettség feltérképezése érdekében, ezek eredményének
tükrében szervezik munkájukat. A pályázati anyagban bemutatták többek között a vezetés feladatait, az üzletpolitikát
és stratégiát, az intézmény pedagógiai és mûködési folyamatait, az ügyfelekkel, illetve
munkatársakkal elért eredményeket. Nagyon örülnek a Dél-
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jabb Frici szerint sem egyszerû.
Büszke öccsére, aki 17 évesen
helytáll az iskolában és olyan
felnõtt sportolókkal edz, akiknek ez a hivatásuk. Persze õ
sem kívülállóként szemléli az
eseményeket, õ is kosarazott –
utánpótlás válogatottságig jutott –, most pedig edzõ és pedagógus. Amikor számára érkezett el az idõ és dönteni kellett,
õ más utat választott: – Nem
akartam középszerû játékos
lenni – mondja. Hozzáteszi, az
öccse helyzete teljesen más, hiszen az, hogy ennyi idõsen élsportoló legyen valaki, talán
ezerbõl vagy tízezerbõl egy
embernek adatik meg. – Látok
benne fantáziát, hiszek az eltökéltségében – fogalmaz. Testvéri támogatása nem csak erkölcsi, a nyarat például együtt
edzették végig. Fiatalságát
meghazudtoló bölcsességgel
fejtegeti, milyen nagy áldozatokat kell hoznia öccsének az
eredményért. De, mint hozzáteszi, a sport rengeteget ad. És itt
elsõsorban nem a sikerrõl van
szó, hanem az életmódról, a
társaságról és sok egyébrõl.
Ferdi tudja jól, hogy az apai
és fivéri intelem helyénvaló, és
nem hanyagolja el az iskolát,
bár egy álom lebeg a szeme
elõtt: az, hogy kosaras legyen.
Hogy apjától mit kapott? – A
géneket és a nevét – mondja
nevetve. Ez a név egyszerre jelent elõnyt és hátrányt, mert
hogy mindenütt ismerik, és éppen ezért magasabb a mérce is.
Vida Tünde

Dunántúli Minõségi Díjnak, de
már a pályázat elkészítésével is
nyertek, hiszen az elmúlt hét
esztendõ összefoglalása nem
csak tükröt tart az elmúlt hét
évrõl, hanem egyben kiváló
iránymutatást ad a jövõ feladataihoz, emelte ki Király Gabriella igazgató. Hozzátette, Tom
Peters szavainak szellemében
dolgoznak tovább, miszerint:
„A kiváló cégek nem hisznek a
kiválóságukban, hanem a folyamatos változásban és megújulásban”.
-gyöngy-
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A boldogságot nem pénzben mérik

Fotó: Molnár Gyula

Hol ínycsiklandó mézeskalácsból palotát épít, hol
tortacsodákat varázsol, Barbist, lovast, autóst. Mikor milyet álmodnak a gyerekei. Borsiné Pataki
Ágnes a Városi Múzeum kézmûves programjainak rendszeres szereplõje. A karácsonyi pályázatokra nem egyedül, hanem családja körében készül, s az eredményhirdetésre is csapatostól érkeznek. A munkában is támaszkodhat férjére, Gáborra, illetve a gyerekekre, akik koruktól és érdeklõdésüktõl függõen kiveszik részüket a munkából.
Idén is remekbeszabott darabokkal gazdagították
a múzeum ünnepi kiállítását. A karácsonyi csillag
ötletadója a tizennégy esztendõs Krisztián volt.
De ezt már a család Hidegvölgy utcai otthonában
tudjuk meg, ahol hamisítatlan karácsonyváró hangulatba csöppenünk. A két nagy kutya ugatása
sem barátságtalan, csak az idegen mihez tartására
szolgál. A család pedig készségesen fogadja a faggatódzást. Gábor tõsgyökeres paksi, Ági gyerekkorában került a városba. Tizenhét éve költöztek a
Hidegvölgy utcai házba, amely évrõl-évre komfortosabb, szebb lesz, fõként a családfõ keze nyomának köszönhetõen. A festés persze kalákában
történik, mindenki részt vesz benne, még a legkisebb lány, Jusztina is, aki fittyet hányva az idegenekre, folyamatosan csicsereg. A család többi tagja belenyugvóan mosolyog, a hatesztendõs kicsi
lány már csak ilyen, mindig van mesélnivalója.
Az asztalt hatan ülik körbe. A legidõsebb, Lídia
az ESZI-be jár. Építészmérnöki pályáról álmodik,
mert hogy kézügyessége neki is van, s õ legszívesebben egy ilyen hivatás során hasznosítaná.
Hogy lesz-e az egyetembõl valami, az kérdéses,
hiszen kisvárosi lány, nem szívesen menne nagyvárosba. Ha mégis úgy döntene, nehéz helyzet elé
állítaná szüleit, nem lenne egyszerû elõteremteni
a szükséges pénzt.
Gyors fejszámolást követõen Gábor árulja el,
hogy 100-110 ezer forint a fix bevételük havonta.
A pénzügyminiszter Ági, de a szószóló a férj,
merthogy a felesége öröklött hallássérülése miatt
rosszul hall, és az átlagosnál nehezebben beszél.

Ezért mindenhova elkíséri és, hogy megelõzze a
különféle gondokat és feltételezéseket, gyorsan
közli is a tényt, felesége hallássérült. Azt mondják
a gyerekek nevetgélve, hogy így legalább nem veszi zokon, ha néha hangoskodnak. Annak, hogy
négyen vannak testvérek, nagy hirtelen se elõnyét, se hátrányát nem tudják megmondani. Azt
viszont egybehangzóan állítják, hogy nem számítanak ritkaságnak, mindenki osztályában van soktestvéres példa.
Ágiék úgy tervezték, hogy három gyermekük
lesz, de amikor a most 11 éves Henrietta cseperedni kezdett, hirtelen úgy érezték, hiányzik egy
kicsi a háztól. Így született a cserfes Jusztina.
Néha bûvészmutatvánnyal felér a pénz beosztása, hiszen Ági fõállású anyuka, Gábor pedig le
van százalékolva. Amit lehet, maguk csinálnak,
saját sütésû kenyeret, zsemlét, süteményeket
esznek, a veteményesnek köszönhetõen prímõr
áru is kerül az asztalra, a tejet a kecskét adják. A
nevüket – Bambi, Böske, Kajla és Ottó – a kislány sorolja készségesen. Van csirke is, meg
disznó. Marhát már nem tartanak, nem nézték jó
szemmel a szomszédok. Ugyanebbõl az okból
nincs ló sem, pedig a gyerekek nagyon szeretnének. A Jézuskától Jusztina is, Henriett is szívesen fogadna egy hátast, a nagyok: Lídia és Krisztián számítógépnek meg internetnek örülnének
leginkább.
Ilyen értékes holmi valószínûleg nem kerül a
Borsi család karácsonyfája alá, de ajándék lesz,
ígérik a szülõk. Karácsonyra vásárolni szoktak és
nem készíteni, s arra törekszenek, hogy mindenkit
várjon meglepetés Szentestén. Az ünnepet családi
körben töltik, a nagyszülõknél vendégeskednek
majd, ez persze nem jelenti azt, hogy az édesanya
ne idõzne sokat a konyhában, biztosan mindenféle csoda kerül ki kezei alól az ünnepekre is. Minket mindenesetre egy-egy fenyõalakú kenyérrel
bocsát utunkra, amit hasonlóképpen ünnepi díszbe öltöztetett, mint a Hidegvölgy utcai ház minden zegét-zugát.
Vida Tünde

Paksi Hírnök

Reneszánsz
vetélkedõ
Történelmi vetélkedõvel emlékezett meg a Városi Múzeum a reneszánsz évérõl,
amelyre a kistérség általános
iskoláinak, illetve gimnáziumainak hetedikeseit várták. A
felhívásra hat csapat jelentkezett: öt paksi iskolákból, egy
pedig Györkönybõl. Felkészülésüket segítendõ négyrészes elõadássorozatot szervezett a múzeum, ahol hallhattak a diákok Mátyás király
koráról, belpolitikai reformjairól, a korszak kultúrájáról,
mûveltségérõl, zenéjérõl. Az
egyhónapos elõkészítõ szakasz után megtartott vetélkedõn szóban adtak számot tudásukról a fiatalok. A kérdésköröket elsõsorban az elõadásokon hallott ismeretekre támaszkodva állították össze a
szervezõk, de hasznosnak bizonyult, ha a háromfõs csapatok az ajánlott irodalmat is
szorgalmasan olvasgatták. Az
általános iskolai tananyagnál
magasabb szintû tudást
igénylõ vetélkedõ gyõztese a
Deák Ferenc Általános Iskola
csapata lett, felkészítõ tanáruk Poórné Heizler Györgyi,
a második és harmadik helyezést a Bezerédj Általános Iskolából érkezett formációk
szerezték meg, felkészítõ tanáruk Valentini Zoltánné. A
történelmi vetélkedõ szervezése egyébként nem volt újdonság a múzeumnak, évek
óta hirdetnek hasonló tudáspróbákat, mindig annak a
korosztálynak, akik már tanultak az adott témáról az iskolában, mondta el dr.
Váradyné Péterfi Zsuzsanna.
A múzeum igazgatója hozzátette, ezek a programok komoly ismeretanyagot nyújtanak a tanulóknak, a szóbeli
feladatmegoldás
pedig,
amelyhez ragaszkodik az intézmény, fejleszti kommunikációs készségüket. -gyöngy-
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„Mennyi süllyedt, jámbor semmiség”
…Nézem ezt a kívül-belül dermedt világot, keresem a réseket – a felfeslett jelenvalót – melyen keresztül a decemberi esõs
ködökben visszanézhetek kicsit egy másik
jelenbe. A jelen, melybe látok, a közelmúlt. A huszadik század. Nekem még jutott abból a huszadik századból, ahol a karácsonyvárás értelme a várakozás volt. A
várakozás, mely nem csupán az ünnep várása volt. Itt van például a karácsony elõtti disznótor: alig vártam keresztapám érkezését, akivel a tormát reszeltük könnyes
szemekkel. Vagy nagymama, aki a disznótor délutánján mindig elõvett néhány darab Konzum szaloncukrot. A legszerencsésebb az volt közülünk, akinek kakaós jutott. „Mennyi süllyedt, jámbor semmiség”
– írja Babits Mihály Emlékezés gyermeteg
telekre címû versében.

Kardos Marika nénivel és Feil Józseffel beszélgetek az 1960-ban épült Kardos-házban.
Sokára kezdünk beszélgetni télrõl, karácsonyról. Elõször felfejtünk minden rokoni szálat, keressük a közös ismerõsöket. S
azután pedig, ahogy múlik az idõ, érzem,
nem tudunk „csak” a karácsonyról beszélgetni. Nem lehet, mert a pusztai gyerek
életében ugyan a karácsony a legszebb ünnep, a fenség, a titok, mégis valami láthatatlan kötelék összefûzi az elmúlt esztendõvel, annak minden dolgos hétköznapjával. Így a visszaemlékezés bejárja a teljes
csámpai pusztát, kitekint Brinyóba, átsétál
a paksi templomba…
A pusztai gyerekek korán munkába álltak. Vetésnél, betakarításnál, szüretnél –
minden mezõgazdasági munkánál ott
szorgoskodtak. Az állatok õrzése az elsõ

Tumpek Mihály fényképészmester felvétele 1936-ból. Kern Sándor tanító úr és
tanítványai.
Jámbor semmiség – ez jut eszembe egy
Tumpek Mihály fényképészmester által készített fotóról, mely csámpai gyerekek karácsonyi elõadásán készült, 1936-ban. Középen a darab rendezõje, Kern Sándor tanító úr. Nézem a képet, a szelíd és erõs pusztai gyermekarcokat. Jó lenne beszélgetni
velük. Megnézni az elõadást, a karácsonyi
játékot, majd látni a folytatást, ahogy kint
hancúroznak a csámpai télben…
Útra kelek. Keresek valakit, aki elmeséli
nekem, milyen is volt a puszta télen. Aki mesél nekem a csámpai hidegrõl, jámborságról
és csendrõl, decemberrõl, karácsonyról.

feladatai közé tartozott beszélgetõtársaimnak is. Kihajtották a tehenet, a disznókat,
a libákat a legelõre, ahonnan egy hosszú,
felelõsségteljes nap után estefelé tértek
haza. És bizony ünnepi volt a hangulat,
boldog volt a gyermek, ha az udvarra besétáló tehénnek nem volt gödör az oldalán,
a disznók vidáman göndörködtek az óljukba az esti moslék reményében, az ötven liba pedig kidudorodó beggyel követte a
csapatvezetõt. Boldog volt a gyermek,
mert elégedettek voltak a szülõk. A család
egy akarásban, értelmes szigorban élte az
életét.

És kezdtem látni, hogy a pusztai télben a
felfûzött pattogatott kukorica és papír karácsonyfadíszek mellett a fenyõfa egyik legszebb éke ez a közös akarás volt.
Szüret után, az újbor forrását követõen
tartották a lakodalmakat, az ötvenes években keddenként. Majd egész héten, sokszor
péntekig tartott a mulatság, amíg el nem fogyott az étel, hiszen akkoriban nem volt lehetõség a fõtt étel tárolására: meg kellett
enni, mielõtt megromlik. Így napokig járt a
lakodalmas házhoz a puszta népe. Együtt
ünnepeltek, s aztán együtt dolgoztak: tudták, mindennek megvan az ideje. Az ünnepre, a pihenésre éppoly fontos idõt szánni,
mint a kötelezõ feladatokra.
És bizony kezdtem látni, hogy a pusztai
télben megadták a módját az ünnepnek, a
munkának. S ha jól sikerült mindkettõ,
újabb dísszel gazdagodott a fenyõfa karácsony estéjén.
Télen a gyermekek héjában sült, meleg
krumplival indultak iskolába. Egy-egy
krumpli mindkét zsebbe, így nem hûlt ki a
kezük. S aztán a tízórai is megvolt…
Nagy, kemény, csikorgó telekrõl meséltek
Marika néniék, melyek nem hasonlítottak a
mai hidegekre.
A mikulás érkezését nagyon várták. Kérdeztem õket, mire vágytak gyermekkorukban, mit kértek a mikulástól. Azt mondták,
nem voltak vágyaik. Õt várták. A mikulást,
aki pirított cukrot, almát és arany papírba
csomagolt diót hozott. Mindig találtak a bakancsban, csizmában, klumpában valami
apró meglepetést. A lábnyomait még reggel is látni vélték a friss hóban…
Egy újabb erkölcsi érték a karácsonyfára:
a pusztai gyerekeknek nem voltak vágyaik.
Illetve bizonyára voltak, de ismerték a korlátaikat. Nem tették magukat boldogtalanná
azzal, hogy többre vágytak, mint azt lehetõségeik engedték. Pontosan annyit láttak a
valóságból, ami elegendõ volt ehhez a fegyelemhez.
Decemberben azután készíteni kezdték a
karácsonyfadíszeket: pattogatott kukoricát
fûztek hosszú zsinórra, papírdíszeket hajtogattak, lerágott, fényes kóróból készítettek
szaloncukrot.
S elkövetkezett a disznóvágás. Nagy feladat volt és nagy ünnep. A bélmosáshoz a
gyerekek hordták a vizet, közben a tüzet is
õrizniük kellett, nehogy kialudjon.
(Folytatás a 17. oldalon)
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Szarka József:

(Folytatás a 16. oldalról)
A leghasznosabb munkaerõk voltak, hiszen mindenhol ott kellett lenniük, ahol éppen apró kezükre volt szükség.
Estére megérkeztek a maszkások, akik
bolondoztak, játszottak s aztán jó kóstolóval álltak tovább.
Vendéglátóim szeretettel emlegették
Jantner Pali bácsit, a böllért, aki tréfáival
egész nap szórakoztatta a háziakat és vendégeiket. Egyszer – mesélik – úgy tett,
mintha elcsúszna a jeges úton, s lábát fájdítva végigvitette magát egész Csámpán,
majd amikor már majdnem célba értek,
kérte a „beteghordókat” tegyék le, tud õ
járni…
Betlehemesek járták a házakat karácsony
elõtt, akiket minden házba beengedtek, s
útravalóval engedtek tovább.
A Kriszkindli érkezését nagyon várták. Õ
hozta a karácsonyfát, vagy csupán fenyõágakat. Ez volt a legnagyobb varázslat, a
karácsony legmeghatóbb pillanata. A karácsonyfa alá a gyerekek már napokkal elõbb
elkészítették az ajándékot. Fából faragott
jármûvet, állatokat, melyeket egészen vízkeresztig a fa alatt hagytak.
Feil József elmesélte, hogy a varázslat, a
csoda akkor ért véget, amikor egy alkalommal a Jézuska érkezésekor imádkozás közben oldalról meglátta, hogy az nem más,
mint a szomszéd Kintl Böske…
Az ünnepi asztalra disznótoros ételek kerültek, majd diós és mákos kalács. Sokáig
beszélgettek a felnõttek, játszottak a gyerekek azon az éjszakán, majd másnap kezdõdött a komajárás. Minden évben váltották
egymást a vendéglátók.
Karácsony után favágás következett.
Nagy fákat döntöttek ki, melynek a gyökere és a vékony ágak fele volt a favágóké. A
gyerekek ebbõl a munkából is részt vállal-

tak, együtt ástak, hasogatták a fát édesapjukkal.
A szilvesztert nem szilveszternek nevezték az ötvenes évek elején. Bõved este volt
a neve, hiszen ezen az estén még a legszegényebbek asztalára is került finom étel. A
nagymamák rétest nyújtottak: a gyerekeknek csendben kellett lenniük, míg nyújtani
kezdték a rétestésztát, mert a hangzavarban
elszakad. Amikor pedig már látszott, hogy
jól indul a nyújtás, hangos nevetésre biztatták a gyerekeket, hogy szépen terüljön a
tészta.
Véget ért az esztendõ, következett egy
újabb a sorban. Szépen, a szokásrend szerint, tavasszal újra kezdõdött minden. S
amikor késõbb, az ötvenes évek után ajándékok jelentek meg a karácsonyfa alatt,
nem harsogták túl az ünnepet. A közös családi tartalékból megvették egymásnak a
legszükségesebb holmikat.
Kosztolányi Dezsõ fogalmazza meg gyönyörûen:
„Szeretünk kapni, de adni talán még inkább. Csak nagyon kevesen vannak, akik
vérmérsékletük szerint teljesen beérik a kapás örömével. A kapás valaminek az ígérete és kezdete. Van-e olyan kincs és gazdagság, mely ne volna a maga valóságában siralmas szegénység ahhoz képest, amit csak
remélünk?”
Apró mozdulatokat és érzéseket sikerült
felcsipegetnem a téli pusztáról, a tanyasi
gyerekek életébõl, egy letûnt, mára már távolinak tûnõ közelmúltból.
Az ünneprõl, mely mára fényesebb és fakóbb, gazdagabb és szegényebb egyszerre.
Kinézek a decemberi éjszakába, hívom a
nagyszüleimet, legalább karácsonykor legyünk együtt.
Tell Edit

Azokkal érezz, akik nem félnek,
akik hóban, és fagyban is
mesélnek
a Születésről.
Azokat szeresd, akik Veled
élik a dúlt, csavargó életet.
Szeresd a holtakat,
mind azt mi szép arcukból,
Hitükből megmaradt, hogy Te
élhess.
Szerest a szelíd, bús fenyőt,
szeresd mi szép volt azelőtt,
szeresd a szépet!
Szeresd a Gyermeket,
ha más nem is maradt e
világon
csak a Karácsony, szeresd
magad, – Lányod, Fiad miatt!

Szarka József (1959–2006) eddig még
nem publikált versével kívánunk békés, boldog ünnepeket.

Adventi fények

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Tell Edit

KARÁCSONYI
ÜZENET

A Paksi Kertbarátok Egyesülete a DC
Dunakom Kft. közremûködésével idén
elõször ajándékozta meg a várost adventi
koszorúval, ami a városháza elõtti teret díszíti.
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Híres paksiak, paksi hírességek

Ring Vince
Még tavasszal, amikor a Magyar Katolikus Lexikonban a
tudós paksi papok adatai után
kutattam, a kötet szócikkei közt
egy addig számomra ismeretlen, ám paksi születésû tanár
életrajzi adataira, munkásságának ismertetésére bukkantam.
Reméltem, hogy a Ring-család
leszármazottai közt érdeklõdve
sikerülhet majd a lexikon információit kiegészítenem, de a
családtagok sajnos még csak
nem is hallottak ilyen nevû,
foglalkozású rokonukról. Ám
szerencsémre a paksi katolikus
plébánia anyakönyveit, a polgári iskola értesítõit kutatva a lexikon szócikkét sikerült újabb
életrajzi adatokkal kiegészítenem, s az alábbi sorokban olvasóim megismerhetik Ring Vin-

Tehetségesek, fiatalok

Fotó: Molnár Gyula

Csizmadia
Jennifer

A városi Ki mit tud? versenyen
a mesemondás kategória egyik
különdíjasa Csizmadia Jennifer, a Gazdag Erzsi Általános
Iskola 8. osztályos tanulója. Iskolájában állandó szereplõje,
résztvevõje a különbözõ rendezvényeknek, versmondásban, mûsorvezetésben is számíthatnak rá. Árki Mariann tanárnõ javasolta, hogy induljon
a versenyen, a mese kiválasztásában és a felkészülésben is se-

ce tanár, majd a debreceni polgári iskola igazgatójának életútját. Úgy vélem, ha egy országos gyûjtõkörû lexikon szerkesztõbizottsága az õ munkásságát méltónak találta arra,
hogy szócikkei közé felvegye
és ismertesse azt, számunkra illõ, hogy megismerjük nevét és
pedagógiai tevékenységét.
Ring Vince 1882. november
1-jén Pakson született az 1522.
helyrajzi számú házban (melyet
a monográfia szerint ma az
Öreghegy utca déli oldalának
házai közt találnánk). Szülei
Ring György molnár és Schifler
Erzsébet voltak.
A család feltehetõen a jobb
módúak közé tartozott, hiszen
gyermeküket taníttatni tudták.
Ring Vince elemi iskolai tanító-

gített. Az aranycsináló címû
mese nagyon tanulságos történet, amelyben kiderül, hogy a
rossz ember értéktelen, és a legfontosabb az igazmondás,
mondta Jennifer. Szép beszéddel, megfelelõ hangsúlyozással, érzékletesen adta elõ a mesét, tudtuk meg Lázár Ágnes
zsûritagtól, aki hozzátette, hogy
Jennifer teljesítménye mindenképpen méltó volt a különdíjra.
Az oklevél mellé két könyvet is
kapott a kislány, egyiket már
lelkesen olvassa. Szívesen vett
részt a versenyen, örömmel készült, nagyon örül az elismerésnek. Jantyik Margit igazgatónõ
elmondta, az iskola örömmel
ad szereplési lehetõséget a tehetséges gyerekeknek; Jennifer
az egyik legaktívabb, legtehetségesebb diák, tanulmányi
eredménye jó, tagja az énekkarnak is, a közelmúltban felléptek
a Városi Karácsonyi Kórustalálkozón. A kislány a közelgõ
karácsonyt nagyon várja, nagy
családban, két fiútestvérrel
együtt ünnepelhetnek. -bézsé-

ként kezdett dolgozni 1901-ben,
majd a polgári iskolai tanári képesítést megszerezve 1906-tól
Szabadkán, a polgári fiúiskolában tanított. Az elsõ világháborúban hadapród õrmesterként
szolgált, majd 1919-ben a szerb
megszállás elõl menekülve viszszatért Paksra, s 1920-21-es tanévben Pakson lett tanár. A polgári iskola évkönyve szerint számtant és fizikát tanított, s a III.
osztály osztályfõnöke, valamint
a tanári könyvtárosa volt. 1921.
május 15-én Pakson kötött házasságot Novanovics Piroskával, de szeptembertõl már Debrecenben, a katolikus polgári
fiúiskola tanáraként dolgozott.
A debreceni polgáriban végzett
pedagógiai munkásságának elismertségét jelzi szakmai elõmenetele: 1925-tõl igazgatóhelyettese, majd 1936-tól 1942-ig az
iskola igazgatója lett. 1926-tól
folyamatosan jelentek meg pedagógiai, történelmi tárgyú cikkei a Debreceni Katolikus Fi-
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gyelõben és az iskola évkönyvében. Csak a legfontosabbakat
kiemelve: megírta az iskola történetét, pedagógiai szakcikkeiben foglalkozott az iskola és az
egyházi szervezetek kapcsolatával, a családvédelemmel, igazgatóként 1936-tól szerkesztette
az iskola évkönyveit, értesítõit.
Ring Vince életének utolsó,
1942-tõl a haláláig tartó idõszakáról konkrét adatot nem találtam. Halálának évét a lexikon
feltételezett évszámmal közli,
de a paksi plébánia halotti
anyakönyvében a pontos idõpont megtalálható: Ring Vince
Pakson 1950. február 6-án halt
meg tüdõvészben. Sírja a Kálvária temetõben található.
Forrás: -Magyar Katolikus
Lexikon, XI. k. -A Paksi Magyar Polgári Fiúiskola Értesítõje, 1920-21. Szerk: Scholtz
Lajos, - Paksi Római Katolikus
Plébánia anyakönyvei. -Bencze
Barnabás szóbeli közlése.
Kernné Magda Irén

Karácsonyi kórustalálkozó

Fotó: Molnár Gyula

Paksi Hírnök

A város valamennyi általános iskolája, a mûvészeti iskola, valamint a gimnázium kórusai is dalra fakadtak azon a találkozón, melyet
a Balogh Antal iskola szervezett. A közösen bemutatott mûsor a Jézus Szíve templomban csendült fel. A rendezvényrõl fotógaléria a
www.paksihirnok.hu oldalon.
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Jó napot, mi újság?

Szívügye a paraszti kultúra
Sokan emlékezhetnek még rá: a
Tûzvirágban kezdte, a fõvárosi
Honvéd Táncszínházban folytatta,
ahol már több éve annak, hogy
szólótáncosként debütált. A napokban Budapesten, a Mûvészetek Palotájában Bornemissza Gergelyként perdült táncra – és fakadt
dalra, ugyanis ez utóbbit is esetenként megkívánja a táncszínházas
szerepkör. A szívéhez legközelebb
azonban az autentikus néptánc áll,
amelyért akár Erdélybe is elmegy,
hogy rögzítse, gyûjtse a hajdani lépéseket. Appelshoffer Jánosnak a
tánc az élete, s az, hogy õseink hagyatéka ne merüljön feledésbe.
Mindig kalapban jár, szereti a régi dolgokat. A rézcsatos övet, a posztókabátot, s az
otthonában sorakozó tárgyakat, letûnt korok emlékeit. Ha az a szúette szuszék mesélni tudna – amelynek már nevére sem
emlékezünk, csupán nagyapáink szóhasználatában fordult elõ. Tévedés ne essék, a
25 éves fiatalember nem a múltban él, ám
magáénak érzi a hagyományokat.
Öt éves kora óta táncol. Focizni nem
akart, hát így sikerült, foglalja össze „pályája” elejét, amihez valószínûleg Regina
nõvére is hozzájárult, aki ugyancsak a Tûzvirágban ropta. Mikor János Gyönkre került a hatosztályos gimnáziumba, akkor
még abba akarta hagyni a paksi táncpróbákat, de marasztalták. Olyannyira, hogy igen
fiatalon, 12 évesen felkerült a „nagyok” közé, így a hétvégi próbákkal megoldódott a
hétközbeni távollét. Aztán középiskolában
már nem volt kérdés, hova felvételizik. Bár
szülei nem mûvészpályát szántak neki, de
nem szóltak bele döntésébe.
– Nem sok más lehetõséget kínáltam –
emlékszik vissza. Persze büszkék egy-egy
elõadás láttán, vagy amikor állami ösztöndíjat nyert egyedüliként az elõadómûvész
kategóriában, s talán ma már az is megnyugtatja õket: ebbõl a nem szokványos elfoglaltságból is meg lehet élni. János a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola hallgatójaként került a budapesti Honvéd Táncszínházhoz, ahova felvételizni kell, ám õt úgy
hívták soraikba. Egy táncmûvésznek élete

álma, hogy egy hivatásos csapatban helyet
kapjon, és ott szólót táncolhasson. Ez már
többször megtörtént, most a bevezetõben
említett Egri csillagokon túl, a Ludas Matyi
címszerepében is láthatjuk, hallhatjuk (például január 15-én a dunaföldvári mûvelõdési házban). A „hallhatjuk”-hoz kapcsolódó csodálkozó kérdésemre elmeséli: bizony
õ is izgult, mikor Vikidál Gyulával vagy
Varga Miklóssal kellett egy színpadon dalra fakadnia, ám ha a szerep ezt kívánja,
nincs mit tenni. Illetve van, még Presser
Gáborhoz is járt énekórákra, mikor egy darabjukhoz õ írta a zenét.
A honvédos kulisszatitkokról egyébként
annyit, nem úgy épül fel egy elõadás, hogy
bejön a vezetõ és megmutatja a koreográfiát: „ez van, ezt kérem”. Persze van egy vezérfonal, ám közösen gyúrják össze, beleépítve az egyéni improvizációkat is. Ez
utóbbihoz azonban folyamatos szinten tartás kell. Ez alatt János azt érti: újabb és
újabb táncokat, lépéseket sajátít el. Akár itthon, akár Erdélyben szívesen keresi fel,
ugyancsak táncos párjával együtt a falvak
öregjeit, akik aztán hosszú-hosszú beszélgetések alatt újraélik fiatalságukat, a régi
bálokat,

s egyszer csak
megmozdul a láb,
s újra elõjönnek a régi lépések is. – Felveszszük kamerával, vagy egyszerûen csak
meghallgatjuk és bennünk marad – meséli.
Szívügye a paraszti kultúra megõrzése, s
hogy a régi szórakozási módok ne merüljenek feledésbe.
Ma már a tévé, számítógép és sok egyéb
más háttérbe szorítja az egykori hagyományokat. – Ha valakinek születésnapja van,
tíz emberbõl kilenc a „Happy Birthday To
You”-t énekli, pedig mennyi más köszöntõ
létezik! Csak István-napra van vagy harminc – sorolja. Amit õ megtanul, azt próbálja átadni a párjával együtt létrehozott,
mintegy 70 fõt számláló Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesületben is. S még valami mást: a gyerekek szeressék meg, s ne
felejtsék el az õsi kultúrát. Itt sem a koreográfia az elsõ. – Szórakozzon, mint egy bálon, tegye magáévá a lépéseket, érezze a
táncot. Mikor sajátjának érzi, jöhet a koreográfia – avat be. Jelenleg az ötödik jubile-

umát ünneplõ dunaföldvári együttessel egy
különleges produkcióra készül. A „fekete
kötény” legendáját szeretné tánclépésekben
feldolgozni, amelyet a földvári asszonyok
viseltek hajdanán. Hogy miért is lett ez a
kötény fekete, az kiderül majd a nyárra tervezett elõadásból.
A fõállás és e mellett János óraadóként
dolgozik a dunaföldvári mûvészeti iskolában, s tanítja a bölcskei néptáncosok több
csoportját is. No meg készül a januári Országos Szólótáncfesztiválra, ahol két éve
különdíjjal jutalmazták, de most a legjobbaknak járó „Aranysarkantyú” minõsítésre
hajt. Nem mellékesen nõsülni készül és
építkezik Dunaföldváron, menyasszonya
szülõvárosában. Karácsonyhoz közeledvén
a betlehemezést elevenítik fel az Ördögszekér táncosaival, akikkel ismerõsöket, barátokat járnak majd körbe.
Vajon megmaradnak-e hagyományaink –
tûnõdünk el együtt a jövõn. – Mikor az
egyik táncosomat gúnyolják, mert néptáncra jár és az „lányoknak való”, akkor elszomorodom, pedig a magyar néptáncnál kevés férfiasabb dolog van. Ugyanakkor, mikor 3-4 napon át táncházzá alakul a budapesti sportaréna, és tömve van azokkal,
akik táncolni akarnak, akkor mégis azt gondolom, van ennek jövõje is, nem csak múltja – mondja János. Õ teszi a dolgát, átadja,
amit fontosnak tart, aztán azok is átadják, s
valahogy mindez tovább él majd.
Dávid Ildikó
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Bajnokverés után virgács
Az idei szezon legjobb játékát
láthatta az ASE férfi kosárlabdacsapatától az, aki kilátogatott a
Falco KC elleni bajnoki mérkõzésre. A szerdai idõpont ellenére
sokan érkeztek a vasi megyeszékhelyrõl, így igazi rangadóhoz méltó légkör várta a csapatokat. Az elsõ negyedben hatalmas iramot diktáltak a felek,
amibõl egyértelmûen Gulyásék
jöttek ki jobban. A tíz perc alatt
valóságos kosáresõ volt, ezt az
etapot 35-24-re nyerte a paksi
csapat. A folytatásban már
mindkét oldalon jobban figyeltek a védekezésre, a félidõre tízpontos elõnnyel vonultak az öltözõbe a hazai játékosok. A harmadik negyed elején az egykori
paksi kedvenc, Horváth Zoltán
dobott két hárompontos kosarat,
amivel szorossá vált az ered-

mény, de egyenlíteni nem sikerült a Falcónak. Az utolsó tíz
percnek hatpontos ASE elõnynyel vágtak neki a csapatok.
Mészárosék kemény védekezéssel, erõszakos játékkal és labdaszerzéssel nyitottak, ami tizenegy pontot jelentett, a túloldalról
pedig nem érkezett rá válasz. A
Falco erejébõl ezután már csak
az eredmény kozmetikázására
futotta, az Atomerõmû csapata
megérdemelten nyerte a rangadót.
ASE – Falco KC 98-90.
– Igazi rangadót nyertünk,
Gulyás Robi extra teljesítményt nyújtott! Annak tudatában, hogy tavaly kétszer is kikaptunk a Falcótól, most nagyon örülök a gyõzelemnek –
nyilatkozta a mérkõzés után
Sabáli Balázs vezetõedzõ.

– Azért hogy gyõzzünk, most
az utolsó két meccsen nekem
kellett többet hozzátenni –
összegezte teljesítményét a
mérkõzés legjobbja, Gulyás
Róbert.
Az elhalasztott Albacomp
mérkõzés miatt a Dombóvár elleni Mikulás-napi mérkõzés jelentette a 2008-as év utolsó bajnoki fellépését az ASE számára. A vendégek hét közben
edzõt váltottak, a távozó Peter
Stahl helyére Bálind József lépett, aki most egy személyben
klubelnök, ügyvezetõ és vezetõedzõ is a Planet Leasing
DKC-nál. A mérkõzés elején a
vendégek voltak a pontosabbak, tíz perc után négypontos
elõnyre tettek szert. A folytatásban aztán már azt kapta a
közönség, amit elvárt: ASE

pontokat és hazai vezetést. A
harmadik negyed vége elõtt három perccel már tizenhat ponttal is vezetett a paksi csapat. Az
utolsó negyedre aztán minden
megváltozott. A vendégek csapatkapitánya, dr. Deák Attila
rövid idõn belül beszórt három
hárompontost, míg az ASE részérõl csak egy Gulyás duplára
futotta. Belelkesedett a Dombóvár, és nagyon szoros végjátékban három ponttal megnyerte a mérkõzést. Megtörtént az,
amire senki sem számított: a
dombóvári csapat elõször nyert
bajnoki mérkõzést Pakson.
ASE – Planet Leasing Dombóvár KC 67-70.
– Gyatra volt a külsõ dobóteljesítményünk, és kár hogy belementünk ebbe a lassított játékba. Sajnálom, hogy így zárult az évünk – nyilatkozta
Sabáli Balázs vezetõedzõ.
Kovács József

Tavaszra készül a PFC Megújult sporthonlapok
Mikulás napján lejátszotta 2008 utolsó tétmérkõzését a Paksi FC labdarúgócsapata.
A Ligakupában a 8. játéknapon Dunaújvárosban vendégszerepelt a paksi gárda.
Korábban az NB II-es együttes az Atomvárosban nagyon
jó játékkal 2:2-es döntetlenre
végzett a Gellei legényekkel.
A „visszavágón” 0:0-ás félidõ után 5:0-ra gyõzött az elsõ osztályú egylet. A gólokat
Heffler a 48., Buzás az 55. és
59., Pap Roland a 86. szerezte, míg Márkus a 88. percben
talált a hazai kapuba. Gyõzelmével a hatcsapatos „C”
csoportban 4. helyen áll a
Paksi FC. Hír még az együttes háza tájáról, hogy súlyos
sérülést szenvedett Weitner
Ádám. A fiatal csatár egy ártalmatlannak tûnõ közlekedési szituációban keresztszalag-szakadást szenvedett, a
játékosra hat hónap kihagyás

vár. A téli szezon végén hat
játékost szabadlistára tett a
vezetõség. Így Márkus, Salamon, Hanák, Molnár, Kriston
és Buzás szolgálataira nem
tartanak igényt az elsõ csapatnál, utóbbi játékost edzõi
feladatokkal bíznák meg.
Az érkezõk rovatba eddig
Csernyánszki Norbert kapus
neve az egyetlen. A PFC vezetõi több fiatal játékossal is
tárgyalnak, de konkrétumok
még nincsenek.
Csúszik a Fehérvári úti
Sporttelepen a régi lelátó és
öltözõépület átadása. December 11-e helyett az új
idõpont az év utolsó hónapjának 22. napja.
Faller Gábor

Haladva a korral, igazodva a legújabb technikákhoz megújította
internetes oldalát a Paksi Sportegyesület és az Atomerõmû SE.
Mindkét honlap több funkcióval
bõvült, egyebek mellett több kép
és videó tekinthetõ meg, tölthetõ
le a böngészés során.
A Paksi Sportegyesület oldalán
kilenc új hírkategóriát vezettek
be, biztosítva ezzel a látogatók
még széleskörûbb tájékoztatását. A honlapon a tavaszi szezontól beindul a tippelõs játék, a
szerencsések Paksi FC-s ajándékokkal (például mezzel) gazdagodhatnak. Az oldalon webshop
is lesz majd, ahol ajándéktárgyakat vehetnek a látogatók. A tervek között szerepel edzõi nyilatkozatok és interjúk közzététele
is. Az új honlap több hónapos
munka eredménye, ez idõ alatt a
megbízott cég kifejlesztette új
bajnokságkezelõ programját,
ami nagy mértékben megkönynyíti az oldal karbantartóinak
munkáját.

Az Atomerõmû Sportegyesület
honlapja is tartalmazza mindazt,
amit egy új, korszerû weblapnak
tartalmaznia illik. Sokkal több
információ található az oldalon,
s maga a megjelenés is sokkal
látványosabb. Az érdeklõdõk tabellát, statisztikákat olvashatnak, megnézhetik ki éppen a
legjobb játékos az egyes szakosztályok csapataiban, s a legfrissebb hírekrõl értesülhetnek.
Az ASE régi honlapja statikus
honlap volt, az új már dinamikus. Az alkalmazott tartalomkezelõ szoftver leegyszerûsíti a
munkát. A régi bonyolult adminisztrációs folyamattal ellentétben, most csak az új adatokat
kell feltenni az adminisztrációs
felületre, az információ megjelenése pedig már elõre be van
programozva. Az oldalt többen
készítették, ám a végeredmény
tekintetében kiemelendõ Gáti
Norbert munkája.
A weboldalak címei: www.
paksifc.hu, www.ase.hu. -ms-
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Teremben rúgják
Rendkívüli izgalmakkal fejezõdött be a 12 csapatos idei
ESZI–Duna Sport Kupa alapszakasza. A „B” csoportban a
tavalyi döntõs Plakész Kft. próbálta beverekedni magát a legjobb háromba, de a PFC II Bau
Paks nem kegyelmezett. Az élvonalbeli és harmadosztályú játékosokkal felálló PFC II ennek
köszönhetõen jobb gólkülönbségével megnyerte a „B” csoportot, a szintén ugyanannyi
pontot szerzõ Módos-BOR-SI
és a Galaxy Casino elõtt. A további sorrend: Plakész, ESZIASE ifi, Pavill Kft. Az „A” csoportban az élvonalbeli játékosokra épülõ tavalyi bajnok Tanya Csárda mind az öt meccsét
megnyerte, míg a második helyért a PFC ifi és a Kerék Csárda harcolt egymással. A párharcból az egymás elleni eredménynek köszönhetõen az
utóbbi végzett a képzeletbeli
dobogó második fokán. Az alsó
házban a Trend Bútor, a ASEJunior és a Tar és Tar Security
folytatja.

– Minden eddiginél színvonalasabb a bajnokság, megjósolhatatlan, ki nyeri a 19. ESZI Kupát.
A hat felsõházi csapat ugyanolyan eséllyel küzd az aranyéremért, apróságokon múlhat a
kupasiker – értékelte az alapszakaszt Boa András szervezõ. A rájátszás december 20-án az ESZIASE ifi–Tar és Tar Security találkozóval kezdõdik és december
28-ig tart. A hétvégék mindkét
napján az alsó és felsõház csapatai körmérkõzéseket követõen
döntik el a helyezések sorsát,
majd január 3-án már a helyosztókat rendezik.
röné

ASE-gyõzelem
a judo csapatbajnokságon

res Eb-ezüstérmes lengyel
Janusz Wojnarowiczet verte.
A gyõztes csapat: Majer Tibor,
Kovács Márton, Kiss Norbert,
Braun Ákos, Csoknyai László,
Madarász Tamás, Kovács Antal,
Bor Barna, edzõ: Hangyási
László, Kanczler István.
Az Atomerõmû mellett a Honvéd és Elsõ Beton Szeged állt
dobogóra.
(joko)

A körmérkõzéses viadalon a
paksi csapat az elsõ meccsén alaposan megszenvedett a Honvéddal. Meglepetésre az alsó három
súlycsoportban kikaptak, egy vitatott jukóval Braun is alulmaradt ellenfelével szemben. Ákos
mentségére szolgál, hogy a héten
lázas beteg volt, így nem tudott
kellõképpen edzeni. Ezután
azonban következett egy döntetlen, majd Madarász Tamás, Kovács Antal és Bor Barna révén
három gyõzelem, így 3-3-ra kiegyenlítettek, és a segédpontokat
tekintve 30-25-re gyõztek. Az
MTK ellen 6-1-re nyert az
Atomerõmû. A Szegedet pedig
6-0-ra intézték el, úgy, hogy Bor
Barna a közel 170 kilós, kétsze-

Egy héttel az ESZI Duna
Sport kispályás teremlabdarúgó tornát követõen megkezdõdnek az amatõr városi bajnokság küzdelmei is. Kiírás
és nevezési dokumentumok
kérhetõk a boa.andras@tonline.hu címen vagy személyesen munkaidõben a PSE
Fehérvári úti irodájában. Nevezési határidõ január 5-e.

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján,
a volt konzervgyári
irodaépületben
(Tolnai út 2.)
15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252
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Kovács Antal lesz
az ASE új elnöke

Fotó: Paksi Hírnök archív
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Juhász Sándor, az Atomerõmû
SE ügyvezetõ igazgatója bejelentette, hogy 2009 áprilisától
Kovács Antal olimpiai és világbajnok cselgáncsozó veszi át a
helyét, aki jelenleg a paksi
atomerõmûben mint közgazdász dolgozik.
A kiváló sportoló elmondta,
nagy megtiszteltetésnek veszi,
hogy rá gondoltak mint Juhász
Sándor utódjára. A felkérést el-

fogadta, de csak úgy, hogy jelenlegi munkájától sem válik
meg, és továbbra is az atomerõmû térségi kapcsolatainak
kiépítésén és társadalmi elfogadottságának javításán fog dolgozni a sportvezetõi munka
mellett. Az egyesület életében
jelentõs változásokat nem tervez, úgy látja, hogy egy jól felépített, zökkenõmentesen mûködõ klub vezetését veheti
majd át. Szeretné a MOB-ban,
a civil szférában, valamint a fõszponzornál továbbra is hasonló eredményességgel képviselni a klub érdekeit, és az egyesület javára kamatoztatni olimpiai bajnoki ismertségét. A család, a sportvezetõi munka, a
térségi kapcsolatokkal járó feladatok mellett a versenysportra
már nem lesz elég ideje, ezért
kevés esélyt lát arra, hogy a jövõben versenyen tatamira lépjen.
(joko)

Zöld-fehér Mikulás
A Paksi Sportegyesület zöldfehér szerelésében hétrõl hétre
közel 150 gyermek fut ki a labdarúgópályákra. Az edzéslátogatottság minden csapatnál kiváló, ez mutatja: van jövõje
Pakson a futballnak. Külön köszönet a szülõknek, mondta el
Osztermájer Gábor, a PSE
utánpótlás szakágvezetõje, hiszen nap mint nap hozzák-viszik a gyerekeket, és mindent
megtesznek a jó eredmény eléréséhez. Természetesen a remekül felkészített edzõk munkája is kiemelendõ.
– Az U19 a maximumon teljesített, csakúgy, mint az U17.
Az U15 és az U13 az elsõ osztályban szerepel, de nagyon tehetséges gyerekekbõl áll az
U11-es csapatunk is. Az U9
most formálódik, míg az óvodások játékát élmény nézni –

fogalmazott az ünnepségen
Osztermájer Gábor. Amíg a
PSE ritmikus gimnasztika
szakosztályának sportolói szórakoztatták a labdarúgópalántákat, szép csendben megérkezett a Mikulás is. Stílusosan
zöld-fehér szerelésben. Az
egyéni produkció után minden
csapatot a színpadra szólítottak, és a Paksi FC vezetése, valamint a Soproni Ligában szereplõ együttes vezetõedzõje és
játékosai is köszöntötték a
gyerekeket. A csokit, cukorkát
már a pénteki edzésen ledolgozhatták a gyerekek. A szabadtéri tréningek befejeztével,
télen terembe vonulnak a legkisebbek is, és a teremtornákra
készülnek. A nagypályás bajnokságok márciusban indulnak.
Faller Gábor
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Paks és Vidéke Áfész

Decemberben is kedvezõ
betétkamatokkal várjuk!

Évi 13% betéti kamat
(EBKM: 13%)
120 napos egyszeri lekötésû lakossági
számlabetétekre és 3 hónapos takarékszelvényre
évi 12,5% betéti kamat (EBKM: 12,5%)
90, vagy 180 napra lekötött lakossági számlabetétekre.
– Az akciós kamat a pénzintézetünknél újonnan elhelyezett,
50 ezer Ft feletti összegre érvényes !
– A betétlekötéshez nem kell egyéb szolgáltatást igénybe vennie !
– Nem kell a bankbetét mellé más befektetést eszközölnie !

Paks, Villany u. 4. Tel.: 75/511-240
Az akció visszavonásig érvényes!
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések
részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

COOP

A Paks és Vidéke Áfész
dolgozói minden kedves Vásárlójuknak
kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikeres, eredményekben gazdag
új évet kívánnak!
2009-ben is várjuk üzleteinkben.

COOP – Önhöz a legközelebb

Tartsa megtakarításait devizában!
évi 4,8–5,0% (EBKM: 4,8–5,0%)
betéti kamat a devizaszámlán euróban
6 vagy 12 hónapra lekötött,
5.000 EUR feletti betétekre!
Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

A LENS OPTIKA

ÜNNEPI
AJÁNLATA
Progresszív szemüveg lencsék –25-30%
Vékonyított szemüveg lencsék –20%
Szemüvegkeretek –30-50%
Az akció december 31-ig tart.
A készletekrõl érdeklõdjön üzletünkben!

Békés boldog karácsonyt
és boldog új évet kíván
a Lens Optika!
LENS OPTIKA
7030 PAKS
Dózsa György u. 20.
Telefon: 75/511-246

Paks, Dózsa György út 7.
Telefon: 75/510-310, 70/200-7523
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Mozimûsor

Nyitva tartás

December 21. (vasárnap) 19 óra
A QUANTUM CSENDJE
szinkronizált amerikai film

Városi Mûvelõdési Központ:
24-én, 25-én, 26-án és 27-én:
zárva, 2009. január 1-jén, 2-án
és 3-án: zárva tart.
A VMK könyvtára december
24-tõl január 4-ig zárva tart.
A Dunakömlõdi Faluház december 22-tõl január 2-ig zárva tart.
A Városi Múzeum december
22-tõl január 5-ig zárva tart.
A városi könyvtár december
24-28-ig, majd december 31én és január 1-jén zárva tart.
Rendkívüli nyitva tartás 29-én:
8.30–18.30-ig. 30-án 8.3018.30-ig.
A polgármesteri hivatal és
az okmányiroda december
19-én és 20-án 8–12 óráig tart
nyitva, december 24–25–26án zárva tart. December 29-én
és 30-án 8–15.30 tart nyitva
mindkét intézmény. 31-én
szünetel az ügyfélfogadás,
január 1-jén és 2-án pedig
zárva lesz.

December 28. (szerda) 19 óra
KEGYENC FEGYENC
feliratos amerikai vígjáték
Január 4. (vasárnap) 19 óra
KATASZTRÓFAFILM
feliratos amerikai vígjáték
Január 7. (szerda) 19 óra
A SZERELEM HATÁRAI
feliratos angol rom. film
Jegyek válthatók a mozipénztárban. Pénztárnyitás: elõadás
elõtt egy órával. A mûsorváltoztatás jogát a VMK fenntartja.

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Paksi Hírnök

A szeméttelep és a hulladékudvar december 25-26-án és
január 1-jén zárva tart.
Az ünnepnapokra esõ lakossági kukák és konténerek ürítésének idõpontja is módosul:
December 25-e helyett 24-e.
December 26-a helyett 27-e.
Január 1-je helyett 2-a.
A DC Dunakom Kft. kéri a lakosságot, hogy ennek megfelelõen gondoskodjanak kukák
kihelyezésérõl.

Szeretetkarácsony
Hagyomány, hogy Szeretetkarácsonyt szervez Molnár Imréné a
Városi Múzeum parkolójában.
Nem csak azokat várja december 23-án, akiknek nincs fedél a
fejük felett, hanem mindazokat,
akiknek egy kis segítségre van
szüksége. Délelõtt a ruhákat és
egyéb adományokat vihetik el az
arra rászorulók, az étel- és csomagosztás délben kezdõdik.

BA-TU
Építõipari Kft.
Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!
7030 Paks, Dobó István utca 15.
Telephely: Paks, Ipari Park
Tel./fax: 06-75/313-226
Tel.: 06-30/9372-668
E-mail: batu.epito.paks@freemail.hu

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

Paksi Hírnök
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