
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

XIX. ÉVF. 23. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2010. DECEMBER 3.

NYUGDÍJAS HITEL
Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni 

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

Felvehetõ összeg 100 ezertõl akár 1 millió Ft-ig, futamidõ max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztõrészlet. 

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

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

A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

49 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Szerencsém is volt, hogy elértem, amit elértem. Nincs dicsekednivaló, megélt dolgok

vannak – mondja teljes természetességgel Pónya József, az atomerőmű egykori vezér-

igazgatója, akit nemrég megyei Prima díjjal tüntettek ki. Portrénk a 15. oldalon
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Megnyílt az Erzsébet    
Nagy Szálloda  2. oldal
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Mûködött benne kocsmától a
Röltex boltig minden, használ-
ták szállodaként, képtárként, itt
tartották 1992-ben az elsõ
bluesfesztivált. Volt magántu-
lajdonban, tanácsiban, majd ön-
kormányzatiban. 2005 óta vi-
szont az atomerõmû a gazdája
Paks legjelentõsebb mûemlék-
épületének, amely Erzsébet
Nagy Szálloda néven megnyi-
totta kapuit december 1-jén. Az
épület történetét Hajdú János
polgármester idézte fel az ebbõl
az alkalomból tartott ünnepsé-
gen. Beszélt arról, hogy forma-
bontó módon az akkori közbir-
tokosság fogott össze, hogy
megépítse a szállodát. Az épület
hányattatott sorsa az államosí-
tás után következett. 1977-ben

felújították, de megfelelõ funk-
ciót hosszú idõn keresztül nem
találtak annak ellenére, hogy az
önkormányzat még ötletbörzét
is hirdetett, hogy hasznosítsa az
épületet. Ezek után született
meg a döntés arról, hogy a Pak-
si Ipari Parkban lévõ üzletré-
szért cserébe az atomerõmû tu-
lajdonába kerül. – Mára egyér-
telmûen bebizonyosodott, hogy
az öt évvel ezelõtti döntés he-
lyes volt – fogalmazott a pol-
gármester. Elmondta, hogy az
atomerõmû levette az önkor-
mányzat válláról a terhet azzal,
hogy megvette az épületet. Az-
zal pedig, hogy mind az épüle-
tet, mind annak környezetét
mintaszerûen újították fel, is-
mét a város emblematikus épü-
letévé tették, húzta alá. 

Süli János vezérigazgató-he-
lyettes az ebbõl az alkalomból
összegyûlteknek kifejtette,
hogy bár a Paksi Atomerõmû
Zrt. alapvetõen nem szálloda-
építéssel, hanem áramtermelés-
sel foglalkozik, fontosnak tar-
tották, hogy létrehozzanak egy
olyan helyszínt, ahol üzleti
partnereiket fogadhatják. Azon
túl, hogy az üzemidõ-hosszab-
bítás és a tervezett bõvítés miatt
egyre bõvülõ üzleti kapcsolata-
ik méltó színtere lesz az épület-
együttes, annak is fontos eszkö-
ze, hogy megismertessék ven-
dégeikkel Paksot. Mint mondta,
az atomerõmû korábban máshol
szállásolta el vendégeit, de úgy
gondolja, hogy nem baj, ha
nemcsak azt tudják, hogy négy

blokk üzemel a városban, ha-
nem azt is, hogy jó a halászlé,
szép látvány tárul a vendégek
szeme elé a kilátóról. 

A vezérigazgató-helyettes azt
is hangsúlyozta, hogy a létesít-
mény kapui nyitva állnak, az ét-
termet, kávéházat, wellness
részleget bárki igénybe veheti,
csakúgy mint a négycsillagos
szállodát. A vállalat olyan ki-
emelkedõ színvonalú épület-
együttest alakított ki, amely
konferenciák, szakmai képzé-
sek és egyéb hivatalos progra-
mok megrendezésére egyaránt
alkalmas, mutatott rá Süli János
hozzátéve, hogy a szállodában
rögtön a nyitás után többnapos
konferenciát tartanak.

Az üzemeltetõ az Atomix Kft.,
melynek ügyvezetõje, Szinger

Csaba elmondta, hogy tudván,
hogy Paks nem kifejezetten tu-
risztikai célpont, alapvetõen az
üzleti profilra építenek. A felújí-
tott klasszicista stílusú fõépület-
ben néhány lakosztály, konfe-
rencia- és szekciótermek van-
nak, illetve étterem. Az új, mo-
dern szárnyban 18 szoba, well-
ness részleg úszómedencével,
törökfürdõvel és minden hozzá-
tartozó szolgáltatással. Jelenleg
közel harminc fõ dolgozik a
szállodában, a teljes létszám 35
fõ lesz; az éttermet az idõköz-
ben megszûnt ASE étterem sze-
mélyzete viszi, mondta el
Szinger Csaba. Felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy megnyílt
egy kávéház is, ahol igazi kávé-
különlegességekkel, sütemé-
nyekkel várják a vendégeket. A
szálloda szolgáltatásairól a
www.erzsebethotelpaks.hu ol-
dalon lehet bõvebben olvasni.

A megnyitó ünnepségen
Veiland László szállodavezetõ

kalauzolta végig a vendégeket a
létesítményben. A fõépületet
biedermeier bútorokkal rendez-
ték be, a termek régi paksi csa-
ládok nevét viselik. Az új épület
nemcsak külsejében, hanem be-
rendezésében is modern és ele-
gáns, a szobák a Dunára néz-
nek.

Süli János és Hajdú János is
megfogalmazta, szeretnék, ha
az Erzsébet Nagy Szálloda kör-
nyéke tovább fejlõdne. A város
polgármestere elmondta, hogy
a Deák ház felújítására benyúj-
tott pályázatuknak heteken be-
lül megszületik az eredménye,
tervezik a fõutca felújításának
folytatását is, illetve szeretné,
ha ebben a ciklusban elkészül-
hetne a Duna-partra vezetõ út
rendbetétele. Süli János azt is
hozzátette, bízik abban, hogy
sikerül a bazársor épületegyüt-
tesének felújítására is megfelelõ
megoldást találni.

Vida Tünde
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Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
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, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: december 17.

Paksi Hírnök

A paksiakat is várja az Erzsébet Nagy Szálloda
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Új aszfaltburkolatú úton és
térköves járdán közlekedhet a
lakosság, vannak parkolók és
gyalogátkelõhely is a Kurcz
György utcában. A terület tel-
jes felújítása közel 97 millió fo-
rintból valósult meg.

Néhány esztendõvel ezelõtt az
utca északi részét már felújítot-
ták, most a déli oldala, azaz a
Pollack Mihály utca és a Kishe-
gyi út közötti szakasz újult meg,
a Pakson már megszokott mó-
don, „faltól falig”. A kivitelezés
során felbontották a 319 méter
hosszú betonutat, helyette asz-
faltburkolatú utat építettek ki-
emelt szegélyekkel és kapubejá-
rókkal, illetve újraaszfaltozták a
Kurcz György–Pollack Mihály
utcai csomópontot. Öt parkolót
is kialakítottak, amelyek térkõ

burkolatot kaptak, csakúgy, mint
a járdák. A régi ivóvíz gerincve-
zeték helyett új került a föld alá,
átépítették a házi bekötéseket,
mederburkoló betonelemekbõl
nyílt árkot építettek, valamint há-
zi gázbekötések is szerepeltek a
munkálatok között. Mindezeken
kívül egy gyalogátkelõ is helyet
kapott az utcában, a hozzá szük-
séges közvilágítással. A munká-
latok oroszlánrészét a közbeszer-
zési eljárásban nyertes Soltút
Kft., a vízvezeték- és csatorna-
építést alvállalkozójuk, a Hege-
dûs és Smith Kft. szakemberei
végezték. 

A közlekedõk fokozottan fi-
gyeljenek, mert a Pollack Mi-
hály utcai csomópontban forgal-
mirend-változás lépett érvénybe,
a megújult utcaszakasz végén
stoptáblát helyeztek ki. -gyöngy-

Faltól falig megszépült

Szeptember közepén kezdte a
megrongálódott burkolatok bon-
tását a Kornis utcában a közbe-
szerzési eljárásban kiválasztott
Soltút Kft. Folyamatosan az
ütemterv szerint haladtak a mun-
kálatokkal annak ellenére, hogy
többször elõfordult, elõre nem
látható problémák hátráltatták a
kivitelezést, például az ivóvíz
gerincvezeték és a házi beköté-
sek építésénél. Ezeket a problé-
mákat rögtön megoldottunk,
mondta el Istlstekker Tibor, és
bár számítottak rá, tette hozzá a
mûszaki vezetõ, pincebeszaka-
dás miatti, föld alatti üreget nem
találtak. A közmûvek közül a
gázvezetékrendszert is korszerû-
sítették a beruházás keretében, a
gerincvezeték rekonstrukciója
mellett 21 darab leágazó vezeték
is készült. Az út 3450 négyzet-
méteren aszfaltburkolatot kapott

és szélesebb is lett: kényelme-
sebbé válik így a kétirányú for-
galom. A kapubejárókat és a jár-
dát térkõ burkolattal látták el, ez
nem csak esztétikai szempont
volt a tervezésnél, bármilyen
bontásnál egyszerûbb a helyreál-
lítása is. Néhány csapadékos nap
ugyan hátráltatta az aszfaltozást,
de az utcát már birtokba vehették
az ott élõk és az arra közlekedõk.

Az Akác utca felújítása óta
nem volt faltól falig történõ utca-
rekonstrukció a Fehérvári út
mentén fekvõ körzetben. Több
nagyon rossz burkolatú utca is
van itt, terveink szerint a követ-
kezõ években jó néhány felújítá-
sa megvalósul – tájékoztatott a
körzet önkormányzati képviselõ-
je, Bordács József. A Kornis ut-
cai beruházásra 85 millió forintot
biztosított a város.

Dallos Szilvia

Óvárosi utca új köntösben

Megújult a gimnázium és a
Nyárfa utca közötti kerékpárút.
A szóban forgó szakasz felújí-
tása a bontási munkálatokkal
kezdõdött szeptember közepén.
Az új alapját a zúzott kõvel ki-
ékelt, felaprított régi burkolat
képezte, amire cementkötésû
teherhordó réteg került, majd a
szegélyezés után lerakták a tér-
követ, amely kifejezetten ke-
rékpárút építésére alkalmas,
stabil, teherbíró és zökkenõ-
mentes haladást biztosít a ke-
rékpárosoknak. Bár az esõzé-
sek, illetve a telefonaknák tér-
kövezése kissé megnehezítette
a munkálatokat, a kivitelezõ

Teerag-Asdag Építõipari és Ke-
reskedelmi Kft. szakemberei
határidõre elkészültek az épí-
téssel. A beruházás mintegy 20

millió forintba került. A régi
kerékpárút nyomvonalán futó
ötszázötven méter hosszú és
két méter széles szakasz terve-

zésével együtt elkészült a
Nyárfa utcától a Kölesdi útig
húzódóé is, amelynek kivitele-
zése a tervek szerint jövõre va-
lósulhat meg, de errõl a képvi-
selõ-testület dönt a költségve-
tésben, mondta el Szalontai Já-
nos. A mûszaki osztály beruhá-
zási ügyintézõje hozzátette,
hogy a város folyamatosan fej-
leszti kerékpárútjait. A most el-
készült felújítással több mint
egy kilométeres szakaszon ke-
rekezhetünk a Táncsics utcától
a Nyárfa utcáig, a fõutca felújí-
tásával a Táncsics utcától a Ke-
reszt utcáig épült kerékpárút a
másik oldalon; a lakótelepen a
biztonsági elkerülõ út mellett is
van, illetve egy Csámpáig ve-
zetõ tervei is elkészültek.  -kgy-

Két keréken az Újvárostól a központig

Fo
tó

:S
za

ffe
na

ue
r 

Fe
re

nc

Fo
tó

:S
za

ffe
na

ue
r 

Fe
re

nc

Fo
tó

: 
Sz

af
fe

na
ue

r 
Fe

re
nc



Több rossz állapotú járda-
szakasz is megújult az elmúlt
hetekben Paks utcáiban. A
javításokra, a kátyúzásra el-
különített 50 millió forintos
keretbõl biztosít forrást az
önkormányzat.

Évek óta a kátyúzásra elkülöní-
tett keretbõl javítják a megrongá-
lódott járdaszakaszokat a város-

ban. Idén õsszel a Munkácsy ut-
cai óvoda alatti területen, a Zápor
utcában és a Dunakömlõdi úton
is korszerûsítették a gyaloguta-
kat. – Elsõsorban a balesetve-
szély elhárítása a célunk, minde-
nütt próbáljuk az összetörede-
zett, házak felé lejtõ felületeket
kijavítani, bár hosszú távú meg-
oldást csupán az olyan teljes bur-
kolatcsere jelenthet, mint ami-

lyen a faltól falig zajló útfelújítá-
sok során megvalósul – mondta
el Szalontai János mûszaki ügy-
intézõ. Új járda is épült a város-
ban, a Nyárfa utcában. Ezen a
szakaszon nem volt út a gyalo-
gosforgalom részére és nem volt
biztosítva a lakóingatlanok meg-
közelítése. Az újvárosi körzet-
ben, az Ady, az Április 4., a Va-
dász és a Vak Bottyán utcákban

történt rekonstrukció. A munká-
latokat szerzõdés alapján a Kro-
nológ Kft., illetve a Microcenter
Kft. végezte. 

Idén a burkolatjavításokra
50 millió forintot biztosított a
képviselõ-testület. Ebbõl a
keretbõl javítják a járdák mel-
lett az útfelületeket is. Bár a
kátyúzás csak átmeneti meg-
oldást jelent, a gépjármûvek
megóvása és a balesetveszély
elhárítása szempontjából min-
denképpen hasznos.         -dal-
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Megújult városrész fogadja a
járókelõket a Barátság úttól
az Újtemplom utcáig: tovább
folytatódott a tömbbelsõ re-
konstrukció, a napokban fe-
jezték be a Szabó Erzsébet
másik oldalán lévõ tér rende-
zését is. 

21. századi pihenõparkká ala-
kult a Szabó Erzsébet és az Új-
templom utcák közötti tömb-
belsõ. A házsorok közötti köz-
területen a DC Dunakom Kft.
szakemberei dolgoztak, a beru-
házás közel 117 millió forint-
ból valósult meg. Korszerûsö-
dött a tér- és járdaburkolat és a
közmûvek is megújultak a te-
rületen. Ez utóbbiak közül,
ahol szükséges volt, cserélték a
közmûbekötéseket, csapadék-
csatorna és folyókarendszer
épült, öntözõrendszer került a
föld alá és a közvilágítást 22
darab energiatakarékos lámpá-
jú új kandeláber biztosítja.

„Bandahinta”, körhinta és
pingpongasztal került a térre a
fiatalabbak számára, és min-
den arra járó megpihenhet a
korszerû köztéri padoknál, asz-
taloknál. A parkolási gondokat
enyhítendõ hét darab megálló-
helyet is átadtak az Újtemplom
utca végén. A munkálatokat
augusztusban kezdte meg a ki-
vitelezéssel megbízott DC
Dunakom Kft., a szerzõdés
szerinti befejezési határidõ no-
vember 30. volt, ám egy héttel
még meg is elõzték ezt és vé-
geztek a terepen. – A beruházás
elõtt és alatt folyamatosan
egyeztettünk a lakókkal, igye-
keztünk a mûszaki osztállyal
közösen az észrevételeiket, ja-
vaslataikat figyelembe venni,
hiszen elsõsorban az ott élõk
számára készült a park. Az
ütemtervet ennek ellenére vé-
gig tartani tudtuk – mondta el
Saáry Miklósné, a DC Duna-
kom Kft ügyvezetõje. A tömb-

belsõ-rekonstrukció során a
harminc évvel ezelõtt kialakí-
tott zöldfelület is megújult. A
beteg fákat és a cserjéket ki-
cserélték, az új ültetésekkel al-
kalmazkodva a ma már félár-
nyékos terület adottságaihoz.
Barnabás István, a körzet ko-
rábbi önkormányzati képvise-
lõje a mûszaki átadáson el-
mondta, hogy a már megvaló-
sult két tömbbelsõ-felújítás
eredményeképpen amellett,
hogy szebbé és élhetõbbé vált
a lakótelep egy része, fontos
tény, hogy paksi cég végezte a
beruházásokat, így helyben
maradt a város pénze. Dr.
Nagy Tibor önkormányzati
képviselõ tájékoztatása szerint
folytatódik a tömbbelsõk fel-
újítása. Jövõre a Kodály és az
Újtemplom utcák közötti terü-
let öltözik új köntösbe, majd a
tervek szerint évente mindig
újabb terület átépítésére ad
megbízást az önkormányzat. 

A lakótelepen zajló köztérfel-
újítással egy idõben az óvárosi
Váci Mihály utca mögötti park-
ban is dolgoztak a munkagépek.
A négyemeletes lakóépület mö-
götti területen 20 parkoló épült,
megerõsítették a támfalat és a
lépcsõházak bejárata elõtti terü-
let, valamint a játszótérhez ve-
zetõ járda térkõ burkolatot ka-
pott – mindez több mint 40 mil-
lió forintból valósult meg. A be-
ruházás befejezését hátráltatta,
hogy a munkálatok alatt szüle-
tett meg a döntés a csapadékvíz-
elvezetõ rendszer átépítésérõl.
Ennek tervezése miatt néhány
hetes csúszással jelentheti kész-
re a beruházást a kivitelezõ
Teerag-Asdag Kft. Az óvárosi
terület rekonstrukciója sem feje-
zõdött be a beruházás megvaló-
sításával, amelynek elsõ ütemé-
ben parkolókat építettek a volt
Sánc étterem mögött. A harma-
dik és negyedik ütemben terve-
zett felújítások keretében a Váci
Mihály és a Rákóczi utcák által
határolt terület korszerûsödik.  

Dallos Szilvia

Tömbbelsõk korszerûsödtek

Járdákat javítottak
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Nagyjából másfélszeresére bõ-
vül a Paksi Képtár területe, ha
megvalósul tervezett bõvítése.
Elsõ lépésként az ehhez szük-
séges ingatlan megvásárlásá-
ról döntött a képviselõ-testület
novemberi ülésén.  

A Paksi Képtár az Erzsébet Szál-
ló értékesítése óta a volt kon-
zervgyár területén található, erre
a célra felújított 1033 négyzet-
méter alapterületû üzemcsarnok-
ban mûködik. Az eredetileg el-
képzelt gyûjteményi és kiállítási
feladatokon túl vizuális nevelés
folyik az intézményben, amely-
nek a paksiak mellett a kistérség
más településein élõ gyermekek
is részesei lehetnek (havonta kö-
zel ezer gyerek fordul meg a mú-
zeumpedagógiai foglalkozáso-
kon), a Pro Artis Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény képzõ-
mûvészeti tagozatának egyik bá-
zisa, illetve különbözõ rendezvé-
nyeknek is otthont ad. Az igé-
nyek kinõtték a jelenlegi raktár-
és kiállítóteret, így indokolttá
vált a bõvítés – mondta el Hajdú
János polgármester. A megvaló-
sításhoz egy, a képtárral szom-
szédos, 655 négyzetméteres
csarnok és a hozzá tartozó 713
négyzetméteres telekrész meg-

vásárlásáról döntött a képviselõ-
testület. A Paksi Atomerõmû Zrt.
adórendelkezési jogával élve úgy
döntött (ez azt jelenti, hogy mint
nagyadózó rendelkezhet arról,
hogy a cég által befizetett helyi
adó néhány százalékát mire for-
dítsa a város), hogy rendelkezési
alapjukat az intézmény bõvítésé-
re fordítsa az önkormányzat – ez
fedezi a negyvenmillió forint vé-
telárat. Az elképzelés szerint az
új csarnok alsó szintjén mûtárgy-
raktár, installációs raktár, kiállí-
tótér, valamint grafikai mûhely
kapna helyet, az emeleten pedig
adattári raktár és kutatószoba, két
foglalkoztató helyiség, valamint
intermédia, illetve elõadóterem.
A kiállítótér alkalmas lenne az
idõszaki kiállítófelület növelésé-
re, koncertek megrendezésére, a
város, a mûvészeti iskola, illetve
a PA Zrt. rendezvényeinek befo-
gadására, illetve arra, hogy ese-
tenként bérbe adják. Hajdú János
polgármester úgy tájékoztatott,
hogy a beruházáshoz szükséges
forrást az önkormányzatok által
fenntartott muzeális intézmé-
nyek szakmai munkájának és
infrastrukturális fejlesztésének
támogatását célzó, 2004 óta mû-
ködõ Alfa programban szeretnék
elnyerni. Bíznak abban, hogy a
pályázatot jövõre is kiírja az ille-
tékes minisztérium.         

Kohl Gyöngyi
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Kinõtte épületét a képtár

Mentõgyûrûkbõl álló térinstalláció látható a Paksi Képtár kiál-
lítócsarnokában február 6-ig. Vincze Ottó „Kognitív mentés”
címû tárlatát a helyszín, a volt konzervgyár története ihlette. 

Nem elõször vette figyelembe egy térinstalláció megalkotásánál a
hely adottságait és történetét Vincze Ottó. A Paksi Képtárba megál-
modott kiállítását is múzeumi kutatás elõzte meg. A helyszín, a volt
paksi konzervgyár történetét a Városi Múzeumban tanulmányozta
az alkotó. A fotók és archív anyagok vizsgálatakor bukkant rá arra,
hogy milyen sokszor okozott problémát egy-egy dunai árvíz a
gyárban: többször is víz alá kerültek a csarnokok, az épületek és az
árukészlet is. Ekkor fókuszálódott a figyelme az árvízi idõszakok-
ra, hiszen mint elmondta, napjainkban sincs másképp, a víz foko-
zott jelenléte vagy hiánya a mai kor problémája is. Így született
meg a konkrét helyszínre, a képtárba szabott mû ötlete. A 36 darab
mentõgyûrûbõl álló térinstalláció február 6-ig látható Pakson. Vin-
ce Ottó nem elõször állít ki városunkban, 1993-ban, 2009-ben és
2010-ben a paksi alkotótelepen készült alkotásai is a képtár gyûjte-
ményét gazdagítják már.                                                  -dal- 

Hangulatos díszbe öltözött a
város: advent elsõ vasárnap-
jával megkezdõdött az ünnep-
várás idõszaka, a karácsonyi
díszek az utcákon is jelzik a
szeretet ünnepének közeled-
tét. 

Tíz éve várja a karácsonyt ün-
nepi díszbe öltözve a város. A
kezdetekkor még a városköz-
pontban és a forgalmasabb cso-
mópontokban helyezték ki a dí-
szeket a lámpaoszlopokra, az-
óta minden esztendõben újabb
és újabb utcarészeken szerelik
fel a díszkivilágítást: összesen
97 oszlopdíszt és út felett átíve-
lõ dekorációt. Idén az Építõk

útja mellett a Pollack Mihály
utca felsõ szakaszán is karácso-
nyi fények teszik hangulatossá
a hamar beköszöntõ estét,
Dunakömlõdön pedig a Béke
utca lett színesebb. Az új struk-
túra elsõsorban a Dózsa György
úton lezajlott felújításnak kö-
szönhetõ, mivel a fõutca új lám-
paoszlopaira a garanciális válla-
lások miatt nem tettek karácso-
nyi díszítést. A városközpont
azonban pompázik, hiszen nem
csupán a város karácsonyfája és
a Paksi Kertbarátok Egyesüle-
tének tagjai által készített ad-
venti koszorú emlékezteti az ar-
ra járót az ünnep közeledtére, a
téren álló gesztenyefákra is

égõsorok kerültek. Az ünnepi
díszkivilágítás felszerelését és
mûködtetését a várossal kötött

közszolgáltatási szerzõdés alap-
ján a DC Dunakom Kft. szerve-
zi. A cégnél a magánházak in-
gatlanjai elõtti fenyõfák feldí-
szítésére is tanácsot és segítsé-
get kérhetnek.               -dallos-

Újabb utcák kaptak díszkivilágítást
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Új helyszínre, a Dunapart ut-
ca 6. szám alá költözött a
közhasznú foglalkozató iro-
da. Jelenleg közel 120 fõ vé-
gez közcélú munkát a város-
ban, közülük mintegy hatva-
nan jelentkeznek reggelen-
ként az irodában. 

2006 óta a DC Dunakom Kft.
szervezi a közhasznú foglal-
koztatást Pakson. Eddig az
Építõk útja 20. szám alatt mû-
ködött az iroda, ahol a közcélú
munkát végzõk irányítása zaj-
lik, de a reggel 6 órai munka-

kezdéssel együtt járó zajok mi-
att sok panasz érkezett a kör-
nyékben élõktõl az önkor-
mányzathoz. Ezért döntött úgy
a foglalkoztatást szervezõ
Dunakom, hogy egy könnyen
megközelíthetõ új helyet keres
lehetõleg a városközpontban.
Így esett a választás a régi köz-
fürdõ mögötti épületre. A
Dunapart utca 6. szám alatti
önkormányzati tulajdonú in-
gatlant az új rendeltetésének
megfelelõen átalakították:
szerszámtárolók, eligazító he-
lyiség, melegítõkonyha, irodák

és irattár kapott helyet a ház-
ban, így a munkaszervezés za-
vartalansága mellett a munkát
végzõk számára is komfortos
központot biztosít. 

A rendelkezésre állási támo-
gatásban részesülõket az ön-
kormányzat közvetíti ki a fog-
lalkoztatást szervezõ Duna-
kom irodájába. A bérezésrõl és
az alkalmazási idõrõl is a pol-
gármesteri hivatal szociális
osztályán születik döntés, az
érvényes jogszabályoknak
megfelelõen. Pakson a rend-
szer eredményesen mûködik,

tudtuk meg Saáry Miklósnétól.
A DC Dunakom Kft. ügyveze-
tõ igazgatójának tájékoztatása
szerint jelenleg mintegy 120
fõ végez közcélú munkát Pak-
son, a foglalkoztatottak közel
felét a város intézményei al-
kalmazzák. Nemcsak a város
számára hasznos a közcélú
munka, a rendszerben dolgo-
zóknak is elõnyös, ennek kö-
szönhetõen a közterületek
gondozásával, az árkok tisztí-
tásával és például az árvízi vé-
dekezéssel sincsenek problé-
mák munkaerõ szempontjából,
a közcélú munkát végzõk szá-
mára pedig értelmes és hasz-
nos elfoglaltságot tudunk biz-
tosítani, mondta el Saáry
Miklósné. Télen azonban le-
csökkennek a közterület gon-
dozási feladatok, így a jelenle-
gi létszám mintegy negyede a
síkosság-mentesítési felada-
tokból veszi ki a részét. A Fog-
lalkoztatási és Szociális tör-
vény január elsejével azonban
módosul. A változás a rendel-
kezésre állási támogatásban
részesülõket, így a közhasznú
foglalkoztatásban dolgozókat
is érinti majd, tájékoztatott a
szociális osztály vezetõje,
Badics Istvánné.             -dal-
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Hiábavalónak bizonyult mindeddig a pol-
gármesteri hivatal törekvése, egyelõre
nem sikerült az illetékeseknél elérni, hogy
a távolsági buszok ismét megálljanak a
Szent István téren. A Közlekedéstudomá-
nyi Intézet Nonprofit Kft. Dél-dunántúli
Regionális Közlekedésszervezési Irodájá-
nak tájékoztatása szerint forgalomszámlá-
lási adatok támasztják alá azt – mégpedig
meglepõ módon több utasra hivatkoznak
–, hogy ne álljanak meg az említett helyen
a Budapestrõl érkezõ és oda tartó járatok. 

Jobban Zoltán irodavezetõ megkeresé-
sünkre elmondta, hogy a távolsági járatok-
ban a Volánbusz, illetve a Gemenc, Pannon
és Alba Volán érdekelt. Ez a négy társaság
kezdeményezte egybehangzóan azt, hogy
az említett távolsági járatok ne álljanak
meg a Szent István téren. Azzal indokol-
ták, hogy állításuk szerint ezen a megálló-
helyen távolsági utas nem száll fel, több-
nyire ketten-hárman akarták igénybe venni

a járatokat helyben történõ utazásra. Job-
ban Zoltán beszámolója szerint utasszám-
lálást végeztek, a helyszínen tájékozódtak,
majd a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás
ülésén a Gemenc Volán képviselõjével tá-
jékoztatást nyújtottak a menetrendváltozás
okairól. Az irodavezetõ kiemelte, hogy a
megállóhely kivonását alapvetõen az indo-
kolta, hogy nem volt megfelelõ igény, de
alátámasztotta a növekvõ forgalom is.
Több az utas, az autóbuszok telítetten ér-
keznek és egy plusz megálló meggátolná
õket, hogy tartsák a menetrendet és megfe-
lelõ idõben érkezzenek a csatlakozási
ponthoz, ami azért fontos, mert ütemes
menetrendben közlekednek. Kérdésünkre
Jobban Zoltán azt mondta, nem lát esélyt a
módosításra, mert a négy volántársaság
egységes javaslata alapján a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium hagyta jóvá a menet-
rendet, ami egyébként június vége óta él
ebben a formában.                          -tünde-

Figyelmen kívül hagyták a paksi igényt

Az óvárosba költöztek a közmunkások
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Nagy várakozással készül idei utolsó, paksi
véradására a Vöröskereszt városi szerveze-
te. Ferencziné Vesztergombi Klára titkár be-
számolt róla, hogy már évek óta rendeznek
adventi véradást, amely két formában is kö-
tõdik az ünnepváráshoz. Egyrészt ilyenkor
igyekeznek feltölteni a vérkészleteket az
ünnepek idejére, másrészt megpróbálnak
karácsonyi hangulatot varázsolni a mûvelõ-
dési központba, ahová egyébként december
14-15-én 9 és 16 óra között várják a véradó-
kat. Szponzoroknak köszönhetõen teával,
forralt borral, kuglóffal vendégelik meg a
segítõket. A szeretetvéradáson általában
220-240, ilyenkor adventkor 260-280 fõt
szoktak regisztrálni. Ferencziné Veszter-

gombi Klára reményei szerint idén még en-
nél is magasabb lesz a létszám. 

A szervezet lapunk megjelenése idején
tartja véradó ünnepségét az Erzsébet szálló
báltermében. Itt köszöntik a sokszoros, jubi-
láló véradókat, akiket megvendégelnek és a
Balogh Antal katolikus iskola ifjúsági vö-
röskeresztesei, valamint a Pro Artis mûvé-
szeti iskola növendékei jóvoltából mûsorral
örvendeztetnek meg. 

Az országos ünnepséget már november
26-án megtartották a Parlamentben. Itt vette
át a Paksi Atomerõmû Zrt. nevében Bognár
Péter humán igazgató a „Véradóbarát mun-
kahely” kitüntetést. A Vöröskereszt paksi
titkárától megtudtuk, hogy ezt tavaly alapí-

tották, így idén adták át elsõ ízben. Megyén-
ként egy-egy, illetve Budapesten egy mun-
kahely kapta meg. Tolna megyében azért
esett a választás éppen a paksi atomerõmû-
re, mert erkölcsi és anyagi támogatással is
segíti a véradást. Évente három alkalommal
tartanak az erõmû kapuin belül véradást,
azok a dolgozók, akik ezen részt vesznek,
négy óra munkaidõ-kedvezményt kapnak.
Ugyanezt a városi alkalmak résztvevõinek
is biztosítja a részvénytársaság, illetve tá-
mogatja a véradó napok és ünnepségek
megszervezését, emelte ki Ferencziné. A vá-
rosi titkár arról is beszámolt, hogy a több
mint százszoros véradóknak járó Pro Vita
díjjal ezúttal egy személyt, a dunaföldvári
Gazsó Józsefet jutalmazták a paksi kistér-
ségbõl az országos ünnepségen az Ország-
házban.                                             -vida-
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Rövid idõn belül kétszer tartot-
tak sajtótájékoztatót az ESZI-
ben. Az iskola és a fenntartó
alapítvány vezetõi mindkét al-
kalommal fejlesztésrõl számol-
tak be. Elsõ ízben Szabó Béla
igazgató és Mittler István, az
ESZI Intézményfenntartó és
Mûködtetõ Alapítvány kurató-
riumának elnöke tájékoztatott
arról, hogy egy sikeres pályá-
zat nyomán elvégezték az épü-
let komplex akadálymentesíté-
sét. Az udvari bejáratnál kiépí-
tettek egy rámpát, amihez moz-
gássérült-parkoló és a korábbi-
nál szélesebb bejárati ajtó tar-
tozik. Beépítettek egy liftet és
olyan burkolatokkal láttak el
minden emeletet, amelyben a
látássérültek tájékozódását se-
gítõ speciális elemeket építet-
tek be. A tájékozódást segítõ
táblák, feliratok terén szintén
gondoltak a gyengén látókra.
Két tanteremben vannak olyan
speciális számítógépek, ame-
lyeket látás- és hallássérültek is
tudnak használni speciális
szoftvereknek köszönhetõen.
Szabó Béla igazgató kiemelte,
hogy persze nem jellemzõ,
hogy akár mozgásukban aka-
dályozott, vagy más fogyaté-
kossággal élõ diákjaik lenné-
nek, de egyrészt törvényben
elõírt kötelezettségük, hogy
akadálymentessé tegyék az

épületet, másrészt szülõk, más
vendégek is érkeznek, fontos,
hogy számukra is garantálják
az esélyegyenlõséget. Szabó
Béla a pályázat részleteit is-
mertetve elmondta, hogy az is-
kolaépület átalakítási terveinek
elkészítésére 2009-ben 4,7 mil-
lió forintot nyertek el, majd az
„Energetikai Szakközépiskola
és Kollégium (ESZI) komplex
akadálymentesítésének megva-
lósítása” elnevezésû projekt-
jükre újabb 54,8 millió forint-
hoz jutottak. A 65 milliós beru-
házás – merthogy 15 százalék
önerõt kellett vállalni – az EGT
& Norvég Finanszírozási Me-
chanizmusok támogatásával és
a Duna-Mecsek Területfejlesz-

tési Alapítvány társfinanszíro-
zásával valósult meg.

Mittler István, az ESZI Intéz-
ményfenntartó és Mûködtetõ
Alapítvány elnöke beszélt ar-
ról, hogy saját forrásból, illetve
a tulajdonos atomerõmû támo-
gatása jóvoltából további mun-
kák is történtek. Tetõt, mind a
négy szinten burkolatot cserél-
tek, mázoltak, festettek. Ezzel
nem ért véget a felújítás, a
szünidõket jövõre is arra hasz-
nálják fel, hogy a 25 éves épü-
letet egyre jobb állapotba hoz-
zák. Jelentõs beavatkozást a
sportcsarnokban terveznek,
ahol – miként Mittler István vá-
zolta – teljes körû lesz a felújí-
tás. Az anyagbeszerzést már

idén elkezdik, mert szeretnék,
ha a jövõ évi Gastroblues Fesz-
tiválra már végére is érnének a
modernizálásnak.

Az épület korszerûsítése mel-
lett az iskola felszerelése is
gazdagodott. Horváthné Szûcs
Marianna és Ronczyk Tibor, az
alapítvány ügyvezetõ testületé-
nek jelenlegi és volt vezetõje
arról tájékoztattak, hogy az Új
Magyarország Fejlesztési Terv
TIOP Programjában közel 11
millió forintot sikerült elnyerni,
amelybõl kilenc tantermet in-
formációs kommunikációs
technológiai eszközökkel sze-
reltek fel. Digitális tábla, note-
book, projektor segíti a jövõ-
ben az oktatást, de a pályázat
nemcsak ezeknek a technikai
berendezéseknek a beszerzését
tette lehetõvé, hanem azt is,
hogy ezek használatára a peda-
gógusokat felkészítsék. Hor-
váthné Szûcs Marianna ügyve-
zetõ azt mondta, hogy az okta-
tás színvonalát emeli a mostani
fejlesztés. A modern eszközök-
kel szinte az egész világ behoz-
ható az iskolába, könnyebb a
diákokat motiválni, lehetõség
van egyéni munkatempóban
haladni, jobban le lehet kötni a
diákság figyelmét a ma jellem-
zõ információdömping köze-
pette. Az ESZI  több szaktan-
termében már voltak ilyen kor-
szerû berendezések, most köz-
ismereti termeket szereltek fel. 

Vida Tünde

Akadálymentes szakközépiskola

Jubiláló véradókat köszöntenek
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Új kistérségi intézményt hoz
létre a szociális alapszolgálta-
tási feladatok ellátására 13 te-
lepülés a paksi kistérségben,
mert így juthatnak hozzá ma-
gasabb összegû kistérségi ki-
egészítõ normatívához. Az át-
szervezés sem a lakosságnak,
sem a szakembereknek nem
hoz érezhetõ változást.

Többéves tapasztalat, hogy
pénzügyi támogatásokkal ösz-
tönzik a településeket kistérségi
intézmények létrehozására, ez-
zel pedig tényleges feladatellá-
tásra. A legutóbbi jogszabály-
változás nyomán azok a kistér-
ségi települések, amelyek ta-
valy még igényelni tudták a
szociális alapellátásokhoz a ki-
egészítõ normatívát, az új sza-
bályozás szerint elesnének ettõl
a pénztõl, ami összességében
41, Paks esetében pedig 15 mil-
lió forint bevételkiesést jelente-
ne. A megoldási lehetõségek

közül kettõ jöhetett szóba: in-
tézményfenntartó társulás vagy
kistérségi intézmény létrehozá-
sa. Mindkettõ esetében lehívha-
tó a kiegészítõ normatíva, ám
utóbbinál magasabb a támoga-
tás, ezért emellett döntöttek a
települések, összegezte a döntés
hátterét Szántóné dr. Novák
Eszter, a paksi polgármesteri hi-
vatal pénzügyi osztályának ve-
zetõje. Nagydorog megszüntet-
te a környezõ önkormányzatok-
kal, valamint Kölesddel és Kis-
tormással létrehozott intéz-
ményfenntartó társulását és
csatlakozik az új intézményhez,
ahogy a kistérség többi telepü-
lése, kivéve Dunaföldvárt,
Bölcskét és Madocsát. Ami
Paksot illeti, a Szociális Intéz-
mények Igazgatóságának égi-
sze alatt mûködik tovább az
Idõsek Otthona és Gondozóhá-
za, valamint a Hajléktalanok
Átmeneti Szállója, illetve egy
pályázati támogatás kapcsán

egyelõre a jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás. Az új intéz-
ményhez kerül át az idõsek
nappali ellátása, a házi segítség-
nyújtás, a családsegítés, a szoci-
ális étkezés, a helyettes szülõi
hálózat és a gyermekjóléti alap-
szolgáltatási feladatok. Lénye-
ges, hogy az új intézmény létre-
hozása a lakosságot semmilyen
szempontból nem érinti, nem
változnak a térítési díjak, az
emberek ugyanazokat a szol-
gáltatásokat kapják, ugyanott,
és ugyanazoktól a szakembe-
rektõl, mint eddig. Ebbõl követ-
kezik, hogy az új intézmény lét-
rehozása létszámleépítéssel
nem jár, a dolgozók tekinteté-
ben csupán annyi a változás,
hogy áthelyezéssel átkerülnek a
kistérségi intézménybe. To-
vábbra is közalkalmazottak ma-
radnak, és nem változik a bé-
rük. Fontos, hogy az önkor-
mányzatok a saját területükre
jutó kiadások fedezetét teremtik

meg az átszervezéssel, egyik-
nek sem kell azért fizetnie,
hogy a másik településen le-
gyen ellátás. Ahogyan létszám-
leépítést, úgy létszámnöveke-
dést sem generál szakmai szem-
pontból az átszervezés, viszont
szükség lesz egy gazdasági ve-
zetõre. Az intézmény fenntartó-
ja a Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás, az új intézmény szék-
helye a paksi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat, illetve
ahol van idõsek nappali ellátá-
sa, ott telephelye lesz, ahol pe-
dig nincs, ott a település hivata-
lában kell a családsegítõknek,
családgondozóknak, házi segít-
ségnyújtónak helyet biztosítani.
Ezt a feltételt egy 2005-ös pá-
lyázati támogatás keretében
már mindenütt megteremtették.
Vagyoncsökkenést az önkor-
mányzatoknak nem jelent a vál-
tozás, mert csupán használatra
adják át intézményeiket a társu-
lásnak. Az új kistérségi intéz-
mény 2011. január 31-gyel kez-
di meg mûködését. 

Kohl Gyöngyi

Új intézmény, régi feladatok

December 10-ig várják a te-
lepülésrészeken élõ választó-
polgárok javaslatait a rész-
önkormányzatok tagjaira. A
képviselõ-testület alakuló
ülésén úgy döntött, hogy a
következõ négy évben is két
részönkormányzat mûködik,
öt-öt taggal. 

A településrészeket képviselõ
részönkormányzatok megala-
kításáról a város vezetõ testü-
lete dönthet. Pakson már a har-
madik ciklusban határoztak
úgy a városatyák, hogy a
dunakömlõdi városrészt és a
külsõ településrészeket: Csám-
pát, Biritót, Cseresznyést,
Gyapát és Hegyespusztát egy-
egy szakbizottságként tevé-
kenykedõ grémium képviseli.
A részönkormányzatok öttagú-
ak lesznek, az elnöki feladato-
kat a törvényi elõírás szerint
egy önkormányzati képviselõ
látja el. A tagok személyére a

településrészeken élõk is ja-
vaslatot tehetnek. A lehetõség-
rõl a felhívást minden érintett
háztartásba és a civil szerveze-
tekhez is eljuttatta az önkor-
mányzat. A lakosság javaslata-
it a részönkormányzati irodák-
ban és városháza földszintjén
elhelyezett gyûjtõládába vár-

ják december 10-ig, tájékozta-
tott dr. Blazsek Balázs címze-
tes fõjegyzõ. A jelölõszelvé-
nyeket összesítik, majd ennek
figyelembevételével Hajdú Já-
nos polgármester javaslatot
tesz a tagok felkérésre a képvi-
selõ-testület decemberi ülésén.  

Dallos Szilvia

Képviselõkre várnak javaslatokat 
A Paksi Városi Mentálhigié-
nés Egyesület Pakson, az Új-
templom utca 26-28. szám
alatt várja a segítségre szoru-
lókat.  Nyitva: hétfõ, péntek
16-18 óráig. Telefon:
20/240-13-80, 20/570-42-04.

Az egyesület segítséget
nyújt fiataloknak és felnõt-
teknek mindennapi problé-
máik megoldásához.

– Lelkisegély-szolgálat:
segítségnyújtás krízis ese-
tén, pl. válás, munkanélkü-
liség, gyász.

– Addiktológiai konzultá-
ció szenvedélybetegeknek és
hozzátartozóiknak. Segítõbe-
szélgetés, állapotfelmérés
(alkohol-, gyógyszer-, kábí-
tószer-, játékfüggõség)

– Életvezetési tanácsadás:
kudarcok, érzelmi-hangulati
labilitás, önértékelési problé-
mák esetén.

Közérdekû
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Nem az jelenti számunkra a
nehézséget, ha van fogyaték-
kal élõ ember, hanem az, ha
nem tudunk róla, mert akkor
nem tudunk segíteni. Ezzel
biztatja a paksi Támogató
Szolgálat a sérült embereket
arra, hogy ha szükségét érzik,
keressék fel õket, csatlakozva
ahhoz a majd' kétszáz ember-
hez, akikkel már kapcsolat-
ban állnak. Közülük jelenleg
kilenc rászorulót látogatnak a
szolgálat személyi segítõi. De-
cember 3-a a fogyatékkal élõk
világnapja.  

A fogyatékossággal élõk a társa-
dalomnak ugyanolyan értékes
tagjai, mint bárki más, ugyan-
úgy élnek, ugyanúgy éreznek,
mint ép társaik. Ugyanúgy
szükségük van arra, hogy le-
gyen otthonuk, munkájuk, tár-
sas kapcsolataik – mondja
Gungl Brigitta, a paksi Támoga-
tó Szolgálat vezetõje. A fogya-
tékkal élõ emberek ugyanakkor
elszigeteltebben élnek, mint ép
társaik, ezért nagyon fontos,
hogy segítsük õket. Ez a felada-
ta a mai nevén 2003 januárja óta

mûködõ paksi Támogató Szol-
gálatnak, ahova azok a rászoru-
lók fordulhatnak, akik vakok
személyi járadékában, emelt
összegû családi pótlékban, vagy
fogyatékossági támogatásban
részesülnek, a rászorultság
ugyanis nem jövedelemfüggõ,
hanem az érintett állapotától
függ. A szükséges támogatást a
szolgálat információnyújtással,
tanácsadással, személyi szállí-
tással, illetve személyi segítés-
sel adja meg számukra. Kern
András gépkocsivezetõ naponta
vagy tucatszor fordul a szolgálat
autójával és viszi a gondozotta-
kat orvoshoz, rokonlátogatásra,
családi eseményekre, miközben
meghallgatja õket és ha kell, né-

hány jó szóval, jókedvre derítõ
viccelõdéssel fordul hozzájuk.
A személyi segítés lényege,
hogy a gondozottat nem kell ott-
honban elhelyezni, hanem saját
lakókörnyezetében maradhat.
Ledneczky Gyuláné Etelka és
Farkas Piroska személyi segítõk
nap mint nap járják a várost és
felkeresik gondozottjaikat. Für-
detnek, etetnek, pelenkáznak,
körmöt vágnak, tornáztatnak,
ügyeket intéznek, kinek mire
van igénye. Gondozottjaik élet-
minõségének javításáért úgy
munkálkodnak, hogy közben ne
vegyék át életük irányítását, ha-
nem ösztönözzék õket az önál-
lóságra, hogy fogyatékosságuk
ne jelentsen terhet számukra. A

gondozottak ellátása azonban
csak az érem egyik oldala, a má-
sik az a lelki támogatás, amire
sokuknak szüksége van. Mint
mondják, vannak, akik megbé-
kéltek állapotukkal és igyekez-
nek teljes életet élni, ám nehéz
sorsú, elkeseredett emberekkel
is találkoznak, akiknek az életé-
be megpróbálnak reményt és
egy kis vidámságot vinni, mi-
közben óhatatlanul felveszik
fájdalmukat, amit feldolgozni
nagyon nehéz. Etelka elmondta,
kitörölhetetlen pillanat, amikor
egy gondozott kezét fogják éle-
te utolsó pillanataiban, vagy ta-
núi két ember búcsúzásának,
mert egyikük számára véget ért
a földi lét. Sokszor egyetlen
mondattal döbbentenek rá a fo-
gyatékkal élõk, milyen nagy
kincs a számunkra oly termé-
szetes testi épség, mint amikor
azt mondta egyikük, hogy de jó
volt, amikor még igazán el tud-
tam fáradni, jó lenne, ha még
egyszer lehetõségem lenne rá,
fûzte hozzá Piroska. Hogy mi
viszi a Támogató Szolgálat
munkatársait mégis tovább? A
gondozottak ragaszkodása, sze-
retete, a tudat, hogy szükségük
van rájuk mindig erõt ad a foly-
tatáshoz.                      -gyöngy-

Önállóságra ösztönözve gondoskodnak

Valamikor nádazó volt –
mondják az emberek a télen-
nyáron a Rosthy utcai vagy az
Okmányiroda elõtti padon ül-
dögélõ férfiról. És tõsgyökeres
paksi. Fiatalember még –
mondják mások, hiszen csupán
ötvenkét éves. 

Az egykor kétkezi munkából
élõ, ma már nyugdíjasként, be-
tegsége miatt méltatlan higié-
niai körülmények között ten-
gõdõ hajléktalan a fõutca sza-
kaszának felújítása után úgy
maradt itt, mint egy régi utca-
bútor. Nem illik a tájba, nem
való a társadalomba – mondják
sokan. De nyilvánvalóan nem
esztétikai kérdésrõl van szó,
amikor egy hajléktalanról be-
szélünk.

Fedél nélküli, otthontalan
ember, az átlagostól eltérõ sors
és perspektíva, amit az átlag-
ember ért meg legkevésbé. A

hajléktalanság nem csupán az
otthon hiányát jelenti, hanem
az emberi kapcsolatok beszû-
külését is, kirekesztettséget. A
hajléktalan ember bizalmatlan,
nincsenek kapcsolatai, melyek
biztonságot nyújtanak, átsegí-
tik válságos helyzetén.

A városlakók megvetik, saj-
nálják, szánják, néhányan se-
gítik. És még többen segíte-
nék. Ha hagyná. Bozsó Ká-
roly, a hajléktalanszálló,
Badics Istvánné, a hivatal
szociális osztályának vezetõ-
je, az utcai szociális munkás –

mindannyian szeretnék, ha a
hajléktalanszállóba költözne,
ott rendszeresen tisztálkodna,
melegételt enne. A férfi visz-
szautasítja a segítséget. Hosz-
szú, kitartó munka eredmé-
nyeként néha sikerül orvos-
hoz vinni, hetente megfürdet-
ni, lecserélni a ruháit… Nincs
rendelet, nincs jogszabály
amelynek alapján kényszerí-
teni lehetne életvitele megvál-
toztatására.

Az egyetlen hely, ahová men-
ne: a Tolna Megyei Önkor-
mányzat Szakosított Idõsek
Otthona, Alsótengelicen. Kö-
zel százan várnak arra, hogy az
otthon befogadja õket. 

És több százan várják a vá-
rosban, hogy ez a méltatlanul
hányódó élet végre visszake-
rüljön a rendszerbe. Egy biz-
tos: a legtürelmesebb õ maga.

Tell Edit

Ember az utcán

A Támogató Szolgálat munkatársai
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Nyugdíjasok
a számítógépnél
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Elsõ helyezést ért el az Egye-
sült Államokban Farsang János
a különlegesen képzett rendõri
egységek világbajnokságának
egyéni számában. A paksi ex-
kommandós 2008-ban máso-
dikként, míg tavaly hatodik-
ként zárt Orlandóban. „Idén
megnyerem a versenyt” felkiál-
tással utazott a tengerentúli
megmérettetésre a korábban a
Neutron kötelékéhez tartozó,
ma már nyugdíjas, „Farek” be-
cenévre hallgató paksi legény.
Csapatban többször is kiváló
eredményt ért el, egyéniben
2010-ben ért a csúcsra. – 41
perc alatt teljesítettem a 6 kilo-
méteres távot, ami 3 körbõl állt
és 24-en indultunk. Futás, má-
szás, mocsárban kúszás és lö-
vészet egyaránt volt. Sárosan,
zihálva kellett egy régi kétfo-
rintos átmérõjû körbe találni –
minden körben más-más fegy-
verrel –, ha nem sikerült, sú-
lyos büntetõidõket írtak a beér-

kezést követõ eredményhez. A
futás végén másodikként ha-
ladtam át a célvonalon, de az
elõttem beérõ NASA-s fiú sok-

kal rosszabbul lõtt, ezért õ is
mögém került az eredményhir-
detéskor – mondta el a verseny-
rõl János. A felkészülés kiváló-
an sikerült, amit sok futás, kon-
ditermi edzés – az ASE kajako-
sainál –, valamint a paksi kom-
mandós laktanya akadálypályá-
ja színesített. A lövészetet gya-
korolni nem tudta, mivel nyug-
díjasként még nincs fegyvertar-
tási engedélye, így azt „rutin-
ból” oldotta meg. Az utazást és
az amerikai tartózkodást né-
hány paksi vállalkozás is támo-
gatta, de javarészt saját zsebbõl
állta. Farsang János régi bará-
tokkal, riválisokkal is találko-
zott a versenyen. A brazil indu-
ló tavaly megnyerte a versenyt
és idén is a legfényesebb medá-
liáért szállt harcba. – Neki most
nem sikerült a címvédés, har-
madikként végzett. Tavaly
megkaptam tõle azt a pólót,
amit 2009-ben viselt és gyõ-
zött. Idén felhúztam magamra

és én is nyertem vele. Koráb-
ban ugyan azt mondtam, a csú-
cson abbahagyom, de jövõre
még szeretném megvédeni a cí-
mem, de már egy másik ruhá-
ban, mert jövõre visszaadom az
ereklyét – tette hozzá moso-
lyogva Farek. Szakmai verseny
lévén egy pisztoly lett a gyõz-
tes jutalma.

Az orlandói aranyérmes
minden szabadidejét eddig a
felkészülés töltötte ki, bár ha-
zajövetele óta is rendszeresen
mozog, nem állt le az edzé-
sekkel. Most azonban civil
életében párjával, valamint
kétéves kisfiával még több
idõt tölthet el, továbbá szere-
tett sportjával, a labdarúgással
is többet foglalkozhat. Az NB
III Dráva csoportjában szerep-
lõ Bölcske SE futballcsapatá-
nak vezetõedzõje azért dolgo-
zik, hogy a frissen feljutó gár-
da a bajnokságban minél elõ-
rébb végezzen.    Faller Gábor

Nem állt le az edzéssel a világbajnok

Háromszáznál többen sportoltak, de hatszáznál is többen
szórakoztak az atomerõmû karbantartási igazgatóságának
hagyományos sport- és családi napján. Aranyiné Czetli Ju-
dit fõszervezõ elmondta, hogy minden igazgatóság sportol,
de tudomása szerint ilyen típusú és jelentõs múltú sportna-
pot csak õk tartanak. A rendezvény célja azon túl, hogy ki-
váló eszköze a csapatépítésnek, az, hogy a blokkok fõjaví-
tásának végeztével, a megfeszített, túlmunkával tarkított te-
vékenység után a karbantartásban dolgozók együtt lazíthas-
sanak hozzátartozóikkal. A program sikere mögött egy ösz-
szeszokott társaság áll, amelyben minden területnek meg-
van a gazdája. A töretlen népszerûséget, sõt emelkedõ lét-
számot Judit emellett annak tulajdonítja, hogy a jól bevált
programelemeket mindig valamilyen újdonsággal ötvözik.
Az idei összejövetelt, amely a tizennegyedik volt a sorban,
az elmúlt szombaton rendezték az ASE csarnokban és teké-
zõben. A jelentkezõk teke, asztalitenisz, csocsó, darts és lab-
darúgás terén versengtek hol egyéniben, hol csapatban, né-
hol külön amatõr és profi kategóriában, de nem maradt el
idén sem a népszerû vezetõi ügyességi verseny, amibõl íze-
lítõt láthatnak fotónkon. Ez volt az elsõ év, hogy a gyerekek
számára rajzversenyt is hirdettek amellett, hogy ügyességi
versenyszámokban is próbára tehették magukat. A napot a
Duna Party Táncstúdió frappáns mûsora színesítette és va-
lódi nyereményesõ zárta. Díjazták a különbözõ sportágak
legjobbjait, a szervezõk segítõit, a legszebb rajzok készítõit,
illetve most elõször a büfé legszorgalmasabb látogatóit.  -vt-

Együtt lazítottak a karbantartók

Hét nyugdíjas tanuló fejez-
te be a közelmúltban a szá-
mítógéppel való ismerke-
dést a paksi városi mûvelõ-
dési központ könyvtárában.
Cselenkó Erika és Rausch
Ildikó türelmes vezetésével
30 órán át ismerkedtek a
szövegszerkesztés és az
internetes keresés, levele-
zés alapjaival. A tanfolya-
mot, ami a hallgatóknak in-
gyenes, a TÁMOP Tu-
dásexpo-Express nevû pá-
lyázaton nyert támogatás-
nak köszönhetõen még há-
rom alkalommal szervezik
meg. 

A 2011 januárjában induló
képzésre már nincs hely, az
októberben indulóra azon-
ban már most lehet jelent-
kezni a könyvtárban.
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A Természeti Katasztrófák Csökkentésé-
nek Világnapja alkalmából kapott elisme-
rést a Fortuna Rádió fõszerkesztõje.
Schuckert Józsefnek az Országos Kataszt-
rófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója
adományozott emléktárgyat, amit Mácsai
Antal megyei igazgató adott át. Mácsai
Antal elmondta: hagyomány, hogy ezen a
napon megköszönik a média azon munka-
társainak munkáját, akik kiemelkedõ tevé-
kenységükkel segítik a lakosság tájékozta-
tását.  Schuckert József hosszú idõ óta az
aktualitásnak megfelelõ tudnivalókról, a
katasztrófavédelmet érintõ fõbb esemé-
nyekrõl, idén hangsúlyozottan a május-jú-
niusi ár- és belvízvédekezés megyei hely-
zetérõl készített korrekt, gyors híradásai-
val nagy mértékben segítette a megyei
igazgatóság tevékenységét, húzta alá az
igazgató. 

Schuckert József kezdetektõl munkatársa
a Fortuna Rádiónak, sõt az elsõ próbaadá-
soknál is ott volt. A nosztalgiazene szerel-
mese, ennek köszönhetõen született meg
elsõ mûsora, a Leporolt LP-k. Az évek fo-

lyamán a zenei mûsorok mellett bekapcso-
lódott a közéleti mûsorok szerkesztésébe
is, ma õ a hírmûsor szerkesztõje, a Fortu-
na Rádió fõszerkesztõje. Munkájáról szól-
va elmondta, hogy a hírszerkesztés során
nap mint nap igyekszik friss információ-
kat szolgáltatni. A hírek között prioritást
élvez a katasztrófavédelem, hiszen a tûz-

oltók, mentõk, polgári védelmi szakembe-
rek azon dolgoznak akár életük kockázta-
tásával, hogy más bajba ne kerüljön, vagy
ha már bajba került, tesznek azért, hogy
valamilyen módon kezelhetõ legyen, fo-
galmazott a fõszerkesztõ. Hozzáfûzte, sze-
rinte nagyon fontos, hogy ezek az embe-
rek megfelelõ elismerést kapjanak. – Nyil-
ván amikor katasztrófahelyzet van, a fi-
gyelem feléjük irányul, de nem szabad el-
felejteni, hogy folyamatosan tettre készek,
ezért gondoltam lényegesnek, hogy foglal-
kozzunk például azzal is, ha sportrendez-
vényük van. Fontos, hogy az emberek ne
vegyék természetesnek, hogy nekik ez a
dolguk, hiszen óriási a felelõsségük és ál-
talában nem kapnak semmilyen visszajel-
zést – fejtegette hozzáfûzve, hogy az új-
ságírás is ilyen, legyen akár írott, akár
„hangos”, többnyire csak akkor van visz-
szajelzés, ha valami nem kerek, ha valami
nem jól mûködik. Éppen ezért, illetve
azért, mert élete elsõ elismerése, különö-
sen nagy örömmel vette át az emléktár-
gyat.                                       Vida Tünde

Elismerés a rádiósnak

Alapításának huszadik évfor-
dulóját ünnepli ebben az évben
az atomerõmû tûzoltósága. Az
évfordulóra Lovászi Zoltánné
szerkesztésében könyvet jelen-
tettek meg mintegy folytatása-
ként az alapítás tizedik évfor-
dulójára kiadott könyvnek.

Bõhm Péter parancsnok már
a létrehozatalnál, sõt az atom-
erõmû tûzvédelmének meg-
szervezésénél ott volt. Mint
elmondta, 1990-ben állami
tûzoltóságként kezdték meg a
munkát. Az elmúlt két évtized
legnagyobb eredményének azt
tartja, hogy zökkenõmentesen
sikerült az átállás, amikor
1994-ben állami tûzoltóságból
egyik napról a másikra magán
tûzoltósággá váltak az ország-
ban elsõként. Követendõ pél-
da nem lévén maguk dolgoz-
ták és alakították ki ennek a
kereteit. Az atomerõmû tûzvé-
delmét ma külsõ vállalkozás-
ként az Atomix Kft. keretében
létesítményi tûzoltóságként
látják el. A hagyományos tûz-

oltási, mûszaki mentési és tûz-
védelmi feladatokon túl sok-
rétû munkát végeznek, példá-
ul sürgõsségi betegellátást
biztosítanak. Különlegesség,
hogy a tûzoltóság mentõszol-
gálatot mûködtet, ahol mindig
ügyel mentõorvos, de a szak-
személyzetet az Atomix tûzol-
tósága biztosítja, tudtuk meg
Bõhm Pétertõl, aki azt is el-
mondta, hogy az állomány
minden tagja képes az újra-
élesztésre. Használják az
alpintechnikát mélybõl és ma-
gasból mentésre, képesek fe-
szültség alatt oltani. Képzési
rendszerük egyedülálló, illet-
ve több olyan fejlesztésük
van, amelyet más tûzoltósá-
gok is hasznosítanak. Õk al-
kalmazták a tûzoltóságok kö-
zött elõször a minõségirányí-
tást, a teljesítményértékelést. 

A minõségirányítási rend-
szernek köszönhetõ, hogy
minden átlátható, mindenki
tudja a feladatát, a határidõ-
ket, vázolta a parancsnok. A

teljesítményértékelést hasonló
elvek mentén dolgozták ki.
Ahogy Bõhm Péter fogalmaz,
a tûzoltók munkáját lehet
szubjektíven minõsíteni, de az
nem viszi elõre az ügyeket.
Ezért szükség volt egy objek-
tív rendszerre, amelynek lé-
nyege, hogy a tûzoltók felké-
szültségét mérik. Rendszeres
az egészségi vizsgálat, a fizi-
kai állapotfelmérés és az el-
méleti vizsga. 

Az úgynevezett vonulós tûz-
oltóknál 1990 óta alapfeltétel
a felvételnél az érettségi, de
egyre több a diplomás az
újonnan csatlakozók között.
Szolgálatparancsnok csak két
felsõfokú – egy állami és egy
szakmai – végzettséggel lehet
valaki, a vezetõknek viszont
ezen túl minõségügyi szak-
mérnöki diplomája is van. A
parancsnok egyébként azt is
elárulta, hogy valójában hiva-
tásos tûzoltóságnak nevezné
csapatát, mert szerinte nem az
számít, honnan kapják a fize-

tésüket, hanem az, hogyan
végzik a munkájukat. A pa-
rancsnok eredményeiket ösz-
szegezve úgy fogalmazott,
hogy szakmai szempontból
büszkeséggel tölti el, hogy si-
került ezt a tûzoltóságot olyan
minõségben megalkotni,
amelyrõl nemcsak Magyaror-
szágon, de külföldön is elis-
meréssel szólnak.

Szintai László 1997-tõl dol-
gozik az atomerõmû tûzoltó-
ságánál, ahova a karbantartás-
ról pártolt át. Beosztott tûzol-
tóként kezdte, majd elvégezte
a fõiskolát és hat és fél éve
szolgálatparancsnokká nevez-
ték ki. Elmondta lapunknak,
hogy kevés beavatkozás van
náluk – amelyeket eddig haté-
konyan megoldottak –, vi-
szont a felkészülés, amit vé-
geznek, sokrétû és példaérté-
kû, csakúgy mint a sportolási
lehetõségek, s a felszerelés
minõsége szintén kiemelkedõ.
A legveszélyesebb technológi-
ákra tûzoltási-mûszaki menté-
si tervek készülnek, azt gya-
korolják, hogy minden hely-
zetre felkészüljenek.      -vida-

Jubilált az atomerõmû tûzoltósága
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Pakson 1945. november 14-én
a Duna utcai Resch kocsmában
alakult meg 17 taggal a mai ha-
lászati szövetkezet jogelõdjé-
nek számító Paks és Vidéke
Halászati Szövetkezet. Csatla-
koztak hozzájuk Dunaföldvár,
Madocsa, Dunapataj, Uszód
halászai is, de már az év végé-
re 23 fõre nõtt a paksi halászok
száma a szövetkezeti tagok kö-
zött. A társulás tagjai 1952-ben
a „korszellemnek” megfelelõ-
en felvették a Vörös Csillag
Halászati Termelõszövetkezet
nevet. 

A tsz vezetõi közé az idõ-
sebb, nagytekintélyû halászok
közül választottak elnököt, kö-
zéjük tartozott id. Isgum Fe-
renc, az ismert tolnai Isgum
halászdinasztia 1908-ban
Paksra költözött tagja, aki
1947-tõl 1950-ig volt a paksi
szövetkezet elnöke. Õt 1950-
tõl ifj. Bencze Ferenc (aki szin-
tén régi paksi halászcsalád le-
származottja) követte, aki ké-
sõbb Budapesten, a Halászati
Termelõszövetkezetek Szövet-
ségének országos vezetõje lett,
s fõvárosi kapcsolatai révén je-
lentõs szerepe volt a paksi ha-
lászok budapesti csárdájának
megnyitásában. 

A halászati szövetkezetek a
jövedelmezõség és a halérté-
kesítés biztosítására mellék-
üzemágként országszerte ha-
lászcsárdákat mûködtettek. A
paksiak is nyitottak saját étter-
met, elõbb a fõvárosban 1951-
ben, néhány évre rá pedig
Pakson. 

Pakson mûködõ halászcsár-
dáját a szövetkezet a Duna ut-
ca 8. számú házban nyitotta
meg, amelyben az államosítás
elõtt Resch József kocsmája
mûködött, ami a paksi halász-
társadalom törzshelyének szá-
mított. Közel volt a „szana-
szét”, a Duna utca és a Villany
utca közt álló vízparti kis ház
(ahol a szerszámaikat, a háló-
kat, vontatóköteleket tartot-

ták), a halászok a nehéz mun-
ka, szerszámaik bepakolása
után nap mint nap ide tértek be
megbeszélni, elosztani a fo-
gást, s az egyezséget megpe-
csételni egy pohárral.

Reschék vállalkozása 

több volt mint 

egyszerû kocsma, 

ma inkább vendéglõnek nevez-
nénk. Az 1930-as évek köze-
pén nyitották meg, az utcára
nyíló söntés mellett volt egy
kisebb kártyaszoba is, amellett
az étterem, s nyaranta kellemes
kerthelyisége is, a mellette lé-
võ ház udvarán (a 6. számú-
ban, ahol Reschék laktak). A
vendégeknek a gödöllõi Vidák
Béla zenekara húzta a talpalá-
valót, bár õket késõbb
Baumann Gáspár elcsábította
az Erzsébet szálló éttermébe,
de az utánuk felfogadott Sár-

közi zenekar ezt feledtetni tud-
ta, s még évtizedekig a Paksi
Halászcsárda zenekaraként is-
merte õket mindenki. Reschék
szódagyárat és sörfejtõt is üze-
meltettek (nem sörfõzõt, ha-
nem sörfejtõt: a Kõbányáról
hordókban hozott sört üvegek-
be töltötték, s lovas kocsival,
késõbb teherautóval szállítot-
ták a környezõ falvak vendég-
lõibe). Mivel Resch József ta-
nult mestersége hentes volt,
még egy kisebb mészárszéket
is nyitott a vendéglõ mellett,
ami az étterem konyhája mel-
lett a paksi lakosságot is ki-
szolgálta. 

Az államosítás után Resch
József vendéglõjét a halászati
szövetkezet kapta meg, és Ma-
gyar János vezetésével 1953-
tól (más források szerint 1955-
tõl) halászcsárdaként mûkö-
dött. Kerthelyisége ekkor már
nem volt, de megmaradtak a
törzsvendégek, a paksi halá-

szok, a régi felszolgálók: Mé-
száros János és Surányi Kár-
oly, és továbbra is Sárköziék
zenekara muzsikált esténként.
A halászélet, a vízpart hangu-
latát a dunakömlõdiéhez ha-
sonlóan a paksi csárda éttermé-
nek falán is 

freskószerû 

faliképek 

idézték fel, amelyeket a hatva-
nas évek elején Bézi Sándor
készített, aki 1960-ban fiatal
rajztanárként érkezett a város-
ba. A csárda nemcsak a kisebb-
nagyobb társaságokat szolgálta
ki, hanem bankettek, lakodal-
mak lebonyolítását is vállalta.
Ennek ellenére ráfizetéses volt,
s a szövetkezet számára nyere-
ségesebbnek látszott egy új
vendéglõ építése a 6-os fõút
mellett, s 1964-ben hozzá is
láttak a Dunaföldvári úton a
nagyobb, korszerûbb étterem
megépítésének, ami egy év
alatt el is készült, s azóta is
mûködik. 

Napjainkban a Duna u. 8.
számú épület, ahol a paksi ha-
lászszövetkezet elsõ csárdája
mûködött, az önkormányzat
tulajdonában van. A szövetke-
zet az új megnyitása után ele-
inte irodának használta, majd
elcserélte az önkormányzattal
a hajóforgalom megszûnése
következtében üressé vált ha-
jóállomás épületéért. Az ön-
kormányzat a hajdani vendéglõ
helyén alakította ki a nyugdíja-
sok napközi otthonát, napja-
inkban pedig az ÁNTSZ irodá-
inak ad helyet.

Forrás: Dr. Németh Imre-So-
mogyi György- Dr. Koch Jó-
zsef: Paks nagyközség monog-
ráfiája, Paks, 1976; Solymos
Ede: A közép-dunai halász szö-
vetkezetek megalakulása,
Cumania 19.kötet, Kecskemét,
2003; Solymos Ede: Dunai ha-
lászat, Akadémiai Kiadó, Bp.
2005; Mészáros Jánosné,
Resch Józsefné és Zerza József
szíves közlései.

Kernné Magda Irén

A Paksi Halászcsárda
Üdvözlet Paksról!

Budapesten ismert és népszerû volt a Paksi Halászcsárda,
a Mártírok útja (régen Margit körút) 14. számú épületben mû-
ködött. (A házban emberemlékezet óta vendéglõ üzemelt, a
két világháború közti évtizedekben Budai Kis Pipa néven.)
Vendégeit a forgalmas körút bejáratott helyén fogadó csárda
kitûnõ halételeivel a nyolcvanas évek végéig nyereséges üz-
letmenetet biztosított a paksi szövetkezetnek és az üzemelte-
tõ bérlõknek egyaránt. Éttermi dekorációja, a kitömött viza a
paksi halászok legsikeresebb fogásaira utalt, konyhája híres-
sé tette a paksi halászlét. Sajnos a vállalkozás az ezredfordu-
lóra masszívan veszteségessé vált, be kellett zárni, majd el is
adták, s 2006 óta a Menta Terasz nevû éttermet találhatjuk az
egykori csárda helyén.
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Tappancs karácsonya
Közeleg egyik legszebb ünne-
pünk, a karácsony. Tappan-
csék várakozással teli izga-
lommal készülnek erre a meg-
hitt eseményre.

Kapcsolódj be te is kis bará-
taink elõkészületeibe! Ké-
szítsd velük együtt az adventi
órát, amelyen jól követheted
majd a karácsony közeledtét.
Barkácsolj Mikulást váró zsá-
kocskát, díszítsd a szobádat

világító ablakdísszel. Szebb-
nél szebb ajándékötletek kö-
zött válogathatsz, s meglephe-
ted vele szeretteidet. A nagy
munkában pihenésképpen ol-
vasd el vagy hallgasd meg
Tappancsék ünnephez kapcso-
lódó történeteit, verseit. A me-
sék birodalmába repít a sok-
sok mozgalmas, csodálatos
kép, amelyek a könyv oldalai-
ról téged hívogatnak.               

Lázár Ágnes 
gyermekkönyvtáros 

(Pákolitz István 
Városi Könyvtár)

Amikor néhány évvel ezelõtt a Sárgödör téri
boráldáson az ünnepi alkalom koccintós
hangulatában Krúdyt, Márait szerettem vol-
na megidézni, a „mindig csendes paksi
borászok” olyan hangosan elemezték az év
termésátlagát, a termés cukorfokát, meg azt,
hogyan kell hagyományos paksi sillert ké-
szíteni, hogy nem csodálkoztam, amikor a
saját hangomat sem hallottam, így azon sem,
hogy Krúdy, Márai hangjai sem jutnak el
hozzájuk – évtizedek, majdnem évszázad
távlatából. Aztán szelíden, de nagyon hatá-
rozottan kértem a vendégeket: ha a költõk,
írók nem vetették meg a jó bort (ha már
Krúdy Gyuláról van szó), s lássuk be: az
ivással megtisztelték a bor készítõit, akkor a
város borászai tiszteljék meg a borivó írókat
azzal, hogy elcsendesedve meghallgatják
írásaikat.

Azután az eltelt évek alatt egyre nagyobb
és szebb lett a csend Márton napon, ami-
kor Hamvas Bélát, Tömörkény Istvánt,
Vörösmarty Mihályt, Babitsot, Gelléri An-
dor Endrét idéztük. A bor mellett terítékre
került a szóda, majd a fröccs. A fröccs,
amit a korábbi évszázadokban, évtizedek-
ben még borból és valódi szódából készí-
tettek, amikor még nem váltotta fel a szó-
dásüveget a mûanyag palackos, a valódi
fröccs készítéséhez méltatlan ásványvíz. A
háztartásokban még megtalálható, igazi
fröccshöz elengedhetetlen szódavíz vagy
szikvíz sok étterem kínálatából hiányzik,
helyette a bor mellé külön ásványvizet
hajlandóak csak hozni. 

Hogy is volt?
…Fáy András birtokán járunk, aki a

XIX. század kivételes, sokoldalú egyéni-
sége volt: birtokos nemes, országgyûlési
követ, megyei tisztviselõ. Egy kvaterkázás
alkalmával, ahol a társaságban jelen volt
Jedlik Ányos és Vörösmarty Mihály is, a

tudós Jedlik, akinek gyomra nem bírta
tisztán a bort, magával hozta legújabb ta-
lálmányát, melybõl szénsavas vizet spric-
celt a borba. „Spritzer?” - kérdezte Vörös-
marty látva az új találmányt. „Túl néme-
tes. Legyen inkább fröccs!” – s azzal ajká-
hoz emelte a „spritzerrel” dúsított habzó
bort: a mindenség elsõ fröccsét. A fóti pin-
cében koccintásra emelte poharát a költõ:
kezében a csillanó kristály mögött szénsav
buborékok szálltak egyre felfelé a borban.
Mögötte Jedlik Ányos állt, félszeg mo-
sollyal arcán: kezében ott pihent az elsõ
szódás üveg. „Fölfelé megy borban a
gyöngy, jól teszi. Tõle senki e jogát el nem
veszi…” (Vörösmarty Mihály: Fóti dal)

…A fröccs, úgy tûnik, lassan visszaszerzi
az elmúlt fél évszázad alatt elvesztett méltó-
ságát Magyarországon. Hiszen nem megve-
tendõ italról van szó, melyet elsõsorban a
kocsmák kínálatából kellene ismernünk, ha-
nem egy olyan nedûrõl, melyet két szent fo-
lyadék alkot: a bor és a víz.

A fröccsnek szigorú rend szerint kell ké-
szülnie, keverése pontos bor-szódavíz arány-
hoz igazodik. A különbözõ fröccstípusok
nagyszerûsége éppen abban rejlik, hogy al-
koholtartalmuk változó, így azokat eltérõ al-
kalmakkor, idõpontokban és helyzetekben
érdemes fogyasztani. 

Fröccsbor kifejezés pedig nincs. A fröccs
nem készülhet „akármilyen” borból, különö-
sen nem silány lõrébõl, cselédborból. A leg-
jobb fröccsbor a száraz, minõségi fehérbor. 

S akik szerint a bort vízzel hígítani vétek,
hallgassák meg Goethe-t, akitõl egy részeg
társaság számon kérte, miért vizezi a borát, s
õ így válaszolt: „A víz önmaga: hallgatás. /
Bizonyítják a tóban a halak. / A bor tisztán:
elbutulás. / Önök a tanúk erre, Urak! / S
mert számomra mindkettõ iszony: / Borom
vízzel keverve iszom.”                    Tell Edit
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Nemzeti italunk: 
a fröccs

Hogy volt…?

Íme néhány magyar fröccstípus:
(Forrás: Lovas, 2006)
Mafla ½ l bor + ½ l szódavíz
Csattos 1 l bor +  ½ l szódavíz
(a régi kristályvizes üvegekre utal az el-
nevezés)
Krúdy fröccs 9 dl bor + 1 dl szódavíz
(az író szerint ilyen arányban a víz
„megnevetteti” a bort)
Lámpás 1 és ½ l bor + ½ l szódavíz
(Aki ilyet ivott, lámpással kereshette a
józanságát – írta róla egy elbeszélésé-
ben Babay József)
Sóher fröccs 1 dl bor + 9 dl szódavíz

Könyvajánló
A Dunakömlõdi Római Ka-
tolikus Plébánia udvara és
közösségi háza ismét ad-
ventváró programoknak ad
otthont.

December 10-én 18:00
órakor  a harmadik gyertyát
meggyújtja, gondolatait el-
mondja Nagy János, Ma-
docsa református lelkipász-
tora. Utána a közösségi ház-
ban „Zenés ünnepvárót”
rendeznek a madocsai Ma-

rasztaló együttessel és bará-
taikkal.

Az utolsó adventi alkalom-
mal, december 17-én 18:00
órakor a negyedik gyertyát
meggyújtja, gondolatait el-
mondja Fitt Szabolcs plébá-
niaigazgató. A közösségi
házban a Hazajáró Diákok
Klubja elõadásában verset
mondanak és Donászy Mag-
da Fenyõcske címû meséjé-
nek feldolgozása hangzik el.

Adventi udvar
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A második világháború  elõtt Paks fõutcá-
ján egymás mellett sorakoztak a kis üzle-
tek, köztük a mindennapi igényeket kiszol-
gáló vegyeskereskedések.

Ezeknek az általában családi tulajdonban
mûködtetett boltoknak jellegzetes berende-
zése volt: szekrény, fiókjain zománcos táb-
lán a benne rejlõ áru nevével, polcok, pult,
rajta üvegekben a cukorkák, csokoládé.
Mindent lehetett itt kapni, ami a hétköz-
napokban nélkülözhetetlen volt.

Nem csak a látvány, az illat is sajátos
lehetett, hiszen a fiókokból a fûszerek, a
pulton lévõ tartályokból a kávé és a tea
illata áradt. A kávé a polgári kultúra ter-
jedésével lett egyre keresettebb cikk, s
sokáig csak ezekben az üzletekben lehe-
tett beszerezni. A képen látható rézedény
szemes kávé tárolására és adagolására
szolgált.

A tartály az alsó részén látható embléma
szerint a lemezárugyár terméke. A gyár tör-
ténete jellemzi a háború elõtti magyar vi-
szonyokat és a késõbbi változásokat: elõ-
ször szitás-rostás üzemként mûködött, ké-
sõbb csõbútorokat, kerti bútorokat, lánco-
kat gyártott. Szerzõdést kötött egy német

céggel motorkerékpár alkatrészek gyártá-
sára, majd átálltak a kerékpárgyártásra. A
hadsereg autóinak javításával foglalkoztak,
legénységi ágyakat készítettek.

Az államosítás után kiadott új alapítóle-
vélben „vas- csõ és kerti bútor, gyermek-
sportjáték, gyermek-kocsik, hajtányok, ját-
szóeszközök, kirakatállványok, guruló
függönytartók stb. gyártása” szerepel.
Több gyár beolvasztása bõvítette és változ-
tatta a cég profilját a kerékpárpumpa-töltõ-
tõl a fémirónok, kannák, dobozok gyártá-
sán át a játékáruk és „bazárjátékok” készí-
téséig.

Ennek az idõszaknak a termékei már a
ma középkorúaknak is ismerõsek: a diave-
títõ, a lendkerekes autó, a Rakéta pisztoly,
a holdrakéta, a pléhcsibe, Roli Zoli és a ház
alakú persely még a nyolcvanas évek ele-
jén is kedvelt játékok voltak. A gyár utolsó
egysége 1993-ban szûnt meg.

A kávétároló tartály összeköt tehát majd’
egy évszázadot, így számos emléket is éb-
reszthet. Kérjük, osszák meg velünk a paksi
kereskedelemmel, a kávézási szokásokkal, a
lemezárugyár termékeivel kapcsolatos törté-
neteket, iratokat, fotókat, tárgyakat, melyek
a múzeum digitális gyûjteményébe kerülve
bõvíthetik városunk közelmúltjáról ismert
képünket. (muzeum.paks@gmail.com)

Kövi-Ónodi Gyöngyi
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Tárgy/Történet

Félezer fiatal 166 produkció-
val lépett színpadra a Paksi
Úttörõk és a Paksi Közmûve-
lõdési Nonprofit Kft. hetedik
alkalommal megrendezett se-
regszemléjén. Az általános és
középiskolás diákok három
mûvészeti ágban mutathatták
meg, hogy „Ki mit tud?”  

A versenyzõk hagyományosan
vers-, próza- és mesemondás,
tánc, valamint hangszeres zene
kategóriában nevezhettek. Idén

minden eddiginél több, hu-
szonkét településrõl jöttek diá-
kok a seregszemlére, olyan he-
lyekrõl is, ahonnan eddig még
nem, Paks határon túli testvér-
települései közül Visk képvi-
seltette magát. A legnépesebb a
vers-, próza- és mesemondók
tábora volt 120 nevezõvel, tánc
kategóriában 24, hangszeres
zenében pedig 22 produkciót
vehettek górcsõ alá a szakértõ
zsûrik. A vers-próza-mese kate-
góriában érezhetõ volt, hogy a

korábbi években elhangzott ta-
nácsokat megfogadták a felké-
szítõk és versenyzõk, ami leg-
inkább a versválasztásban mu-
tatkozott meg. A zenész re-
ménységek elõadásában a nép-
zenétõl a komolyzenén át a jaz-
zig sokféle muzsika szûrõdött
ki a kategóriának másodízben
otthont adó Pro Artis mûvésze-
ti iskolából. A táncosoknál is
változatos volt a kép, modern
táncot és néptáncot egyaránt
láthatott a zsûri és a közönség.
Nagy sikert aratott és arany mi-
nõsítést kapott a káprázatos
népviseletben huculkát táncoló
viski Tisza Táncegyüttes, de
arany fokozatú oklevelet vehe-
tett át a paksi Csillag Show
Tánc Egyesület formációja is –
több más elõadóval egyetem-
ben. A verseny hagyományai-
hoz hûen elõválogató nem volt,
a szakmai zsûri összefoglaló
értékelést adott a versenyzõk-
nek és egyéni konzultációra is
volt lehetõség.            -gyöngy-  

Viskiek is megmérették magukat
Angyalok és pásztorok cím-
mel ad Sebestyén Márta ad-
venti koncertet december 13-
án 17 órakor a Jézus Szíve
templomban. Jegyek válthatók
elõvételben a mûvelõdési köz-
pont jegypénztárában, illetve
az elõadás napján, a helyszí-
nen 1500 Ft-os áron.

Sebestyén
Márta Pakson

Egy nem mindennapi fiatal-
ember rajzaival és makettjei-
vel ismerkedhetnek meg a mû-
velõdési központ nagykiállító-
jában. Orsós György, a pécsi
autista cigányfiú az épületek
szerelmese, ezeket rajzolja,
építi meg hihetetlen részletes-
séggel és egyedülálló perspek-
tivikus látásmódjával.

A kiállítás december 12-ig
tekinthetõ meg.

Gyurika 
kiállítása
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Hosszú út vezetett a szlovákiai
Felsõszelitõl Paksig, az eszter-
gapadtól a vezérigazgatói szé-
kig. Pónya Józsefet a napok-
ban megyei Prima díjjal jutal-
mazták, ebbõl az alkalomból
beszélgettünk  az atomerõmû
nemrégiben leköszönt elnöké-
vel, aki most ismét nyugdíjas
napjait tölti. 

Nem vagyok már „sorba kötve a
hülyeségekkel”, mondja annak
kapcsán, hogy nincs felelõs
beosztásban. Véleménye azon-
ban van az ország történéseirõl,
78 éves létére meglehetõsen jól
tájékozott, pártszínektõl függet-
len kritikáit sem rejti véka alá.
Mérgelõdnöm csak szabad,
mondja, de senki ne gondolja,
hogy egy morgolódó öregúrról
van szó: csupán megosztja gon-
dolatait, ha úgy alakul, de szó
nincs arról, hogy haragudna a vi-
lágra. Sõt. Mindig kereste a ma-
gyarázatot, hogy jól érezze ma-
gát, igyekezett pozitívan állni a
történésekhez, most is azt mond-
ja: valahol a végén mégiscsak jól
kell lenni majd a dolgoknak. Pe-
dig szeretünk panaszkodni – ve-
tem fel. Jobban élünk, mint amit
mondanak rólunk, feleli erre.
Ránk beszélik a rossz világot.
Ha olyan ember mondja, hogy
nincs mit enni, akinek két tele-
fon lóg a fülén, azt miért sajnál-
jam – kérdi. Van valódi szegény-
ség, de az országnak tudni kell
különbséget tenni. Nem érti, ho-
va tûnt a józan paraszti ész. Ré-
gen úgy félt a kisember, hogy
még aludni sem tudott, ha hitele
volt. Ma meg bemegy az autó-
szalonba, nem kell pénz sem,
csak üljön bele, vigye, azt fizes-
se. Kezdõdik a karácsonyi döm-
ping, fölgerjesztik a kínálatot, de
minek vesz valaki színes tévét,
ha nem kerül rá. Meg kell
emészteni a jövedelemkülönbsé-
geket, s nem kell versenyezni a
szomszéddal, ha nem telik rá.
Ha valakinek nincs mit enni, ak-

kor jogosan haragszik. Azért
azonban nem lehet irigy, mert
egyszerûen él – sorolja. 

Könnyen beszél – gondolhat-
nák. Pedig az élete 15 évesen
egy kis batyuval indult: a Benes
dekrétumot õ a bõrén érezhette.
Acsaládot bevagonírozták, s egy
cseh kõbányában kötött ki, ahol
két évig dolgozott. Sok történet
után jut el a beszélgetés fonala
idáig, nem sûrûn hozakodik vele
elõ. – Azt hittem, kegyelt leszek,
és nem a teljesítményem alapján
fognak megítélni – feleli arra,
hogy miért nem szokott róla be-
szélni. Nõvére, aki átszökött
Magyarországra, hosszas küzde-
lemben kijárta, hogy a család is
követhesse. – Mikor jöttünk át
Galántán, a rokonoktól kaptunk
egy liter kacsazsírt. Ez volt az
összes hozományunk. Aratáskor
érkeztünk, apámmal vállaltunk
munkát, így indult újra az élet.
Mint meséli, szülei soha nem pa-
naszkodtak, s a csodálkozó te-
kintetre õ is csak annyit felel: túl
lehetett élni. Csak akkor „ugrik”,
mikor a teraszon limonádét szür-
csölgetve elhangzik, hogy nem
lehet kibírni a meleget – neki a
viszonyítási alap a kõbánya, mi-
kor odatûzött a nap. Ott õ volt a
legkisebb, s a többi õt szalasztot-
ta mindenért. Akkor megfogad-
ta, hogy nem akar utolsó lenni… 

Ipari tanuló lett. Még ma is
emlékszik a hideg olajos ruhára

a vasszekrényben, lúdbõrzött az
ember tõle, a szagát meg csak
az tudja, aki ott volt. De volt ott
egy melós, akitõl olyan méltó-
ságot tanult, ami életre szólt.
Adott magára, munka után
nyakkendõt húzott, s evésnél
sem az esztergapadot használta,
mint a többiek: megadta a mód-
ját, kisasztalt terített magának,
úgy falatozott. (Ez jutott eszébe
késõbb, amikor vezetõként
mindig figyelt arra, hogy le-
gyen a munkásoknak étkezõ-
jük.) A mûhelyben látott meg
egy felhívást, ami érettségire
biztatott – ki tudja, merre viszi
az útja, ha nem akad szemébe
véletlenül a plakát. A mûegye-
temen végzett aztán, mérnök
akart lenni. A sors azonban úgy
hozta, hogy egyre följebb és
följebb került a ranglétrán. – Az
a szerencsém, hogy soha nem
törekedtem vezetõ tisztségre, ha
elõrébb akartak vinni, hagytam
magam – mondja. Mikor a tata-
bányai hõerõmûben igazgató-
nak nevezték ki, azt aztán már
határozottan nem kívánta: a
mérnökök között akart lenni. –
A szakmát szerettem – jelenti
ki. Mikor Pakson vezérigazgató
lett, itt is inkább az igazgatók
szerepét vette át: vitatkozott a
szakmáról, „kötekedett”, holott
már nem ez volt dolga. – Tud-
tam én ezt akkor is, de ez volt
benne az élvezet – mondja mo-

solyogva. Voltak azonban ko-
loncai is: ebédek, vacsorák,
vendégfogadás. Robot volt, úgy
utáltam, ecseteli. – Kinek kel-
lett a reggeli tejeskávé után az
ital? Pálinka helyett vizet töltöt-
tem magamnak, a traubi meg,
ha jól kirázták belõle a szénsa-
vat, olyan volt, mint a martini –
sorolja. Készséges házigazda-
ként kellett viselkednie, hiszen
mindig akadt elintéznivaló a
vendégekkel, közben meg foly-
ton azon járt az agya, hogy
máshol kellene lennie. – Aki
mindebbõl annyit lát, hogy ez
csak kiszáll a kocsiból, meg ide
megy, oda megy, azt kötelez-
ném arra, hogy évekig csinálja
ezt – jegyzi meg tréfásan mér-
gelõdve, hozzátéve: ünnep is
úgy jó, ha ritkán van. 

Párizsban tárgyalt annak idején
az 1000 MW-os blokkokról, mi-
kor vendégségbe hívták. Libéri-
ás inasok szolgáltak fel, a vendé-
gek közt nagykövet is akadt. –
Kérdezgetni kezdtek az operá-
ról. Ha adom a nagyot, hamar le-
bõgök, ha természetesen, abból
nem lehet baj. Mondtam, hogy
nem vagyok járatos a témában –
eleveníti fel. Amerikában hang-
versenyre akarták vinni, de õ in-
kább a matrózkocsmát választot-
ta. Nem lehet „viselkedni” hosz-
szú ideig, meg nem is érdemes:
kilukasztja az ember gyomrát –
válaszolja. 

– Szerencsém is volt, hogy el-
értem, amit elértem. Nincs di-
csekednivaló, megélt dolgok
vannak – mondja teljes termé-
szetességgel. Van azonban, ami-
re felhívja a figyelmet: – Arra
idõben kell vigyázni, hogy min-
den a családba torkollik. Nem
elég csak azt látni, hogy a szom-
szédasszony szebb, meg jobban
van megfésülve – az is kócos, ha
fölkel – foglalja össze tömören a
lényeget. Az unokák kapcsán
szóba kerül a mai generáció: 
– Nagyon szeretem a fiatalokat,
nem csak az unokákat, a többit
is. Becsülöm õket. Bennük lá-
tom az észt, az erõt, hogy to-
vábbviszik a világot.

Dávid Ildikó
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Jó napot, mi újság?

Megélt dolgokról
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A kétszeres olimpiai bronzér-
mes, négyszeres világ-, három-
szoros Európa-bajnok kenus be-
jelentette, hogy újra edzésbe
állt, és szeretne kijutni a londoni
olimpiára.

– Nehéz döntés volt?
– Amióta eldöntöttem, azóta

nyugodt vagyok. Nyár vége fe-
lé kezdtem el gondolkodni
azon, hogy visszatérek. Be-
széltem az edzõmmel, Ludasi
Robival, a klubommal az
Atomerõmû SE-vel, egykori
szponzoraimmal, mindenhon-

nan biztattak. Kipihentem ma-
gam szellemileg és fizikailag
egyaránt. Felépítettem két vál-
lalkozást és sikereket értem el,
de vannak még felesleges ener-
giáim. A londoni olimpia az
utolsó lehetõségem.

– Nehéz volt újra felvenni a
ritmust?

– Most, hogy már túl vagyok
az elsõ edzéseken, esõben, szél-
ben, hullafáradtan, esténként is-
mét „hõsnek” érzem magam. 

– Mikor lesz az elsõ komoly
megméretés?

– Most edzõtáborban va-
gyunk. Januárban valószínûleg
melegebb éghajlatra utazunk
felkészülni. Jövõ év május ele-
jén az elsõ rangsoroló, május
végén pedig válogató verseny
következik. 1000 m-en szeret-
nék indulni pekingi társammal,
Kiss Tamással. Most egyértel-
mûen csak az olimpiáig terve-
zek.

– Mit szólt a család az újra-
kezdéshez?

– Nagyon örültek, sokkal job-
ban, mint amikor bejelentettem,

hogy indulok a polgármester-
választáson.

– Milyen emlékeket õriz arról
a megmérettetésrõl?

– Óriási kihívásnak találtam,
az eleje nagyon nehéz volt.
Olyan új témákkal kellett meg-
ismerkednem, amelyek addig
távol álltak tõlem. A végén már
élveztem, nagy élmény volt a
polgármester-jelölti vitafórum.
A választók közel 30 százaléka
rám voksolt, ami pozitív volt és
jólesett. Ezért is kezdtem el újra
a kenuzást, nem tudok leállni,
mindig kell valami kihívás, va-
lami cél!

(joko)
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Sport

A 36 éves kosaras legenda, Gu-
lyás Róbert búcsúmérkõzését
rendezték az ASE csarnokban.
A mai magyar férfi kosárlabda
talán legnagyobb alakja makacs
térdsérülése miatt hagyott fel az
aktív sportolással. Kosárlabdás
karrierje az Atomerõmû SE-bõl
indult, és ott is ért véget. Hosz-
szú pályafutása alatt játszott a
Dombóvár, a Pécs együttesei-
ben, idegenlégiósként kosara-
zott többek közt Franciaország-
ban, Oroszországban, Görögor-
szágban, Spanyolországban.
Török bajnok az Ülkerrel, Uk-
rajnában bajnok a Mariupollal,
Spanyolországban bajnoki dön-
tõs a Málagával, Saporta-kupa-
döntõt játszott a Chalónnal és
Európa-kupa döntõt a
Mariupollal. Magyar bajnok,
Magyar Kupa gyõztes és bajno-
ki ezüstérmes az ASE-val. A
214 cm magas Gulyást 1998-
ban az év játékosának választot-
ták, 108-szor ölthette magára a
magyar válogatott mezét.

Búcsúmeccsén az ASE ’90-es
évek csapata az 1999-es válo-
gatottal mérkõzött. Robi az el-
sõ két negyedben a válogatot-
tal, a második félidõben az
egykori paksi társakkal játszott
együtt. Stílusosan Gulyás-trip-
lával kezdõdött, a mérkõzés,
Pálkerti dobta az elsõ paksi ko-

sarat. A csapatok a védekezés-
sel nem sokat törõdve termel-
ték a pontokat. A magyar válo-
gatottban pályára lépett a Chi-
cago Bulls egykori magyarja,
Dávid Kornél is. A második

félidõben is folytatódott a ko-
sárzápor, Gulyás Róbert ekkor
már piros-kékben lépett pályá-
ra. Az utolsó percben hatan
voltak a pályán a hazaiak,
Hermann János „Dongó”, az

ASE gyúrója irányította a csa-
patot. A végeredmény igazsá-
gos 112-112 lett.

A találkozó után Juhász Sán-
dor köszöntötte az ünnepeltet,
majd az Atomerõmû SE, az
MKOSZ, és az Atomic Boys ad-
ta át ajándékát Gulyás Robinak.
A 18-as mez felkerült a csarnok
légterébe, szembe a bajnoki és
kupagyõztes zászlókkal.

Gulyás Róbert: Rengetegen
eljöttek, nem is számítottam rá,
hogy ennyien fognak búcsúz-
tatni az aktív játéktól. Külön
öröm, hogy ennyi régi csapat-
társ is megtisztelt a jelenlété-
vel. Az a szeretet, ami a pálya-
futásom során elkísért, meg-
nyilvánult ma is. 

Mészáros Lajos szövetségi
kapitány: Sok idõt töltöttünk
együtt ezekkel a fiúkkal, 3-4
éves munka után értek a csúcs-
ra ’99-ben. Akkor, ha van egy
kis szerencsénk, tovább mene-
telhettek volna. Nagyon jó tár-
saság volt, Robi ebbõl a csa-
patból került be az Európa vá-
logatottba. 

Juhász Sándor, az ASE egy-
kori edzõje, majd ügyvezetõje:
Már nagyon hiányzott az öltö-
zõ hangulata, felelevenítettünk
egy-két régi szép emléket a fi-
úkkal. Az, hogy Robi innen,
Paksról eljutott ilyen magassá-
gokba, az szerintem okot ad
ekkora ünneplésre.

Kovács József

Elbúcsúzott a legenda

Amikor Gulyás Róbert az ASE-hoz  került, Pakson a házak
falán az virított, hogy „Morgen a király”. Az ifjú tehetség a
nyolcas számú mezt szerette volna, de az már foglalt volt, a
„király” játszott benne. Ezért egy 1-est tettek elé, így lett a
18-as Gulyás Robié, amit ezután már nem kap meg senki az
ASE kosárlabdázói közül.

Kozmann György ismét edzésben
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Hogy telnek napjai mostanság
az egykori junior quadriatlon
világbajnoknak? Vass Henriet-
tet kérdeztük, aki jelenleg az
állami sportirányításban dolgo-
zik.

– Hogy indult a pályafutása?
– A II. Számú Általános Is-

kolába jártam, sporttagozatra
Vábró László tanár úrhoz. Az
elején sok sportágban szerepel-
tem, amikor felsõ tagozatos
lettem, akkor kellett sportágat
választani. Mivel a családdal

jártunk vízitúrázni, a bátyám
pedig kenuzott, ezért én a kaja-
kot választottam.

– Mikor jött a quadriatlon?
– A kajakban a hosszabb tá-

vok mentek, jó volt az állóké-
pességem, ott voltak sikereim.
Egyik szezon végén megke-
restek Szegedrõl, hogy csapa-
tot építenek, készülnek a
quadriatlon világbajnokságra,
lenne-e hozzá kedvem. Azt
tudni kell, hogy itt az úszás, a
futás és a kerékpározás mellett
kajakozni kell, és az volt a
versenyzõk között a szûk ke-
resztmetszet. Végül õk nem
tudtak jönni, én viszont kiju-
tottam Ibizára. Nagyon komo-
lyan készültem, és a család,
valamint az atomerõmû támo-
gatásával sikerült kiutaznom
Spanyolországba. 5 km úszás,
20 km evezés, 100 km kerék-
pározás, és 21 km futás –

mindez egyhuzamban. Nekem
10 óra 14 perc alatt sikerült
teljesítenem. 1993. szeptem-
ber 26-án a nõk versenyében
az abszolút negyedik lettem, a
juniorok között pedig világ-
bajnok, amit aztán rá egy évre
– csak már 9 óra 15 perces
idõvel – megismételtem. Ek-
kor voltam negyedikes a Vak
Bottyán Gimnáziumban, C.
Szabóné Kocsiczki Ilona segí-
tett a felkészülésben.

– Hol folytatta az érettségi
után?

– Elkezdtem a Testnevelési
Fõiskolát Budapesten. A ka-
jakozást sajnos nem sikerült
folytatni, így inkább triat-
lonoztam, de ekkor már a ta-
nulás került elõtérbe. A TF-
en sokféle mozgást kellett el-
sajátítani, ami a saját sport
rovására ment, eléggé leter-
helõ volt. Mikor végeztem,

nyáron kerékpár- és vízi
túrákat vezettem egy utazási
irodánál. Aztán visszaültem
az iskolapadba, lehúztam
még egy évet a TF-en humán
szakirányú képzésben. Majd
munkát kerestem, de itthon
nem találtam. Végül Mexikó-
ban kötöttem ki, ahol két és
fél évig sportanimátorként
dolgoztam és megtanultam
spanyolul.

– Most mivel foglalkozik?
– 2002 novemberében kerül-

tem az akkori Sportminisztéri-
umhoz, és azóta is az állami
sportirányításban dolgozom.
Két évig a fogyatékosok sport-
jával foglalkoztam, hat éve pe-
dig a szabadidõsport a szakte-
rületem. Az utcai futóverse-
nyeken hivatalból is részt ve-
szek, és ha már ott vagyok, ak-
kor el is indulok.

(kovács)

A szabadidõsport a szakterülete az egykori világbajnoknak

– Szûk réteg próbálta ki, de
rendkívül pozitív a tapasztalat.
A II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában a mindennapos test-
nevelésnek köszönhetõen a tan-
terv része – mondta el a nordic
walkingról Sztanóné Körösztös
Lívia, a Balogh Antal iskola pe-
dagógusa, aki Pakson egy éve
foglalkozik a sporttal. – A ma-
gyarul északi gyaloglás, síjárás
lényege, hogy egy pár speciális
bot és egy különleges gyalogló-
technika segítségével rendkívül
hatékonyan, ugyanakkor kímélõ
módon fejleszthetjük állóképes-
ségünket, izomerõnket, moz-

gáskoordinációnkat – folytatta a
testnevelõ. Pakson közel 20-an
gyalogolnak rendszeresen az új-
fajta technikával, a legnagyobb
érdeklõdés tavaly karácsonykor
volt, akkor 30 pár bot talált gaz-
dára. Heti 4-5 alkalommal talál-
koznak, többnyire az Ürgeme-
zõn, de télen az ASE pálya kö-
rül sétálnak. Különleges ruháza-
tot, cipõt nem igényel, az eszkö-
zök pár ezer forinttól beszerez-
hetõek. Aki érdeklõdik a moz-
gás iránt, keresse Sztanóné
Körösztös Líviát a 20/973-72-
62-es telefonszámon.          

efgé  

Nordic walking

A tervekkel ellentétben nem
költözik a judoterem az Erzsé-
bet szálló megnyitása miatt
megüresedett ASE étterem he-
lyére. Kovács Antal, az Atom-
erõmû Sportegyesület ügyveze-
tõje elmondta, hogy valóban
felmerült az ötlet, hiszen a judo
szakosztály meglehetõsen mos-
toha körülmények között mûkö-
dik, régóta igény van egy új bá-
zis létrehozására. Ez az egyetlen
olyan szakosztály, ami nincs
méltó helyen annak ellenére,
hogy népes és eredményes
sportág Pakson, tette hozzá az
ügyvezetõ, aki mint ismert, ép-
pen ennek a sportágnak az olim-
piai és világbajnoka. Kovács
Antal beszámolt róla, hogy
vizsgálták az eddig vendéglátó-
egységként funkcionáló terme-
ket, de a szakértõk szerint alkal-
matlan erre a feladatra, valószí-

nûleg nem bírná a födém azt a
terhelést, amivel az edzések jár-
nak. Az ügyvezetõ szerint a
mostani edzõterem egyrészt ki-
csi, nem lehet bõvíteni, más-
részt hideg, nem megfelelõ a
szigetelése. Elõfordult, hogy a
tatami egyes pontjain mínusz
két fokos hõmérsékletet mértek,
a falak, oszlopok még ennél is
hidegebbek. – Bízunk benne,
hogy most, amikor a kormány a
stratégiai ágazatok között tartja
számon a sportot, lesz olyan pá-
lyázati lehetõség, amit kihasz-
nálva méltó körülményeket te-
remthetünk a szakosztálynak,
fogalmazott az ügyvezetõ. Mint
azt Mittler István kommuniká-
ciós igazgatótól megtudtuk,
vizsgálják az egykori étterem
hasznosításának lehetõségét, az
azonban biztos, hogy az erõmû
tulajdonában marad.        -vida-

Egyelõre nem költözik
a cselgáncsterem
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A 27-ére tervezett Paksi
FC–Ferencváros Monicomp
Liga találkozót megelõzõ nap
estéjén óriási mennyiségû ha-
vas esõ zúdult a Fehérvári úti
stadion gyepszõnyegére, amit
a talaj már nem bírt elnyelni és
a füves placc sártengerré vál-
tozott. A kiírt idõpontban ezért
nem lehetett futballmeccset
játszani a helyszínen, a szövet-
ség pedig három nappal ké-
sõbbre halasztotta a nagy ér-
deklõdéssel várt összecsapást.

A pályamunkások a paksi tûz-
oltók segítségével folyamato-
san szivattyúzták, szivacsok-
kal itatták, valamint kézi erõ-
vel tolták le a felgyülemlett
csapadékot. A megfeszített
munkának köszönhetõen ked-
den megrendezhették az ösz-
szecsapást, melyen Vayer,
Böde és Montvai góljaival
3:2-re gyõzött Kis Károly csa-
pata és 28 ponttal a 6. helyen
áll. A történelmi sikert megér-
demelte a PFC, hiszen a talaj-

hoz jobban alkalmazkodott és
a gyõzelemért is többet tett. –
Bátrabbak voltunk és közele-
dünk a bajnokság élmezõny-
éhez, ami boldoggá tesz. Re-
mekül sikerültek az ellentáma-
dásaink, ez tagadhatatlan. Az
pedig ismét a csapat tartását
dicsérte, hogy miután a Fradi
kétszer is egyenlített, újra
megszereztük a vezetést – vé-
lekedett Kis. A találkozó leg-
jobbjának Böde Dánielt vá-
lasztották a szakemberek. 

– Úgy érzem, megérdemelten
nyertünk. Ezután megyünk a
DVSC-hez, ott is van esé-
lyünk, a dobogón zárhatjuk az
õszt – vélekedett a paksi kö-
zéppályás a meccs után. A
Debrecen elleni tavaszi máso-
dik (2010 utolsó bajnoki) mér-
kõzését december 5-én 17 óra-
kor rendezik. A Paksi Hírnök
következõ lapszámában rész-
letesen foglalkozunk a Paksi
FC ötödik szezonjának remek-
lésével.                        -efgé-

Bátor játékkal gyõztek a Fradi ellen

A Bölcske SE 8:0-s legyõzésé-
vel zárta a bajnoki évad õszi
fordulóit a Paksi FC II. lab-
darúgócsapata az NB III
Dráva csoportban. Lengyel
Ferenc együttese így az elsõ
helyen telelhet, a mérleg: 12
gyõzelem, 1 döntetlen, 2 ve-
reség; 37 rúgott és 7 kapott
gól, 37 pont. 

– Eredményünk önmagáért
beszél – kezdte értékelését a

vezetõedzõ. A második leg-
több gólt lõtte az egylet az el-
sõ körben és a legkevesebbet
kapta. A góllövõlistán Bohner
8, Vári és Cziráki egyaránt 7-
7 góllal az élmezõnyben talál-
ható. A fegyelmezettségre jel-
lemzõ, hogy a gárda minimá-
lis mennyiségû sárga lapot
kapott és egyetlen piros kár-
tyát. – Meghatározott céljain-
kat maradéktalanul teljesítet-
tük. Az elsõ keret sérült vagy

formán kívüli játékosait a
megfelelõ szintre emeltük, a
fiatal tehetségeket pedig fo-
lyamatosan versenyeztetjük,
emellett eredményesek is tu-
dunk lenni. A támadóegység
és a védelem remek összhang-
ban van annak ellenére, hogy
kevés a közös gyakorlás –
mondta el Lengyel Ferenc. Az
ifjak közül Cziráki és Berkó
húzóemberré nõtte ki magát,
de mindenki tudása legjavát

adta a tréningeken és a bajno-
ki mérkõzéseken. Az alapvetõ
célok ezután sem változnak,
továbbra is az elsõ csapat jó
szereplése a legfontosabb, de
az öltözõben az osztályváltás-
ról álmodnak a futballisták. A
Ligakupában szerephez jutó
fiatalok magasabb szinten is
jól teljesítettek, a rutinszerzés
szempontjából azonban még
több „éles” mérkõzés kellene.
– Kár hogy vége az õszi sze-
zonnak – zárta összegzését
Lengyel mester.

Faller Gábor

Elsõ helyen várják a tavaszt

Játékvezetõi tanfolyamot indít a
Tolna Megyei Labdarúgó Szö-
vetség az MLSZ Játékvezetõi
Bizottságának égisze alatt. A tan-
folyam nyitó napja december
16., de 31-ig folyamatosan elfo-
gadják a jelentkezéseket, hely-
szín a Szekszárdi Városi Sport-
csarnok. Amárciusi záróvizsgáig
minden héten elõadásokon és
különbözõ gyakorlati képzése-
ken vehetnek részt a jövõ síp-
mesterei, a minimum korhatár
14 év. – A fõ cél a folyamatos
utánpótlás biztosítása. A nemzet-
közi szintû játékvezetés vonzó a
pályakezdõk számára, Kassai
Viktor neve igazi húzóerõ. Az új
Talent-rendszernek köszönhetõ-
en könnyebb az elõrelépési lehe-
tõség, így a megyei osztályból
gyorsabban lehet NB-s mérkõzé-
sig eljutni, a lehetõség mindenki-

nek adott – fogalmazott Sóthy
András, a TMLSZ Játékvezetõ
és Elemzõ Bizottságának veze-
tõje. A tanfolyamot befejezõk
számára a bizottság folyamato-
san feladatot ad, így biztosítván a
játékvezetõi mûködést. Jelent-
kezni az mlsz.hu honlapon, vala-
mint Sóthy Andrásnál a 20/350-
85-90-es számon lehet.       röné

Bíróképzés
Lapunk megjelenésével egy idõ-
ben, szombaton kezdõdik a 21.
ESZI Kupa kispályás teremlab-
darúgó torna, ahol idén nyolc
csapat verseng a végsõ helyezé-
sekért a paksi középiskola sport-
csarnokában. – Az alapszakasz-
ban mindenki játszik mindenki-
vel, majd kettéválik a mezõny.
Az elsõ négy, valamint a többi
csapat újra megmérkõzik egy-
mással az alsó, illetve a felsõház-
ban, a döntõ napon pedig a he-
lyezésekért és az érmekért küz-
denek majd – mondta el Boa
András szervezõ. 

Az elmúlt hetekben híre ment
a városban, hogy a megye leg-
rangosabb tornáján a Paksi FC
NB I-es és NB III-as labdarúgói
nem vehetnek részt. – Valóban
volt abból probléma az elmúlt
évben, hogy a PFC játékosai

különbözõ kispályás teremlab-
darúgó tornákon szerepeltek. A
játékosok pihenõidejük alatt fo-
lyamatosan meccseket játszot-
tak, ami után a felkészülésre
többen sérülten érkeztek – nyi-
latkozott Kis Károly vezetõ-
edzõ. Haraszti Zsolt, a Paksi FC
ügyvezetõje szerkesztõségün-
ket arról tájékoztatta, hogy a
torna szervezõivel folyamato-
san zajlanak az egyeztetések,
csupán annyi igényük volt,
hogy még decemberben feje-
zõdjék be a sorozat. Kérésük
meghallgattatott, a döntõ nap a
végsõ helyezésekért december
29-én lesz, így bizonyára ismét
jobbnál jobb meccseket láthat-
nak – a PFC játékosaival a par-
ketten – azok, akik a hétvégéket
az ESZI csarnokban töltik.

faller

Indul az ESZI Kupa
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Nem minden hulladék szemét!
Ennek jegyében tavaly már
szervezett komposztláda akciót
a paksi kistérségben a Zöldtárs
Alapítvány, amelyet most meg-
ismételnének, 500 darab 1 köb-
méteres keményfa komposztlá-
dát szeretnének kiosztani a 14
településen. Az akció megvaló-
sítására pályázatot kívánnak be-
nyújtani, amihez elõzetes igény-
felmérést végeznek, Pakson az

Önzetlenül Környezetünkért,
Otthonunkért Munkacsoport
Alapítvány koordinálásával. Ha
megkapja a szükséges támoga-
tást a projekt, de több az igény,
mint amennyit teljesíteni tud-
nak, az igénylések sorrendje
dönti el, hogy ki juthat kom-
posztládához. Az igénylés felté-
tele, hogy a jelentkezõk részt
vegyenek egy elõadáson, ahol
megismerkednek a házi kom-

posztálással. A jelentkezéshez a
kitöltött adatlapot el kell külde-
ni e-mailben az info@zold-
tars.hu címre vagy postán a
Zöldtárs Alapítványhoz (7100
Szekszárd, Bartók u. 7.), vagy a
települési koordinátorhoz, az
okoalapitvany@gmail.com
címre, január 15-ig. A részletek-
rõl a paksi alapítvány székhe-
lyén, a Tolnai úti tagóvodában
vagy a www.zoldtars.hu oldalon
tájékozódhatnak, ahonnan az
adatlap is letölthetõ. 

Kohl Gyöngyi
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PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

December 5. (vas.) 16 óra
CSINGILING 
ÉS A NAGY

TÜNDÉRMENTÉS
amerikai animációs film

December 5. (vas.) 19 óra
ÍZEK IMÁK SZERELMEK

feliratos am. rom. film

December 10. (péntek) 19 óra
TOLVAJOK VÁROSA

feliratos amerikai 
akció-thriller

December 12. (vas.) 19 óra
KÖNNYÛ NÕCSKE

feliratos amerikai vígjáték

December 15. (szerda) 19 óra
AZ AMERIKAI

feliratos amerikai thriller

Mozimûsor

Paksi Hirdetõiroda
Tel.: 06-75-510-623; 

06-20-949-2467
E-mail: paksi-hirdeto@externet.hu

1%
A paksi Pákolitz István Váro-
si Könyvtár ezúton mond kö-
szönetet azoknak a magán-
személyeknek, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-át
(összesen  217.846 forintot) a
könyvtárnak ajánlották fel.
A fenti összeget  az épület ab-
lakainak üvegfóliázására for-
dította az intézmény.

FENYÕVÁSÁR PAKSON!
Normand, ezüst, luc, szerbluc

fenyõk, gyökeresen is!
1,5–2 m-ig 2.000 Ft-tól.

Paks, Petõfi utca 14.
Tel.: 06-20-3166-437

Várjuk kedves Vásárlóinkat!

Új „õrület” van kialakulóban
Pakson: egyre több rajongója
van a táncos aerobik és fitness
óráknak, telt házzal mennek a
zumba fitness és salsa aerobik
órák. Mihály Melinda, a Cél
Fitness Mozgásstúdió vezetõje
elmondta, hogy a dance aerobik
nem új keletû. A zumba mánia a
90-es évek közepén Kolumbiá-
ban kezdõdött, amikor Beto Pe-
rez aerobik- és latintánc-oktató
otthon felejtette aerobikzenéit és
a nála lévõ latin zenékre tartotta
meg az órát. A véletlenbõl szüle-
tett egy új és forradalmi forma: a
zumba fitness, amelynek neve a
zumbear, azaz „gyorsan mozog-
ni, és szórakozni” kolumbiai
szlengbõl ered. Mihály Melinda
elmondta, hogy a zumbaórákon,
amelyek iránt valóban nagy az
érdeklõdés, az összes latin kore-
ográfia megjelenik mindenki
számára gyorsan elsajátítható és
leegyszerûsített módon. Nincs

szükség tánctudásra, bármikor
be lehet kapcsolódni. Az órákat
kevés koreográfia, sok izoláció,
azaz derék- és csípõformálás, il-
letve némi erõsítés jellemzi. A
zumba zsírégetõ, állóképességi
és tonizáló edzés is egyben.  Mi-
vel közel hatvan percen keresz-
tül magas vagy váltakozó inten-
zitású mozgást végeznek, a
zumba hatékonyan formálja az
alakot: feszesebbé válnak a
combok, a has és a fenék, de a
vádlira, a csípõre és a karokra is
jótékony hatással van. Melinda
szerint a zumba stresszoldó ha-
tással is bír, az edzéseken a lá-
nyok, asszonyok úgy szabadul-
hatnak meg a fölös kilóktól,
hogy közben remekül szórakoz-
nak.

A mozgásstúdióban a zumba
fitness órák mellett salsa aerobik
is van, a terem ilyenkor is meg-
telik. Az órákat Alpekné
Mihalek Andrea tartja, aki férjé-

vel négy éve társastáncot tanít a
mûvelõdési központban. Gyak-
ran szembesültek azzal, hogy a
jelentkezõk között több a lány,
ezért vezette be Andrea a salsa
aerobikot, amely alapvetõen
tánc aerobik mozdulatokkal öt-
vözve. A tánctanár szerint elõ-
nye, hogy nincs szükség partner-
re, nemcsak fiatalok ûzhetik,
megmozgatja az egész testet,
köztük a ritkán használt izmokat
is. Hozzátette, fontos szempont,
hogy a tánc nemcsak a testnek,
hanem a léleknek is jó. A salsa
aerobikon van egy koreográfia,
amit lépésrõl lépésre ismernek
meg. Andrea elmondta, hogy je-
lenleg három csoportja van, ket-
tõnek a mûvelõdési központban
tart órákat. A salsások december
28-án egy jótékonysági rendez-
vényen – melyet a  Társastánc-
cal a Paksi Diákéletért Alapít-
vány rendez a VMK-ban – szín-
padra is lépnek.        Vida Tünde

Latin ritmusokkal fogynak

Komposztláda-akció
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KIADÓ 
INGATLANOK

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

(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni: 

30/9372-668,75/511-252.

TUD JOBBAT? 
Forint megtakarításaira 

6 hónapra évi 6,5% betéti kamatot (EBKM: 6,50%) 

Euro megtakarításaira 
3 hónapra évi 3% betéti kamatot (EBKM: 3,00%)

vállalkozói forint betéteire 
2 hónapra évi 5,75% kamatot (EBKM: 5,75%)

kínálunk egyszeri lekötésû számlabetétekre összeg-
határtól függetlenül, meglévõ Ügyfeleinknek is.

Szekszárd, Garay tér 14-16. 74/510-115
Bonyhád, Szabadság tér 8. 74/550-818
Paks, Villany u. 4. 75/511-240

Szeretettel várjuk további Baranya, Tolna, So-
mogy és Zala megyei fiókjainkban, hívását
pedig a 06/40-200-900 telefonszámon.

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. 
A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termék-

szabályzatok tartalmazzák.

Könyvelõt keresünk.
Szakmai önéletrajzokat 

a Paksi Hírnök szerkesztõségébe
„Megbízhatóság” jeligére 

kérjük 2010. december 9-ig.

LENS 
OPTIKA
ÜNNEPI
AJÁNLATA

Szemüvegkeretek   
30-50% kedvezmény

Vékonyított szemüveglencsék
30 % kedvezmény

Fényre sötétedõ szemüveglencsék    
20% kedvezmény

Az akció 2010 december 1-tõl december 31-ig tart.
A részletekrõl érdeklõdjön üzleteinkben:

Szekszárd, Széchenyi Üzletház, 
Széchenyi u.21. I emelet. Tel.: 06 74 311 262

Paks, Dózsa György u. 20.
Tel.: 06 75 511 246

Dunaföldvár és Vidéke 
Takarékszövetkezet
év végi meglepetése

Amennyiben Ön 2010. december 1 és 31.
között Takarékszövetkezetünknél lakossági,
illetve vállalkozói számlát nyit, akkor Takarék-
szövetkezetünk az Ön részére 

2011. december 31−ig díjmentesen vezeti
számláját, ráadásként 

1 db bankkártyát is díjmentesen biztosít.

Jelen tájékoztatás nem teljes körû, és nem
minõsül ajánlattételnek. Részletekrõl érdek-
lõdjön a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszö-
vetkezet kirendeltségeinél, fiókjainál.

Dunaföldvár és Vidéke
Takarékszövetkezet

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992


