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Jó családba, jó körülmények közé született, ám nem sokáig élvezte az ezzel járó előnyöket, 1944-ben egy csapásra minden kiváltság odaveszett. Feördeös Sára jó néhányszor látta kárát annak, hogy túl csipkés volt a pólyája. – Jó napot, mi újság? – kérdeztük idei utolsó lapszámunkban Szentesi Alajosné Sisa nénitől.
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A VÁROSHÁZA ELŐTT
További fotók a Paksi Hírnök online hírblogon!

NYUGDÍJASHITEL
50 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek.
A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni
háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjashitelt 75 éves korig!
Felvehető összeg 100 ezertől akár 1 millió Ft-ig, futamidő max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztőrészlet.
Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.
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Megállítanák a természetkárosítókat

Az Ökocsiga Közhasznú Egyesület 2009 januárjában alakult
16 taggal azért, hogy a társadalom- és környezettudatos,
egészséges és biztonságos életszemlélet kialakításáért, erősítéséért, a fenntartható fejlődés elvének népszerűsítéséért munkálkodjanak, valamennyi korosztályra és társadalmi csoportra
kiterjedően, az esélyegyenlőség
jegyében. Tagjaik a fenti célok
iránt elkötelezett, ahhoz illeszkedő tudással és gyakorlattal
rendelkező szakemberek, akik
részben a korábbi Zöldfülű Játszóház rendezvények szervezésekor kerültek kapcsolatba egy-

mással. Az egyesület vezetése a
természetet járva szembesült azzal, hogy az Ürge-mezőn komoly természetkárosítás folyik.
Úgy érezték, hogy a környezetvédelem iránt elkötelezett civil
szervezetként tenniük kell valamit a folyamat megállítására,
amire kidolgozták ötleteiket.
Következő lépésként egyeztető
találkozóra hívták a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a
polgármesteri hivatal, a rendőrség, a polgárőrség, és a DC

Dunakom Kft. képviselőit.
Kováts László, a nemzeti park
tájegységvezetője elmondta,
hogy különösen az utóbbi évtizedben tapasztaltak aggodalomra okot adó, ember okozta természetkárosodást az Ürge-mezőn. A terület, amely a szabályokat betartva szabadon látogatható, igen népszerű kirándulóhely a lakosság körében, ám
vannak, akik nem a megengedett módon használják, rámennek a gyepre motoros járművek-

Fotó: Molnár Gyula

Az Ürge-mezőn tapasztalható
természetkárosítás megállítására kezdeményezett találkozót a paksi Ökocsiga Közhasznú Egyesület. Elképzeléseiket
mások mellett a területet kezelő Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság szakemberei elé tárták, akik üdvözölték
a civil szervezet törekvését.

kel, amivel komoly károkat
okoznak. Új csapásokat jelölnek
ki, amelyeket aztán a jóhiszemű
autósok kijelölt útvonalnak vélve használnak, tovább pusztítva
a mező élővilágát. A felek
egyetértettek abban, hogy a tiltás önmagában nem célra vezető, a fokozottabb ellenőrzés
mellett szemléletváltásra van
szükség. Ennek érdekében kora
tavasszal szeretnének egy figyelemfelhívó, tájékoztató kampányt indítani a helyi sajtó bevonásával, illetve önkéntesek segítségével felújítanák a területen
lévő kilencállomásos tanösvényt. A Paks nyugati szélén,
közel 250 hektáron elterülő Ürge-mező a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet része, nyílt homoki pusztagyepekkel, valamint kisebb buckaközi láprétfoltokkal
tarkított terület. Az Ürge-mezőt
értékes állat- és növényvilága
miatt 1999-ben védetté nyilvánították, tulajdonosa az állam,
kezelője a Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság.
-kgy-

A 2011. év Lussonium-díjasa

Pupp Józsefné nyugdíjba vonulásáig a költségvetési üzem kertészeti részlegének csoportvezetőjeként dolgozott, a városi üvegház és a faiskola működtetése mellett a köztéri parkok gondozása tartozott a feladatai
közé. Évekig tevékenykedett a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyben is, a zsűri tagjaként járva a városokat,
falvakat, gyűjtve a tapasztalatokat, hogyan
lehet még szebbé tenni otthonát, Paksot. Az
Együtt a Parlagfű Ellen Alapítvány által elindított helyi virágosítási versenyben még
ma is a bírálók közé tartozik. Puppné Rózsika kezdeményezésére 15 évvel ezelőtt egy
új, a város életében napjainkig meghatározó
szerepet betöltő civil szervezet alakult: a
Paksi Kertbarátok Egyesülete. Az induláskor 18 tagot számláló szervezetből hamarosan harmincan, majd közel ötvenen lettek a

kertbarátok, vállalt feladataik köre is egyre
bővült. Eleinte hétköznaponként parkokat
gondoztak a Szentháromság téren, a Deákház előtt és a Virág utcai temető mellett,
hétvégeken pedig szakmai kirándulásokra
indultak. A hazai és külföldi arborétumokból, kertészeti kiállításokról mindig tapasztalatokkal gazdagodva tértek haza, megszerzett ismereteiket felhasználták egyre
szaporodó helyi rendezvényeiken. Éveken
keresztül adventi kiállításokat szerveztek,
majd szüretkor is bemutatták kötészeti tudományukat, a Tök jó nap és a tavaszi-őszi növénycserebere kedvelt rendezvénye lett a
városnak. – A kertbarátok önzetlen munkájának is köszönhető ez az elismerés, annak,
hogy mi mindig szeretettel tettük a dolgunkat – emelte ki Rózsika a Paksi Iparos és
Vállalkozói Kör díjátadó gáláján, ahol
Lussonium-díjjal köszönték meg a civil
szervezet elnökének munkáját. Az ünnepségen családja tagjainak is köszönetet mondott a díjazott, hiszen, mint azt kihangsúlyozta, gyermekei: Gábor, József, Zsuzsanna és Petra segítsége nélkül nem tehetett

volna annyit a közösségért. Rózsikára nagymamaként is feladatok várnak: nemcsak
gondoskodó figyelemmel veszi körül unokáit, hanem fontosnak érzi, hogy átadja Dorottya, Benedek és Zoltán számára a természet tiszteletét és szeretetét.
-dal-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Pupp Józsefnét köszöntötték az idei
Lussonium-díjátadó gálán: a Paksi Kertbarátok Egyesületének elnöke vehette át
a Paksi Iparos és Vállalkozói Kör által
hét éve alapított Lussonium-díjat.
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Korlátozott behajtási övezet lett a
Kölesdi út környéke.
Tizenöt tonnás súlykorlátozást vezettek
be a körzetben, így
várhatóan megszűnik a nehézgépjármű-közlekedés miatti zaj és rezgés keltette probléma.
A dunai kikötőhöz és az autópálya felé közlekedő sóder- és
gabonaszállító járművek miatt
évek óta panaszkodnak a
Kölesdi út környékén élők. A
nehézgépkocsik keltette állandó zaj és rezgés nem csupán a
nyugalmat zavarta, az épületek
állagát is veszélyeztette. A
körzet képviselője, Leber Ferenc kezdeményezésére a 15
tonnás súlykorlátozás bevezetésével megoldás született a
problémára, ha nem is teljesen
megnyugtató. A lakók ugyanis
további eredményeket szeretnének elérni az ügyben, akár
sebességkorlátozás életbe léptetésével vagy egy gyalogátke-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Csendesedik a Kölesdi út forgalma

lőhely kialakításával. Az önkormányzat műszaki osztálya
keresi ennek lehetőségét, de
egyelőre nem vezethető be további szigorítás, tájékoztatott
Leber Ferenc, aki hozzátette:
jelentős előrelépés a 15 tonnánál nehezebb gépjárművek behajtását tiltó táblák kihelyezése
is. Ekképp korlátozott behajtási övezetté alakult a Kölesdi út
környéke, nemcsak a Tolnai
útról és Nagydorog felől, hanem a Kölesdi utcába torkolló
utcákból sem hajthatnak be a

15 tonnánál nehezebb járművek. A nehézgépkocsikat az
ipari park mellett elhaladó elkerülőútra terelik a táblák, így
a szállítóknak nem kell nagyobb kitérővel számolniuk. A
Kölesdi út a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. tulajdonában
van, amely a forgalomváltoztatás költségeit megosztva vállalta az önkormányzattal. A területre 34, különböző méretű
táblát helyeztek ki.
A körzet közlekedését érinti
az a beruházás is, amely a jö-

vő év tavaszán indul. Március
elsején kezdődik el a Nyárfa
utca és a Kölesdi út közötti
kerékpárútszakasz felújítása.
A korszerűsítésre közel 30
millió forintot biztosít az önkormányzat. A munkálatokat
az eredményhirdetés alapján a
Magyar Aszfalt Kft. végzi
majd el. A kerékpárút az első
ütemhez hasonlóan térkő burkolatot kap, a szerződés szerinti befejezési határidő 2012.
május 10.
Dallos Szilvia

Idén utalvány a meglepetés
Ajándékakció keretében lepi
meg a paksi önkormányzat az
alacsony nyugdíjból élőket. A

kezdeményezés hagyomány a
városban, amit azért indítottak
el, hogy jelképes ajándékkal
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Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kövi Gergő
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kedveskedjenek az alacsony
nyugdíjból élőknek, és örömet
szerezzenek a rászorulóknak.
Az önkormányzat idén közel
kétmillió forintot különített el
erre a célra. November 30-ig
várták azoknak a paksi nyugdíjasoknak a jelentkezését, akiknek családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja
meg az 57 ezer, egyedül élők
esetében a 75 ezer forintot. A tájékoztató szórólapot minden
háztartásba eljuttatták, és az
azon szereplő adatlap kitöltésével, illetve a jövedelemigazolások csatolásával kérhették az
ajándékot a rászorulók. 2011ben 570 igény érkezett, a háztar-

tásokba december 9. és 15. között már el is jutottak az ajándékok. Idén rendhagyó módon
nem csomagot kézbesítettek,
hanem egy 3500 forint értékű
multifunkcionális utalványt,
árulta el Badics Istvánné. Mint
ismert, a kezdeményezésnek
hosszú évek óta hagyománya
van, és a tapasztalatoknak megfelelően ezúttal olyan ajándékot
akart adni az önkormányzat,
amit a tulajdonosa bármire felhasználhat, mondta el a szociális osztály vezetője. Az utalványt akár élelmiszer- vagy ruhavásárlásra is lehet fordítani,
így mindenki arra költi, amire
igazán szüksége van. Matus D.
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Mit hoz az új esztendő?

Magyar Köztársaságról Magyarországra változik hazánk
hivatalos elnevezése január 1jétől. A kormány minden egyes
törvényt egyenként módosít az
új kifejezés szerint, de lecserélik az országhatáron felállított
országnévtáblákat is, és pénzérméinken is a megújult név lesz
olvasható. A Magyar Nemzeti
Bank ugyanis jövőre a három
legkisebb címletből (öt-, tíz-,
húszforintos) viszonylag alacsony volumenű, 10-10 millió
darab gyártását tervezi. Az
országnévváltozás miatti intézkedéseknek a jegybank tájékoztatása szerint nincs jelentős hatása az államkasszára, nem úgy
az új adótörvényeknek a házipénztárakra. Jövőre ugyanis
megszüntetik az adójóváírás intézményét, emellett ténylegesen nem vezetik be a valódi
egykulcsos szja-rendszert, ami
annyit jelent, hogy csak évi 2
millió 424 ezer forint alatt vezetik ki az adóalap-kiegészítést.
Jelentős változások érintik a
cafetéria-rendszert is, amelyben
hiába keressük az internet- és az
üdülésicsekk-támogatást, ezek
ugyanis kikerültek a kedvező
adózású béren kívüli juttatások
köréből. A hasunkat azonban
nem kell félteni, a közkedvelt
melegétkezés igénybevétele a
jövőben a Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás kártyájának segítségével történhet, hideg utalványok pedig bár kisebb összegben, de adhatók.
A 2012-es adóváltoztatások
közül a legfájdalmasabb és
mindenkit érintő lépés az

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A személyi jövedelemadó
nem lesz egykulcsos, a kávé
megússza a chipsadót, megváltozik az ország neve és
2012-től mi fizetjük Európa
legmagasabb áfáját. Cikkünkben összefoglaltuk, milyen jelentősebb változások
lépnek életbe jövőre, és írásunkból az is kiderül, szűkösebb lesz-e a következő esztendő, mint az idei.

áfakulcs 25-ről 27 százalékra
emelése lesz. Emiatt mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk
tankoláskor, de drágább lesz
többek között a zöldség, a hús,
a ruha, sőt, még a WC papír is.
Ezzel az Európai Unióban nálunk lesz a legmagasabb az áfa,
és világviszonylatban is dobogós helyezést ér a 27 százalék,
ennél magasabb csak Dzsibutiban van 33 százalékkal, St.
Lucia szigetén pedig 40 százalékos az adómérték. A boltban a
chipsadó miatt is drágul néhány
termék. Hivatalos megnevezéssel élve a népegészségügyi termékdíjat a kormány a magyar
lakosság rossz egészségügyi állapotára hivatkozva vezette be.
Januártól a hozzáadott cukrot
tartalmazó termékekre, az ízesített sörökre, szörpökre, koncentrátumokra, sűrítményekre,
lekvárokra és alkoholos frissítőkre terjesztették ki az adót.
Ahogy előző lapszámunkban
beszámoltunk róla, 2012-től a

füstös kiskocsmáknak is anynyi, mivel január 1-jétől tilos a
dohányzás minden zárt légterű
helyen, így a munkahelyeken,
vonaton, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, az aluljárókban, a megállókban és a játszótereken sem gyújthat rá senki.
Az új szabályozás bevezetése
után három hónap türelmi idő
leteltével, április elsején kezdődik a bírságolás a törvényt megsértők esetében, akik 20 és 50
ezer forint közötti egészségvédelmi bírságot kaphatnak.
A jövő évi változások nem
csupán a dohányosoknak, a kipufogógáz pöfékelőinek sem
kedveznek, ugyanis jön a kötelező biztosítást drágító baleseti
adó, amelynek alapja az éves
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj, mértéke az adóalap 30%-a. A Biztosítás.hu
internetes oldal adatai szerint a
baleseti adó az autótulajdonosok esetében átlagosan mintegy
3-6 ezer forintot jelent majd

A KORMÁNY 93 EZER FORINTOS MINIMÁLBÉRT és 108 ezer forintos bérminimumot javasolt a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács december 12-i ülésén. A nagymértékű emelés indoka, hogy a jövő évi adóváltozások nyomán ne csökkenjen a
minimálbért keresők jövedelme. A kormány tájékoztatása szerint még karácsony előtt megszületik a kompenzációval kapcsolatos végrehajtási rendelet.

évente, ez biztosítóváltással a
legtöbb esetben megspórolható.
A gépjármű-tulajdonosoknak
az adót az általuk fizetett díjrészletekkel együtt kell majd
megfizetniük 2012-ben. Januártól az autó üzemeltetése, a lakások eladása, illetve kiadása is
drágább lesz, ugyanis jövőre
már csak energiatanúsítványnyal, azaz zöldkártyával adhatjuk el vagy adhatjuk ki lakásunkat, házunkat.
Újépítésű ingatlanok esetében már 2009-ben kötelezővé
tették az energiatanúsítványt,
vagyis addig nem lehetett megszerezni az ingatlan használatbavételi engedélyét, amíg a tanúsítványt el nem készítették.
Használt ingatlanoknál azonban ezt január 1-jétől írja elő a
törvény. A tanúsítvány kiállításához szükséges az alaprajz, a
műszaki leírás, a homlokzati
rajzok, az energetikai igazoló
számítás, valamint az épületgépészeti dokumentáció megléte. Ezzel új házak esetében
nincs is nagyobb gond, hiszen
alapvetően rendelkezésre állnak, azonban régi épületeknél
nagy valószínűséggel hiányoznak a dokumentumok, így a tanúsítónak a helyszínen kell pótolnia ezeket, illetve elkészítenie a hőfényképet, ami jelentősen megdrágítja az eljárást,
mondta el lapunknak Fonyó
Lajos ingatlanszakértő. Az
épületeket egytől tízes skálán
sorolják be különböző kategóriákba, az ez alapján kiadott
zöldkártya ára 30 és 100 ezer
forint között lehet, tette hozzá
a szakértő. Január elsejétől újraindul a csak szocpolként emlegetett otthonteremtési támogatás a gyermekes, illetve
gyermeket vállaló családok
számára. Az új szabályok szerint a támogatást csak az újépítésű lakások bekerülési költségére vagy vételárára igényelhetik a 40 év alatti párok. A támogatásnál új elemként az otthon energetikai minősítését is
figyelembe fogják venni. -md-
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Bár a paksi atomerőmű működésében nem, a kereskedelmi
áruszállításban gondokat okoz a
hetek óta tartó alacsony vízállás
a Dunán. A folyami szállítás a
Duna több szakaszán is szinte
teljesen leállt, mivel a víz olyan
kicsi, hogy a megszokottnál jóval kisebb az engedélyezett merülési mélység. Bár a következő
napokban elszórtan várható csapadék, ahhoz, hogy a Duna stabilan hajózható legyen, tartós
esőzésekre lenne szükség,
mondta Szalma Botond, a Magyar Hajózási Országos Szövetség elnöke. A rendkívül alacsony vízállás miatt mintegy
százezer tonna kukoricát nem
tudtak elszállítani novemberben
vízi úton Tolna megyei gabonakereskedő cégek, számolt be róla az MTI. Az Országos Meteorológiai Szolgálat felmérése
szerint százéves szárazsági rekord dőlt meg, miután az ország
legnagyobb részén az elmúlt hónapban egyáltalán nem hullott
csapadék. A rekordokat döntö-

Fotó: Molnár Gyula

Szögre akasztották a hálót a halászok

gető alacsony vízállás ellenére a
paksi komp továbbra is rendeltetésszerűen, fennakadások nélkül üzemel, annak leállítása
szélsőségesebb viszonyok között sem történt még meg, tájékoztatta lapunkat a Charon Hajózási Kft. Bár a komp üzemelését nem akadályozza, a halászoknak nem kedvez a jelenlegi
helyzet, ugyanis ősz óta nem

tudnak dolgozni, mivel a mellékágak teljesen üresek. A kerítőhalászást, azaz a helyiek által
alkalmazott technikát csak ezeken a területeken lehet bevetni,
nagy vizekben nem, az más
módszert igényel, mondta el lapunknak Herczeg István, a Paksi Halászati Szövetkezet munkatársa. 150-es vízállásig (december 12-én ez 39 volt Paksnál

– a szerk.) nem lehet mellékágakon halászni, a kiapadt területek
októbertől márciusig várhatóan
használhatatlanok lesznek, tette
hozzá Révfalvi Imre halászati
ágazatvezető. A szakember kiemelte, nagyon szélsőséges az
utóbbi évek időjárása, két évvel
ezelőtt még az árvíztől kellett
tartani, most pedig kiesést kell
elszenvednie az ágazatnak amiatt, hogy a halak a mélyebb területekre kénytelenek húzódni.
Az alacsony vízszint miatt még
a bárka is feljebb került. Ennek
ellenére, tette hozzá Révfalvi
Imre, természetesen nincs ok
az aggodalomra annak kapcsán, hogy honnan kerül hal az
ünnepi asztalokra, ugyanis a
halászbárka a hagyományokhoz híven ünnepi nyitva tartással most is várja a vásárlókat,
ha nem is helyi fogással, de
idén is több különlegességgel,
többek között a természetes
táplálékon nevelkedett bioponttyal.
Matus Dóra

Gyurcsány népszavazáson
döntene az erőműbővítésről
– Egyike lehetünk azoknak,
akik majd tisztességes alternatívát nyújtanak a mai hatalommal szemben. Sugározzuk
is ezt az erőt, remélem, én
személyesen is, de az igaz,
hogy volt kedvezőbb pillanat
is pártalapításra, mint ezek a
hónapok vagy évek – fogalmazott Gyurcsány Ferenc volt
szocialista miniszterelnök, a
Demokratikus Koalíció elnöke a paksi tagtoborzó kampánygyűlést megelőző sajtóbeszélgetésen. A politikus
úgy véli, személye nem szálka, egyenesen gerenda a mai
kormánypártok szemében, ám
az alapítást követő hetekben
mért országos négy százalékos eredmény önmagáért beszél. Máris több ezren támogatják a pártot, melynek

összetétele korábbi MSZPsekből, liberálisokból, MDFesekből és függetlenekből áll.
A vezető politikus kitért a Fidesz-KDNP jövőt illető kormányzási esélyeire is.
– Olyan sikertelen volt ez az
elmúlt másfél év, amire még én
sem számítottam. Ha fél éve
kérdeznek, azt mondtam volna,
két ciklust marad a jelenlegi
kormány. De azzal, hogy az ország vezetése belekergette magát egy fenntarthatatlan gazdasági helyzetbe, és emiatt éles
irányváltást kellett tennie, egyáltalán nem tartom kizártnak,
hogy előrehozott választás
lesz. Vagy azért, mert megállapodik a kormány az IMF-fel,
vagy azért, mert nem. 2012 kora tavasszal még lenne többsége a Fidesz-KDNP-nek, 2014-

ben már nem biztos – hangsúlyozta a miniszterelnök.
A paksi atomerőművel kapcsolatban elmondta: a tisztánlátás végett parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi. Az üzemidő-hoszszabbítás az ország energiaellátása miatt mindenképp szükséges, ugyanakkor a bővítést
illetően egyeztetések kellenek,
melynek végén népszavazást
sürget. – A magyar közvélemény jelenleg enyhén nukleárisenergia-párti és bővítéspárti.
Ez olyan kényes ügy, hogy
szerintem nem jó, ha mi, politikusok magunkra vállaljuk a
döntést. Egy hosszú, tisztességes szakmai vita kellene,
melyben mai tudásom szerint
azzal érvelnék, hogy nem kell
a nukleáris energiától tartani és

félni, majd ezt követően beszéljük rá a polgárokat, hogy
támogassák a bővítést – fogalmazott a pártelnök.
A demokrácia intézménye
Magyarországon a vége felé
közeledik, hangoztatta a politikus, jelzi ezt a választójogi és
médiatörvény. Gyurcsány Ferenc hozzátette: vidéki körútja
során egyre többször hallja,
hogy aki nem kormánypárti,
komolyan aggódnia kell a
munkahelyével kapcsolatban.
Ez semmiképp sem járható út,
tette hozzá a Demokratikus Koalíció elnöke, ezért is fontos,
hogy már a következő parlamenti választásokkor eredményesen szerepeljenek, hangoztatta tagtoborzó kampánykörútján a Városi Művelődési Központ nagyklubjában.
-faller-
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Atomerőmű

Elismerték a mérnök-fizikus munkáját

Szilárd Leó-díjban részesítette Bajsz József, a Paksi Atomerőmű Zrt. Minőségfelügyeleti Főosztályának vezetőjét a
Magyar Nukleáris Társaság. A díjazott
1977-ben végzett a Moszkvai Energetikai
Egyetemen mérnök-fizikusként, azóta az
atomerőmű dolgozója. A Magyar Nukleáris Társaságnak (MNT) megalakulása
óta tagja, hosszú éveken keresztül aktívan részt vett az elnökség munkájában,
2003 és 2009 között a társaság alelnöke
volt. Munkája során több nemzetközi
szervezet tevékenységében vállalt feladatokat, jelenleg az Eurelectric Villamosenergia-ipari Szövetség Magyarországi
Tagozat munkájában vesz részt a paksi
atomerőmű képviseletében, 2009-től az
Eurelectric Nuclear Working Group
munkacsoport elnöke.
A Magyar Nukleáris Társaság indoklása
szerint Bajsz József mind a szakmai munkája során, mind az MNT tagjaként és
egyik vezetőjeként végzett tevékenységével kiemelkedően hozzájárult egyrészt a
szakmai közösségen belül az atomenergia
hasznosítását célzó módszerek fejlesztéséhez, másrészt a szélesebb közvélemény
körében a nukleáris kultúra terjesztéséhez.
Bajsz József – mint elmondta – tagja volt
az első csapatnak a paksi atomerőműben.

Fotó: Babai István

Harmincnégy esztendeje dolgozik a
paksi atomerőműben Bajsz József, a
Szilárd Leó-díj idei díjazottja. Munkáját, legyen szó akár a minőségfelügyeleti
főosztály vezetéséről, akár az Eurelectric szervezetben végzett szakmai
tevékenységről, szereti, és szívesen végzi. A paksi atomerőművet nemzetközi
színtéren képviselni számára megtisztelő feladat.

Kezdeti időkben a munka nagy élmény
volt, de az azt követő feladatok is mindig
kihívást, izgalmat jelentettek számára.
– Itt mindig jó volt dolgozni – összegezte.
Azt is elárulta, hogy bár 34 éve szegődött
el az atomerőműbe, mindig nyitott szemmel és füllel járt, így mindig újabb és
újabb feladatokra talált. – Ez a munka nem
csak itt, hanem az erőmű kerítésén túl is
éreztette hatását – fűzte hozzá mondván,
ha az ember ilyen műben dolgozik, az
óhatatlanul sok kapcsolódást jelent mind
az ország, mind a világ életével. Hiszen
amiatt, hogy Magyarországon ez az egyetlen atomerőmű működik, ha kérdésük,
gondjuk van, vagy tapasztalatot szeretnének nyerni, akkor külföldre kell menni. –
Ez egy nagyon nyitott, nemzetközi kapcsolatokat is igénylő munka. Az utóbbi
években (és talán ez játszott szerepet abban, hogy a társaság engem tartott méltónak idén erre a díjra) elég sokat foglalkoz-

tam az atomenergetika távlatos kérdéseivel nemzetközi téren is – számolt be Bajsz
József lapunknak. Azt is elárulta, hogy az
erőművet képviselni nemzetközi fórumokon számára mindig nagy megtiszteltetés.
Különösen, ha ehhez a paksi munka biztonságos hátteret ad, mert az, hogy az erőmű jól működik, üzembiztosan termeli az
energiát, jó a társadalmi elfogadottsága,
olyan alapot ad, amit nemzetközi színtéren
is értékelnek. Bajsz József több mint tíz
éve dolgozik az Eurelectric nukleáris
szakcsoportjában, ami jó áttekintést, lehetőséget adott, hogy európai szinten is lássa
azokat a törekvéseket, amelyek meghatározóak a mai gazdasági, környezetvédelmi, energiaügyi kérdések tekintetében.
Az Eurelectric az Európában működő
villamos energiai cégek brüsszeli központú lobbiszervezete, amely hatalmas
szakmai struktúrát működtet. Nem atomerőműves irányultságú, a villamos energetika egészének kérdéseit vizsgálja, értékeli, s próbálja véleményét a döntéshozókhoz eljuttatni annak érdekében, hogy
Európában az energiaellátást biztos,
fenntartható és versenyképes módon lehessen biztosítani – vázolta Bajsz József,
aki elmondta, hogy ma a világ nem engedheti meg magának, hogy bármilyen
energiahordozóról lemondjon, beleértve
a nukleáris és megújuló, valamint hagyományos energiaforrásokat. A mostani
gazdasági helyzet nem kedvez az ilyen
nagy léptékű beruházásoknak, osztotta
meg véleményét a főosztályvezető. Mint
mondta, mindenki a gyorsan megtérülő
beruházásokat részesíti előnyben. Minden attól függ, hogy ezen a látásmódon
sikerül-e változtatni, húzta alá.
Vida Tünde

Az erőműben nem okozott
fennakadást az alacsony vízállás
Az elmúlt hetekben negatív
rekordot döntött a Duna vízállása az atomerőmű működése óta. A Balti-tenger felett
mért 84,29 méteres szintre
nem volt még példa. Az eddigi
rekord 2003. augusztus 30-án
84,42 méter volt.

Az atomerőműben egy ideig
életbe lépett az úgynevezett kisvizes intézkedési terv második
fokozata, ami ügyeleti szolgálatot, a korábbinál gyakoribb ellenőrzéseket jelent. Mittler István kommunikációs igazgató
elmondta, hogy ilyenkor min-

den páros órában ellenőrzik a
vízállást, az uszadékfogókat, az
úgynevezett gerebeneket, de a
működésben ez fennakadást
nem jelent, az atomerőmű biztonságosan üzemel. Mint kifejtette, a négyblokkos üzemállapotban percenként 100 köbmé-

ter víz kiemelésére van szükség.
A vizet megtisztítva, néhány
fokkal magasabb hőmérsékleten visszaengedik a folyóba,
húzta alá.
Lapzártánk idejére a vízszint
emelkedésével megszűnt a készültség az erőműben. -tünde-
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Fotó: Kövi Gergő

Mérföldkőhöz ért az atomerőmű

Benyújtotta a nukleáris hatósághoz az 1. blokk továbbüzemeltetéséhez szükséges engedélykérelmet a Paksi Atomerőmű Zrt. Hamvas István vezérigazgató azt mondta, a legfontosabb mérföldkő az lesz,
amikor jövő év végén a hatóság dönt a beadványról. Ezt
az eljárást a további blokkoknál, üzembe helyezésük sorrendjében újra el kell majd
végezni.

Hamvas István aláhúzta, hogy
az atomerőmű műszaki állapota, az eddig elvégzett fejlesztések és biztonságnövelő beruházások, valamint a tervezett intézkedések lehetővé teszik az
eredeti 30 éves üzemidő további 20 évvel történő meghoszszabbítását. Kiemelte, hogy az
alapot az adja terveikhez, hogy
a négy paksi blokk nagy megbízhatósággal,
biztonságos
üzemvitellel biztosítja a hazai
villamosenergia-termelés jelentős hányadát. Ez az arány tavaly
42% volt. Az erőmű biztonságát a folyamatos fejlesztések és
biztonságnövelő intézkedések
mellett jól képzett, elkötelezett
munkatársak garantálják, akiknek munkájukat, hasonlóan az
atomerőműben zajló tevékenységhez, a biztonságtudatosság
hatja át, hangsúlyozta a vezérigazgató, aki arról is beszámolt,
hogy az üzemidő-hosszabbítás

előkészítése tíz éve kezdődött
el. Az eltelt idő alatt – azon túl,
hogy a parlament elsöprő többségű támogatását és a környezetvédelmi engedélyt is abszolválta az erőmű – sorra elvégezték a szükséges átalakításokat,
igazolták azt, hogy a nem cserélhető berendezések a meghosszabbított üzemidő végéig
megbízhatóan üzemelnek. A
paksi atomerőmű biztonsága jelenleg megfelel a hasonló korú
nyugati erőművekének. Ezt alátámasztják a hazai és nemzetközi szervezetek által lefolytatott vizsgálatok is, és ezt igazolja a közelmúltban zajlott célzott
biztonsági felülvizsgálat (cbf)
is, folytatta Hamvas István.
Szavai szerint a PA Zrt. a folyamatos biztonságnövelő intézkedéseivel már korábban kielégítette azokat az elvárásokat, melyeknek való megfelelést a cbf
során kellett igazolni.

– A jelentés megállapításai
igazolták várakozásainkat, hiszen a paksi atomerőmű blokkjai megfelelnek a nemzetközileg elfogadott, a hazai hatóságok által előírt követelményeknek, beleértve az esetleges belső és külső hatásokkal szembeni védettség kritériumait is –
mondta el Hamvas István, hozzátéve, hogy feltártak olyan lehetőségeket, amelyek tovább
javíthatják a létesítmény védettségét. Ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtását két
ütemben, 2015 és 2018 végéig
hajtják végre.
Az erőmű vezetője arról is
beszámolt, hogy a Duna vízszintjének emelkedése miatt
már nincs érvényben a készültség. Hozzáfűzte, hogy az alacsony vízállás valójában nem
jelentett gondot, a négy blokk
mindvégig maximális teljesítményen üzemelt.
-vt-

RHK Kft.: fókuszban a hatékonyság
A nagy beruházások időszaka
– legalábbis egyelőre – lezárul, a gazdaságosabb és hatékonyabb tárolás koncepciójának kimunkálása kerül terítékre a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő (RHK) Kft.-nél jövőre,
derült ki dr. Kereki Ferenc
szavaiból a társaság évértékelő
sajtótájékoztatóján. Az ügyvezető beszámolt róla, hogy idén
négy modullal bővítették a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolóját, melyben immár hétezernél több, paksi atomerőműben
elhasznált fűtőelemet tárolnak.
A mostani egységek tárolókapacitása nagyobb az eddigieknél, a korábbi 450-nel szemben ezek 527 kazetta elhelyezését teszik lehetővé. Az
RHK Kft. a következő hónapokban megvizsgálja az Európa más országaiban már alkalmazott, úgynevezett konténeres tárolás lehetőségét és az
elemzések függvényében dönt
arról, hogy áttérnek-e, s ha

igen, már a következő modul
megépítésénél avagy később,
mondta el dr. Kereki Ferenc.
Bátaapátiban ugyancsak gazdaságosabb és hatékonyabb
hulladék-elhelyezési koncepció kidolgozása a cél. A
tárolókamrák kiképzésén, a
konténerek anyagán és a térkitöltés módján kívánnak változtatni annak érdekében, hogy
növeljék a tárolókapacitást,
ezáltal csökkentsék a költségeket. Dr. Kereki Ferenc szerint
akár a mostani 20% kétszeresét is elérhetik, így az eredeti
tervben szereplő 17 kamra helyett akár 10 is elegendő lehet.
Ezek kialakításának költsége
kamránként 2,5 milliárd forint,
fűzte hozzá. Mostanra két
kamra épült meg, 5587 méter
vágat készült el, 188184 köbméter gránitot termeltek ki.
Bátaapátiban világszínvonalú
munkát végeztek a bányászati
feladatot végzők, hangsúlyozta. Mint mondta, a felszíni

technológiai épület „megtelt”,
3000 hordónyi kis és közepes
aktivitású hulladék várja, hogy
végleges helyére kerüljön. Erre 2012 második felében kerül
sor a még hátralévő munka elvégzése és a szükséges engedélyek beszerzése után.
Az ügyvezető szólt arról is,
hogy a Püspökszilágyban
működő Radioaktív Hulladék
Feldolgozó és Tárolóban,
ahol intézményi kis és közepes aktivitású hulladékot fogadnak, jelenleg a biztonságés kapacitásnövelő feladatokra összpontosítanak. Az
RHK Kft. működése által
érintett negyedik helyszín a
Nyugat-Mecsek, ahol dr.
Kereki Ferenc szavai szerint
2013-ban indulhat a terepi
kutatás annak érdekében,
hogy meghatározzák egy
nagyaktivitású hulladékokat
befogadó tároló helyét. Jövőre az erre vonatkozó terveket
dolgozzák át.

Dr. Kereki Ferenc elmondta,
hogy az atomtörvény és a radioaktív hulladékkezelésre vonatkozó uniós direktívák módosítása számukra nem hoz jelentős változást, de a kiégett
fűtőelemek újrahasznosításának lehetőségét számításba
kell venni. Ez a mostani ismeretek szerint nem változtat
azon a tényen, hogy szükség
van mélygeológiai tárolóra,
húzta alá.
Az RHK Kft. vezetője arra is
kitért, hogy munkájukat jelentős társadalmi támogatottság
mellett végzik. Végezetül beszélt arról, hogy – miután a jelentős beruházások végére értek – jövőre az ideinél kevesebb, 13 milliárd forint kiadással számolnak. Ezt a Központi
Nukleáris Pénzügyi Alapból
fedezik oly módon, hogy az
egyes tételekről a költségvetési
törvény keretében az Országgyűlés dönt majd.
-vida-
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Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Felidézték
a fesztivál
hangulatát

December 3. a fogyatékkal
élők világnapja. Minden
esztendőben ezen a napon
összejövetelt tart a Paksi
Támogató Szolgálat, amelylyel jelenleg 120 gondozott
áll kapcsolatban.
A fogyatékkal élők világnapjára rendezett találkozóra maguk a gondozottak készültek
műsorral sorstársaiknak: színdarabot adtak elő, valamint a
közelgő ünnepre tekintettel,
karácsonyi verseket. Tavaly
próbálkoztak először egy teljes mű színre vitelével, és
olyan jól sikerült, hogy idén
ismét vállalkoztak rá: Az
igazmondó juhász című mesét
adták elő. A vendégeket
Bordács József, a közbiztonsági, ifjúsági, sport- és esélyegyenlőségi bizottság elnöke
köszöntötte, aki kiemelte: a
paksi szolgálat munkatársai
kiválóan dolgoznak, a városvezetés mindent megtesz
azért, hogy ezt a munkát to-

vább végezhessék. A Szociális Intézmények Igazgatóságának égisze alatt működő támogató szolgálat tevékenységi körébe tartozik a személyi
szállítás és tanácsadás mellett
a személyi segítés, aminek jelentősége abban rejlik, hogy a
gondozottak saját lakókörnyezetükben maradhatnak.
Találkozási lehetőséget is
biztosítanak a velük kapcsolatban állóknak, ezt szolgálják a havonkénti klubdélutánok, az évenkénti egész napos
kirándulás, az uszodai foglalkozások és a nyári lovaglás.
A támogató szolgálat irodája
az idősek otthonában van a
Kishegyi út 46-48. szám alatt.
A szervezethez azok fordulhatnak segítségért, akik vakok személyi járadékában,
emelt összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülnek, a jogosultságot ugyanis nem a
gondozott jövedelme, hanem
állapota határozza meg. -gy-

ZENÉS MIKULÁS-ÜNNEPSÉGET SZERVEZETT a paksi Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A polgármesteri hivatal nagytermébe
várták a családokat, ahol a Mikulás százhetven 14 év alatti
gyermeknek kedveskedett játékokból és édességből összeállított ajándékcsomaggal. A szervezők színes ünnepi műsorral készültek az estre, amelynek programját kézműves foglalkozás is
színesítette.

Fotó: Molnár Gyula

Az igazmondó
juhászt adták elő

Idén nyáron tizenkilencedik alkalommal fogadták Pakson a
blues, a jazz, a rock, valamint a
gasztronómia és a jó borok kedvelőit a Gastroblues Fesztiválon. A rendezvény hagyományaihoz tartozik, hogy a többnapos fesztiválról korlátozott példányszámú lemez jelenik meg,
ami kereskedelmi forgalomba
nem kerül, a zenegyűjtők a fesztivál rendezvényein szerezhetik
be. Az egyik DVD-re a külföldi
előadók műsorából válogattak a
szerkesztők, a másik a hazai
előadókéból ad merítést, a
sportcsarnoki koncertek mellett
a templomi, a szabadtéri és a
klubkoncertekből. Emellett a
TelePaks közel egyórás összefoglaló filmje idézi a zenei
programok, a főzőverseny, a
fesztiválfoci és a borbarát-találkozó hangulatát. A 2011-es zenei antológiát ez alkalommal is
ünnepélyes keretek között mutatták be a Dunakömlődi Falu-

házban. A helyszínen jótékonysági tombolát szerveztek,
amelynek bevételét a fesztiválon eladott kóstolójegyekével
együtt Paks testvérvárosa, a kárpátaljai Visk javára ajánlotta fel
Gárdai György főszervező. A
felajánlást, amelyet Jenei Károly lelkész személyesen vett át,
a település magyar óvodájának
megvalósítására fordítják, amit
a tervek szerint jövő év szeptemberében nyitnak meg. Idézve a nyári fesztivál hangulatát, a
vendégek ismét gasztronómiai
különlegességeket kóstolhattak,
de a neves borászok nedűit és
természetesen a zenét sem kellett nélkülözniük. Fellépett a
Varga János Projekt és az SModell zenekar, valamint, már
előretekintve a huszadik fesztiválra, a Beatles-dalokat játszó
helyi formáció, a Beatback és
egy Elvis Presley-emlékzenekar, a Memphis Patrol.
-gyöngy-
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Aki vért ad, életet ad

Az idei városi véradó ünnepségre 89 kerek véradásszámot
elért véradót hívtak meg. Közülük a legtöbbször, kilencven
alkalommal, Lovas László
nyújtotta a karját. Az Erzsébet
Nagy Szállodában tartott ünnepségen Bognár Péter, a Paksi Atomerőmű Zrt humán igazgatója és Köllő Imre, a paksi
Vöröskereszt városi elnökségének tagja köszöntötte az ünnepelteket, akiknek a Balogh
Antal Katolikus Általános Iskola ifjú aktivistái, és a Pro
Artis művészeti iskola növendékei verssel és zenével kedveskedtek. Ferencziné Vesztergombi Klára elmondta,
hogy éves szinten a lakosság öt
százalékát kell sikeresen meg-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Túlteljesítette 2011-ben is a
Vöröskereszt Paksi Szervezete a véradás terén elvártakat.
Ez nem sikerült volna azok
nélkül, akik elmennek ezekre
az alkalmakra, és önzetlenül
nyújtják a karjukat. Tiszteletükre minden évben ünnepséget rendeznek a véradók
napja alkalmából.

ELŐSZÖR KOLLÉGÁIVAL KARÖLTVE MENT véradásra Lovas László.
Mint mondja, arra szokott gondolni, soha nem tudhatja az ember,
hogy valamelyik családtagjának, barátjának, ismerősének szüksége
lesz-e valakitől hasonló segítségre. László szerint a „nem érek rá”
nem lehet kifogás, hiszen szervezetten évente több alkalommal van
lehetőség vért adni, és a tűtől való félelem sem, hiszen ha valaki a
szúnyogcsípéstől nem tart, akkor ettől sem kell. A véradást megpróbálni csupán elhatározás kérdése. A ma már nyugdíjas, kilencvenszeres véradót jó érzéssel töltötte el, hogy áldozatkészségét a
véradók napján megköszönték. Bízik abban, hogy ebben az élményben két lányának is része lesz majd, akik szintén rendszeres
véradók.
szólítaniuk a véradásokra. Pakson és a környező településeken 5,6 százalékot terveztek,

de ezt is sikerült túlszárnyalni.
A paksi Vöröskereszt titkára
hozzátette, hogy a véradók ön-

Idén két fotóval is szerepel a
Magyar trikolór tizenkét hónapja – A Nemzet naptára című
kalendáriumban Wollner Pál. A
New York-i Hungarian TV
Magazine első alkalommal
2006-ban, az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulója alkalmából hirdette meg fotópályázatát, amelyre a paksi fotós a
kezdetektől pályázik nemzeti
színeinket a legkülönbözőbb,
legmeghökkentőbb összefüggésekben ábrázoló műveivel –
kivétel nélkül sikerrel. Első alkalommal két, a következő évben pedig már négy képét is közölték, a legnagyobb sikert
azonban 2009-ben aratta, ami-

kor harmadik helyezést ért el a
pályázaton, és nyolc képe kapott helyet a 2010-es naptárban,
árulta el. A tavalyi kiadásba
négy, Pakson készített képét is
beválogatták, a jövő évi kalendáriumba pedig két Wollnerfotó kerül, az egyik, egy téli
bokrot ábrázoló, januárban főfotóként szerepel majd. A 2012es naptár (melyet már egy paksi
könyvesbolt is árusít) díjáatadó
gálaestjét novemberben tartották Budapesten, ahol jelen volt
a zsűri elnöke, Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőr is. Az
esten a díjak átadása mellett a
jövő évi pályázat felhívását is
kihirdették.
Matus Dóra

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Sokszínűségével
aratott sikert

zetlensége mellett ehhez az
eredményhez nélkülözhetetlen
az aktivisták odaadó szervező
munkája, valamint a munkahelyek és középiskolák kedvező
hozzáállása. A véradásszervezés mellett meg kell említeni
azt is, hogy a szervezet több alkalommal tartott ruhaosztást,
illetve elsősorban a paksi kistérség településein 2011-ben
több alkalommal közvetítettek
ki felajánlott bútorokat, háztartási gépeket a rászorulóknak.
Az év végén partnerként, illetve szervezőként több karácsonyi jótékonysági gyűjtésnek
voltak részesei. Fontosnak tartják feladataikat társadalmi
munkában végző aktivistáik,
és támogatóik megbecsülését,
amelyet a rendelkezésükre álló
eszközökkel ki is fejeznek. A
véradókat Paks mellett a kistérség településein is minden
esztendőben köszöntik. Van,
ahol erre külön alkalmat szerveznek és van, ahol valamelyik
helyi rendezvényen adják át a
kerek véradásszámot elért véradóknak az oklevelet.
Kohl Gyöngyi
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A karácsony valódi jelentéséről

Az idősek otthonában tartott, havonta
esedékes istentisztelet és a gyülekezet
egy idős tagjának látogatása között szakított időt a beszélgetésre Lenkeyné Teleki
Mária. A belőle áradó nyugalmat érezve
nehéz elhinni, hogy munkája mellett a
család, a háztartás és négy leány nevelésének terhe nyomja a vállát. Mint mondja, ez csupán szervezés kérdése, divatos
szóval élve logisztika. Egy lelkésznek
advent idején több a teendője, ami nem
jelenti azt, hogy náluk ne lenne többfogásos, finom vacsora, mákos kalács és
más édesség. Még akkor is, ha családjukban egyáltalán nem az ünnepi vacsora, a csillogó külsőségek és a bőséges
ajándék a fontos. – Nem gondolom,
hogy el kell dobnunk ezeket, hiszen a
karácsonyhoz a meglepetés, az öröm, a
jó hír, az ajándékozás mind hozzátartozik, csak nem ebben a túldíszített formában, ahogyan ezt most élik. A minap
egy képet néztem, amin a Szent Család
volt. Ott volt egy istálló, szalma, jászol,
állatok, trágya – és egy szülés. Ez nem
valami habos-babos történet, hanem az
Istennek valami egészen rendkívüli csodája és megjelenése a Földön – fogalmaz. Ezzel szemben a mai idők karácsonya abban testesül meg, hogy már októberben feldíszített karácsonyfák fogadják az embert a bevásárlóközpontokban,
s szól a karácsonyi zene. – A karácsony
nem erről szól, hanem annak a csodának
a megélése, hogy az Isten emberalakot
öltve eljött közénk, és ezzel az örök élet
lehetősége, ajándéka érkezett el hozzánk. Kérdés, hogy sikerül-e megragadni, mert, ha nem, kihuny és nem lesz következménye. Viszont, ha sikerül, és ez

Fotó: Babai István

A karácsony nem a csillogásról, a drága ajándékokról, az ünnepi vacsoráról
szól, s nem is csupán a szeretet és a család ünnepe, hanem annak a csodának a
megélése, hogy Isten emberalakot öltve eljött hozzánk,
mondja Lenkeyné Teleki
Mária református lelkész,
akivel az adventről, a karácsonyról beszélgettünk.

a csoda tartalommal telik meg, akkor az
ember élete is tartalommal telik meg, és
más irányt vesz – teszi hozzá.
Mára azonban kiüresedtek az ünnepek,
pontosabban az ember kiüresítette azokat. A lelkész szomorúnak tartja, hogy az
emberek többsége még azt sem tudja, mit
ünneplünk karácsonykor, csak bizonyos
rítusok maradtak meg. Ezeknek Mária
szerint akkor van értelme, ha tartalommal
vannak megtöltve, mert anélkül mit sem
érnek. – Mindamellett fontosak egy családban. Az én családomban is azok, és
szeretjük is őket, pedig az advent időszaka sok szolgálattal van tele, a készülés is
sok időt elvesz tőlünk. – Érdeklődésünkre elárulta, hogy náluk milyen rítusai
vannak a karácsonynak. – Istentisztelet
után hazajövünk, a férjem a fiatalokkal,
akik közé már a mi nagy gyerekeink is
tartoznak, elmegy a hajléktalanszállóra.
Ha megjönnek, a gyerekek felmennek az
emeletre, mi feldíszítjük a fát. Nem a
gyerekekkel, mert a karácsonynak, mint
minden csodának, van egyfajta misztikuma, a gyereki lélek így tudja megélni,
hogy itt valami nagyon különleges történik. Ha elkészültünk, megszólal a csengő, általában csak a gyertyák vagy mécsesek égnek, és akkor lejönnek a gyerekek. Ugyan látják az ajándékot, de még
nem lehet odamenni a fához, ezzel ott
van a várakozás öröme is a karácsonyban. Ilyenkor mindig elolvassuk a karácsonyi történetet, imádkozunk, hálát

adunk az elmúlt esztendőért, Jézusért, aki
számunkra a legnagyobb ajándék. Utána
a gyerekek mindig előadnak valami műsort, ami mindig nagyon átmelengeti a
szívünket. Csak ezután kapják meg az
ajándékot – idézi fel. A legfontosabb: beszélni arról, hogy a karácsony napja miért
más, mint a többi, húzza alá, majd kézbe
veszi a Bibliát és abból idéz: „Az Úr a mi
Istenünk, egyedüli úr! Szeresd az Urat, a
te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! Maradjanak szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid
előtt, és beszélj azokról, akár a házadban
vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár
fölkelsz! Kösd azokat jelként a kezedre,
és legyenek fejdíszként a homlokodon.”
– A legfontosabb, hogy beszéld el,
mondd el, hogy a karácsony nem önmagában a szeretet, a család ünnepe, hanem
Jézus születésének, az Isten szeretetének
a napja – hangsúlyozza. Ezt elmondani,
nemcsak a lelkészek, hanem minden keresztyén embernek a feladata. A felvetésre, hogy kell-e, lehet-e a mostani korhoz
igazítani, fiatalok nyelvére fordítani az
üzenetet, azt mondja: az ige örök, az Isten szava nem változik, mintahogyan az
ember sem változott, ugyanúgy Istenre
szoruló lény, mint amilyen évezredekkel
ezelőtt volt, csak a módszerek, a körülmények változtak. Nagy kihívás az egyházak számára, hogy a ma emberéhez hidat találjanak, jegyzi meg. Azt is elárulja,
hogy minden évben gyerekeivel közösen
is meglátogat egy olyan családot, ahol
vannak próbatételek, nehézségek, küzdelmesebb az élet. – Azért szeretem elvinni őket, hogy együtt lássuk, hogy
mekkora kincs az a sok-sok áldás, amivel
Isten elhalmoz bennünket. Hogy átéljék,
semmi nem természetes. Nem természetes a szép otthon, a terített asztal. Mindig
viszünk ajándékot, mert a karácsony lényege, hogy ajándékozott vagyok Isten
által, az ő szeretetét tükrözöm. Attól
kezdve, hogy megszülettem, Isten felé
tart az életem. Minden ember afelé halad,
mindenkinek találkoznia kell vele. Az a
nagy-nagy ajándék, hogy én itt a földi
életben, már ennek a bizonyosságnak a
tudatában élhetek, hogy efelé haladok.
Karácsonykor az Istennel való találkozás
lehetősége jött el, az advent pedig arról is
szól, hogy felkészüljünk erre a találkozásra.
Vida Tünde
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Meghallja, amit a téglák beszélnek

Bár Wittmann Ferenc nem paksi, kapcsolatai révén gyakran jár városunkban, például a Sárgödör téri Présháztulajdonosok
Egyesületének több tagjával jó barátságot
ápol. Agrármérnökként dolgozik, fő szakterülete a gyepkezelés, gyepvédelem, gyepek betegségeinek gyógyítása, de díszfákkal is foglalkozik, Pakson is végzett már
ilyen munkát. A hatvanas évei elején járó
gyűjtő Zircen született parasztcsalád sarjaként. Gyakran pásztorkodott, ami lehetőséget adott neki az olvasásra, valószínűleg
ebből fakad történelem iránti érdeklődése.
Bármerre jár országhatárainkon innen
vagy túl, ha építkezés, romos épület akad
az útjába, vagy téglarakást fedez fel egy
ház udvarán, akkor megáll, és nagy reményekkel lát hozzá a kereséshez, de az sem
ritka, hogy konkrét az úti cél.
Nem volt azonban ez mindig így. Néhány esztendővel ezelőtt barátja, Herczig
Béla tulipános téglát keresni hívta Mo-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A paksi kenyér-, hal- és borünnepen
mutatták be nekem Wittmann Ferencet. Amikor azt mondta, hogy téglákat
gyűjt, azt hittem, csak viccel, de hamar
kiderült, hogy nem. Míg más gyűjtők
érdeklődését egy különleges bélyeg, rovar vagy éppen bor kelti fel, Ferencét a
jelzéssel ellátott téglák. Gyűjteménye
nyomán megelevenedik a történelem.

hácsra. Ez a kutatásélmény volt az a szikra, ami végül felgyújtotta Ferenc lelkében
a téglagyűjtés iránti szenvedélyt, és a láng
azóta sem lobbant el. Darabszámra igen
tekintélyes, 25 ezres gyűjteménnyel rendelkezik, amely folyamatosan formálódik, gyarapodik. A különlegesebb, egyedi
darabokat beépíti, terasza már kész téglamúzeum, a többi pedig szépen megtisztítva, rendszerezve áll gúlákban az udvaron.
Ferenc tagja a Herczig Béla vezette Monarchia Bélyegestégla-gyűjtők Egyesületének, amely 2007-ben alakult. Ahogy
honlapjukon olvasható, tagjaikat a jelzéssel ellátott téglák iránti érdeklődés fűzi
össze, közös vonásuk a múltunk iránti
tisztelet, a történelmünk eme szeletének

megismerése, tárgyi emlékei összegyűjtése, a téglák jelzéseinek megfejtése iránti
igény. Bár szerte a világon mindenfelé
készítettek, készítenek bélyeges téglákat,
olyan mennyiségben, mint az egykori
Magyar Királyság területén, sehol másutt.
Ez tehát egyfajta hungarikum, amire méltán lehetünk büszkék. A téglabélyegek a
praktikumon és a reklámfunkción túl jelentős esztétikai értékkel is bírnak. A jellel ellátott téglák napjainkra ipartörténeti
dokumentumokká nemesedtek. Az egyesület tagjai feladatuknak tekintik gyűjtésük és bemutatásuk mellett kideríteni az
adott bélyeg jelentését, segítségül hívva
helytörténeti kutatók írásait, még élő téglagyári munkások beszámolóit, korabeli
térképeket, ipartörténeti feljegyzéseket,
család- és birtoktörténeti iratokat, egykori
újságcikkeket, levéltári dokumentumokat.
A gyűjtés szempontjai egyénenként eltérőek lehetnek, Ferenc kedvencei az álló
koronás téglák, de gyűjti – amit nem sokan – a mai bélyeges téglákat is. Paksról
egy 1840-es és egy 1846-os uradalmi téglája van, és még sok kutatnivalója, bármikor szívesen fogad néhány darabot a gyűjteményébe. Hogy meddig? Meddig szeretne hódolni nem mindennapi hobbijának? Azonnal érkezett a válasz: Meddig
fogok élni?
Kohl Gyöngyi

Édes élet glutén és laktóz nélkül is

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Sorstársaimnak szeretnék segíteni a receptekkel, megmutatni, hogy tényleg édes
lehet az élet glutén- és laktóz nélkül is – így
ajánlja az olvasó figyelmébe könyvét Dénes Anikó. A süteményeskönyv egyedi, hiánypótló kiadvány, kipróbált, nagymamáink ételeinek ízeit idéző receptjei akár búzalisztből is elkészíthetők.
Elsősorban liszt- és gluténérzékenyeknek
szól az a süteményeskönyv, mely egy háromgyermekes édesanya, a paksi Dénes Anikó
receptjeinek gyűjteménye. Anikónál három
éve diagnosztizálták a lisztérzékenységet, az
első sokk után döbbent rá arra, hogy mennyire megváltozott az élete. Kísérletezni kezdett,
és sokhónapnyi próbálkozás és jó néhány kidobott sütemény után elkészültek az első,
nem búzalisztből készített finom kenyerek,
zsemlék és sütemények. Ebben az időszakban szembesült Dénes Anikó azzal, hogy milyen sokan küszködnek ezzel az érzékeny-

séggel és mennyire tanácstalanok, hol találhatnak rá egy-egy általuk is fogyasztható sütemény receptjére. Anikó akkor már tapasztalatokkal és kipróbált süteményreceptekkel
a tarsolyában blogot indított, ahol egyre többen keresték fel jó tanácsért, no meg újabb és
újabb süteményleírásokért. Rengeteg sorstársa és azok családtagjai találtak rá a blogon
keresztül, a sok ismeretlen ismerős kérésére
döntött úgy, receptjeit egy könyv oldalain is
megosztja a lisztérzékeny emberekkel. Az
olvasó 68 receptet kap kézhez, ezek között
vannak kalácsok, péksütemények, kekszek
és tészták. Az elkészítési munkafolyamatokat képek illusztrálják. A glutén- és laktózérzékenyek mellett a tejallergiával küzdők
is válogathatnak a süteményeskönyvben, és
mivel minden leírás Dénes Anikó nagymamájának receptje alapján készült, a finomságok elkészíthetők akár búzalisztből is. A
könyvet az anikoreceptek@gmail.com email
címen lehet csak megrendelni.
-dal-
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Üdvözlet Paksról!

In memoriam Makovecz Imre (III. rész)
Pakson a nyolcvanas évek második felére a katolikus egyházközség számára szinte megoldhatatlan feladatot jelentett az
Újvárosban és a kishegyi lakótelepen élő több ezres lélekszámúra gyarapodott katolikus népesség, főleg a gyermekek hitéleti gondozása, a hittanórák,
gyülekezeti
foglalkozások
megtartása. Kolbert Mátyás
plébános megszerezte hajdani
gimnáziumi osztálytársa támogatását, aki történetesen ekkor
az MSZMP Tolna megyei első
titkára volt, ezután már egyszerűbb volt elnyerni Paks Város
Tanácsának támogatását is, és a
többi illetékes hivatal is hozzájárult a templom megépítéséhez. Cserháti József, Tolna–Baranya egyházmegye püspöke pedig felkérte Makovecz
Imrét az új, lakótelepi templom
építésére.
„Mivel én voltam a város főépítésze, Cserháti püspök úr
úgy gondolta, el tudom intézni,
hogy a lakótelep környezetében új templomot tudjon építeni – emlékezik vissza életrajzi
írásában a paksi templomépítés
történetére Makovecz Imre. –
Nekem épp akkor az volt a feladatom, hogy a város délnyugati részének beépítési tervét
elkészítsem, ami közvetlenül a
lakótelep déli oldalához csatlakozott, és amit fokozatosan
vittem át a családi házas övezetbe. Erre a területre berajzoltam egy kör alakú formát, egy
kiemelt szép helyen, ahol
messze délre el lehetett volna
látni. Rutinszerű kötelességünk volt Jákli Péterrel, a tanácselnökkel együtt, hogy a
terveket bemutassuk az atomerőmű vezetőjének, aki valójában a terület első számú vezető
embere volt. Be is mutattuk és
mindjárt rákérdezett, hogy ez a
kör, ez micsoda. Azt válaszoltam, hogy ez egy közösségi
épület lenne, amire nagyon
hangsúlyozottan azt mondta,

ide legfeljebb munkáskocsmát
építhetünk, és semmiképpen
sem templomot. Ezt tudomásul
kellett vennem. A lakótelep
szélénél volt egy kis háromszögletű terület, de közbe kell
vetnem, hogy a püspök úr a lakótelepen szerette volna elhelyezni a templomot, mert az a
terület az ő szempontjából ellátatlan volt. Szóval kiszemeltük
ezt a háromszögletű területet,
és nem titkoltuk, hogy ide kellene megépíteni a püspök úr által szorgalmazott templomot.
Akkor az történt, hogy az
atomerőműből kérdőíveket vittek szét a városban…, hogy az
erőmű egy szép játszóteret szeretne építeni arra a telekre, ami
most már meg is épülne, ámde
egy templomot akarnak ide
emelni, ami a fényt és a levegőt elveszi az ottaniaktól. Az
aláírásukkal
szavazzanak,
hogy templomot akarnak-e,
vagy játszóteret. Ezt az egyértelmű zsarolással felérő papírost az emberek természetesen
a játszótér javára írták alá…
amikor lent a faluban a családi
házas övezetben kijelöltem egy
új területet Jákli Péterrel
együtt, titokban megkérdeztük
az embereket, van -e kifogásuk
az ellen, hogy itt templomot
építsünk. Mondták, hogy
nincs… Én megterveztem a
templomot, Jákli pedig felkészült rá, hogy kiadja az építési
engedélyt.”
Éppenséggel azt hihetnénk,
hogy ezzel minden adminisztratív akadály elhárult, a Hősök
téri telken kezdődhetett az
építkezés, elindulhatott az adományok, felajánlások gyűjtése,
de nem így történt. Makoveczet Szekszárdról hamarosan felhívta a megyei főépítész, hogy az egyház egy ellentervet készíttetett, mert állítólag a bajorok (az ő adományaikra is számítottak az építkezésnél) az eredeti tervet nem
támogatják. Hosszas, hónapo-

Paks, délnyugati városrész, tisztviselőtelep beépítési terve
nyolcféle családi ház-típus vázlattervével. Munkatársak: Túri
Attila, Vincze László, Zsigmond Ágnes, Zsigmond László. A
teljes telep madártávlati képe-benne kupolás templommal, és
utcakép részlete. (Makovecz, 2001. 153. o.) Mint tudjuk, 1985
és 1987 között Paks több területére készültek beépítési tanulmánytervek, de csak a fenti telep típusterveinek egyike épült
meg, amit Zsigmond Ágnes tervezett, a Rákóczi utca 6. számú,
az ún. Frast-ház, és Dévényi Sándor Nyugdíjasháza a Templom
téren 1987.
kig tartó, keserves nyomozás
után derült ki, hogy a bajorokra való hivatkozás nem igaz.
„Természetesen a püspök
urat tájékoztattam a dologról,
arról is, hogy az ellentervet
nem fogják tudni elfogadtatni,
és akkor a püspöki hivatal
megadta magát, és megbízott a
kiviteli tervek elkészítésével.
Így épült meg a templom, nagy
küzdelmek közepette, mert
ahol nincs jelen profi kivitelező, hanem különböző alkalmi
csoportokkal kell házat építeni,
az nem könnyű vállalkozás.
Ennek ellenére megépült a
templom, én hoztam a kitűnő
ácsot, és a helybeli emberek is
nagy komolysággal dolgoztak.” – emlékezett vissza a
paksi Szentlélek-templom építésének cseppet sem könnyű
éveire Makovecz Imre 1995
májusában.

A templom építési engedélyét 1988. március 17-én adta ki a város, a plébánia megvásárolta a Hősök téri 1123
m2 területű telket, s végre elkezdődhetett a munka. A
helybeli emberek valóban
nagy komolysággal és szorgalommal dolgoztak, tulajdonképpen az ácsmunkán kívül minden szak- és segédmunkát a paksi gyülekezet
tagjai végeztek el az alapkő
letételétől a templom felszenteléséig, 1988 pünkösdjétől, május 22-től 1990 pünkösdjéig, június 3-ig.
Kovács János, a gyülekezet
gondnoka számadásfüzetének
kockás lapjain (amit a mai napig is őriz) napra pontosan feltüntette, hogy név szerint ki,
mit és hány órát dolgozott az
építkezésen.
(Folytatás a 13. oldalon)

(Folytatás a 12. oldalról)
Az alap kiásásától kezdve a templomkerti
virág ültetéséig, a felvonulási épülethez
szükséges építőanyag és szerszámok megvásárlásától a templomszobrok felállításának költségéig. A paksi és a külföldi katolikus egyházközségek tagjaitól, országos
és paksi intézményektől, illetve a magánszemélyektől beérkező adományokat, a kifizetett számlákat Vass János gyűjtötte és
könyvelte el. A gyülekezet majdnem 3000
napot kitevő munkáját a város is elismerte: a templomszentelés alkalmával Kovács
János gondnok a paksi római katolikus
egyházközség tagjainak képviseletében
„Paksért” Emlékérmet vehetett át. A
templomszentelésre még nem készültek el
Péterfy László Krisztus és angyalszobrai,
az öszszegyűjtött pénzből először az épületet kellett befejezni, de az adományok
lehetővé tették, hogy a következő évben,
noha több ütemben, de 1991 karácsonyára
a szobrok is a helyükre kerülhettek.
„A történelem furcsa fintora, hogy mire a templom elkészült, Magyarországon minden megváltozott. Cserháti püspök urat nyugdíjazták, kérésem ellenére
az utódja, Mayer püspök úr elküldte őt
Burgenlandba, amikor a templomot felszentelték. Efölötti haragomban nem is
mentem el a templomszentelésre. Csak
akkor mentem el, amikor el tudtam intézni, hogy Péterfy László szobrát, a
feltámadt Krisztust az öreg Cserháti
szentelhette föl. A történetnek az a különös vége, hogy kaptam tőle egy levelet, amelyben kérte, hogy bocsássam
meg neki mindazt, ami a templom építése során történt; ő nem tudta, hogy ez a
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nemzeti megújulás temploma lesz.” –
zárult Makovecz Imre számára a paksi
templom építésének története, hozzáfűzve még, hogy nagyon nagyra becsülte az önmagával szembenézni képes
püspököt.
P AKS , RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM ,
1987. (Részletek a tervismertetésből).
„Az épület egy ősi jel térbeli megfogalmazása. Ez a jel (S) a magyar népművészet alapjele, de megtalálható Eurázsia számtalan területén is. A jel térbeli változatát építettük meg. Az alaprajz
két, szimmetrikus helyzetű S jelből áll.
A tengely kelet-nyugati irányú. A két
jel, noha egybevágó, ellentétes helyzeténél fogva a világosság-sötétség, férfinő, nap-hold, valójában a jang-jin dinamikus egyensúlyban álló ellentétét jelenti. Ezért hordoz a torony holdat és
napot, ezért áll az egyik oldalon a sötétség, a másikon a világosság angyala.
Kiviteli terv 1988. Szerkesztette Várlaki Erzsébet. Belsőépítész: Mezei Gábor, a feltámadt Krisztus és az angyalok
Péterfy László szobrai (Mihály arkangyalnak a bejárat elé tervezett szobra
nem készült el).”
A kupolák alatt a Szentlélek hét ajándéka című kompozíció Péterfy Gizella
festőművész alkotása. Az eredeti tervben nem szereplő, azoktól eltérő stílusú
és léptékű Szűzanya és Szent József
szobrok Máriahegyi János szobrászművész alkotásai, a paksi búcsújárók ajándékaként kerültek a templomba. Az
északi bejárat keresztje Cserháti József
püspök adománya a katolikus gyermekek számára.

Paksi Hírnök

Források: Levelek, engedélyezési tervek a Paksi Római Katolikus Plébániahivatal irataiból, a Paksi Római Katolikus Plébánia Historia Domusa 19851992; Kovács János: Paks, Szentlélek
Templom 1988-1990. Számadáskönyv.
Kézirat; Dr. Rosner Gyula: A Paksi
Szentlélek Templom. A paksi római katolikus plébánia kiadása; Makovecz,
2001. 152-163. o; Szabóné Kovács
Márta, Herczeg József szíves közlései.
Kernné Magda Irén

Fotó: Molnár Gyula

2011. december 16.

A Szentlélek templom mára nemcsak a
hitélet, hanem a város különleges koncertjeinek is a helyszíne, Paksnak a legtöbb turistát vonzó épülete.

Fotó: Babai István

Adomány a fedél nélkülieknek

A paksi baptista gyülekezet sietett idén az
utcán élők segítségére, három héten át cél-

gyűjtést szerveztek. Az így összegyűlt 60
ezer forintot Vasadi Teodor (képünkön
jobbra) baptista lelkipásztor adta át Jilling
Gábor szociális munkásnak. A lelkész elmondta, hogy Jilling Gábor kereste meg
közösségüket, a tagok készek voltak segíteni. Hangsúlyozta, a keresztények kötelessége ilyen esetekben segédkezet nyújtani.
Hozzáfűzte, más kezdeményezések – templomépítés, napközis gyerektábor, tinédzsertábor – finanszírozására is célgyűjtés szolgál annak érdekében, hogy ezek ne a gyülekezet általános kiadásait terheljék.
A pénzből nagyjából kétszáz konzervet
vásárolnak. Ezek készételek, amelyeket
azok az otthontalanok kapják majd, akik
valamilyen okból nem költöztek be a hajléktalanszállóra. Az ott élők – térítés fejé-

ben – ugyanis kapnak ellátást, és van főzési lehetőségük. Jilling Gábor elmondta,
hogy változatlanul nyolc-tíz ember él fedél nélkül Pakson. A hajléktalanszálló
munkatársa rendszeresen látogatja őket,
hogy kenyeret, zsírt, teát vigyen nekik hétvégére. Ilyenkor lehetőség szerint egy-egy
ételkonzervet is kapnak az utcán élők. Ezt
2007-2008-ban abból a pénzből finanszírozták, amit a város pályázaton nyert el erre a célra, a következő évben a pünkösdi
egyház adományából. Jilling Gábor hangsúlyozta, természetesen nem fogják egyszerre kiosztani az ételeket. A konzervek
a krízishelyzetek kezelésére szolgálnak.
Hozzátette, továbbra is várnak tartós élelmiszert a Deák Ferenc u. 7-ben.
Vida Tünde
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Hiánypótló az online
televíziós csatorna
Már több mint 37 ezer alkalommal látogatták meg az érdeklődők a Paksi Hírnök blogról elérhető TelePaks Youtube csatornát. A nagyszámú érdeklődés
nem meglepő, hiszen az oldalra
látogatók már több mint 160 videó közül válogathatnak kedvükre, ráadásul full HD minőségben. A legismertebb, ingyenesen elérhető videómegosztón
a városi televízió anyagai megújult külsővel, frissen, az adással szinte egy időben jelennek
meg: az oldalon kiemelt lejátszási lista található, emellett a
keresőben egyedi igényeinknek
megfelelően válogathatunk a
sport-, kulturális vagy akár a
híradós anyagok között. A
TelePaks Youtube Channel,
amely legegyszerűbben a Paksi
Hírnök blog online felületén ta-

lálható retro tévé ikonjára kattintva érhető el, nem csupán arra nyújt lehetőséget, hogy bárki
visszanézhesse azokat az adásokat, amikről lemaradt, de
megnézheti ismerőseit vagy
gyermekeit egy-egy városi ren-

Paks Város Címzetes Főjegyzője pályázatot hirdet határozatlan időre,
1 fő részére MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÓI MUNKAKÖR betöltésére.

dezvényen készült felvételen is,
emelte ki a weboldal szerkesztője, Babai István. A legnézettebb videók között szerepel egy
hagyományőrző disznóölés felvétele, az MVM Paks Tromsö
ellen vívott Európa Liga-mér-

Paks Város Címzetes Főjegyzője pályázatot hirdet határozott időre
1 fő részére ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI MUNKAKÖR betöltésére.

kőzése, amit a Nemzeti Sport is
megosztott, valamint a full HD
minőségben elérhető paksi
imázsfilm is. Babai István, a
TelePaks operatőre elárulta, a
hiánypótló kezdeményezésnek
köszönhetően naponta több százan látogatnak el az oldalra, és
rendszeresen szemlézik a honlapot Németországból, Romániából és az Egyesült Királyságból is. Az online csatorna
anyagai december óta a
Facebook közösségi portálon is
elérhetőek. A TelePaks adása a
kábelszolgáltatók közül csupán
a TARR kínálatában található
meg, tette hozzá Kovács Tibor,
a városi televízió ügyvezetője,
így a videómegosztó csatorna
más előfizetőknek is lehetővé
teszi a felvételek megtekintését.
MD

Paks Város Címzetes Főjegyzője pályázatot hirdet határozatlan időre,
1 fő részére BERUHÁZÓI MUNKAKÖR betöltésére.

A feladat jellege:
Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos fenntartási, beruházási feladatok ellátása.

A feladat jellege:
Építésügyi hatósági és ellenőrzési feladatok

A feladat jellege:
Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos fenntartási, beruházási feladatok ellátása

Az állás betöltésének feltételei:
- egyetemi vagy főiskolai szintű
építészmérnök, szerkezetépítő mérnök, magasépítő üzemmérnök,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet.

Az állás betöltésének feltételei:
egyetemi vagy főiskolai szintű
- építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) vagy
- településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség,
- legalább egyéves szakmai (tervezői, kivitelezői) és kétéves közigazgatási hatósági gyakorlat, vagy hároméves közigazgatási hatósági gyakorlat,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet.

Az állás betöltésének feltételei:
- egyetemi vagy főiskolai szintű
villamos mérnök, épületgépész mérnök, mérnök informatikus végzettség
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet.

További feltétel:
- érvényes „B” kategóriás személygépkocsi-vezetői engedély megléte és járművezetési gyakorlat.
Előnyt jelent:
- közigazgatási szakvizsga megléte,
- legalább egyéves szakmai (tervezői, kivitelezői), illetve
- kétéves közigazgatási gyakorlat,
- magasépítési szakterületre vonatkozó (ME-É-I.) műszaki ellenőri jogosultság
megléte.
A pályázathoz mellékelni kell:
- diploma másolatot,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- érvényes jogosítvány másolatot,
- ha a pályázó ilyennel rendelkezik, műszaki ellenőri (magasépítési szakterület)
névjegyzékbevételről szóló határozat másolatát.

További feltétel:
- érvényes „B“ kategóriás személygépkocsi-vezetői engedély megléte és járművezetési gyakorlat.
Előnyt jelent:
- közigazgatási szakvizsga megléte.
A pályázathoz mellékelni kell:
- diploma másolatát,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
- érvényes jogosítvány másolatot,
Bérezés:
- az 1992. évi XXIII. Köztisztviselői törvény szerint.

További feltétel:
- érvényes „B“ kategóriás személygépkocsi-vezetői engedély megléte és járművezetési gyakorlat.
Előnyt jelent:
- közigazgatási szakvizsga megléte,
- legalább egyéves szakmai (tervezői, kivitelezői), illetve
- kétéves közigazgatási gyakorlat,
- műszaki ellenőri jogosultság megléte villamosmérnök és épületgépész mérnök
esetén.
A pályázathoz mellékelni kell:
- diploma másolatot,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- érvényes jogosítvány másolatot,
- műszaki ellenőri névjegyzékvételről szóló határozat másolatát adott esetben.

Bérezés:
- az 1992. évi XXIII. köztisztviselői törvény szerint.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. január 16.

Bérezés:
- az 1992. évi XXIII. köztisztviselői törvény szerint.

A pályázat elbírálásának határideje:
- a benyújtási idő lejártát követő 10 munkanapon belül.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. január 16.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. január 16.
A pályázat elbírálásának határideje:
- a benyújtási idő lejártát követő 10 munkanapon belül.
A pályázat eredményéről a döntés meghozatala után legkésőbb 2 munkanapon
belül, írásban értesítjük a pályázókat.
Az állás a kiértesítést követően azonnal betölthető.
A pályázatot Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz kell benyújtani (7031 Paks,
Dózsa Gy. út 55-61.).

A pályázat eredményéről a döntés meghozatala után legkésőbb 2 munkanapon
belül, írásban értesítjük a pályázókat.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. A határozott időre szóló szerződés maximum 2013. augusztus 24-ig köthető.
A pályázatot dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz kell benyújtani (7030 Paks,
Dózsa Gy. út 55-61.).
A borítékra a címzésen túl írják rá „PÁLYÁZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI MUNKAKÖR
BETÖLTÉSÉRE“.

A borítékra a címzésen túl írják rá „PÁLYÁZAT MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÓI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE”.

Az állással kapcsolatban érdeklődni Hum Ferenc műszaki osztályvezetőnél lehet a
75/500-526-os telefonszámon.

Az állással kapcsolatban érdeklődni Hum Ferenc műszaki osztályvezetőnél lehet a
75/500-526-os telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje:
- a benyújtási idő lejártát követő 10 munkanapon belül.
A pályázat eredményéről a döntés meghozatala után legkésőbb 2 munkanapon
belül, írásban értesítjük a pályázókat.
Az állás a kiértesítést követően azonnal betölthető.
A pályázatot Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz kell benyújtani (7031 Paks,
Dózsa Gy. út 55-61.).
A borítékra a címzésen túl írják rá „PÁLYÁZAT BERUHÁZÓI MUNKAKÖR
BETÖLTÉSÉRE“.
Az állással kapcsolatban érdeklődni Hum Ferenc műszaki osztályvezetőnél lehet a
75/500-526-os telefonszámon.
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Jó napot, mi újság?

Túl csipkés volt a pólyája

– Éppen a napokban gondolkodtam el azon,
hogy 1930-ban születtem, amikor a gazdasági világválság volt, és most öregségemre
újra belepottyantam ebbe a szomorú helyzetbe. Akkor nem éreztem belőle semmit,
mert a szüleim jó helyzetben voltak. Nagyon jó családba születtem, békés, nagyon
szép gyermekkorom volt, mindent megkaptam. Aztán jött ’44, és minden megszűnt –
meséli Szentesi Alajosné Feördeös Sára,
vagy ahogyan az édesapjától kapott becenév
alapján mindenki ismeri, Sisa néni. Nagyszülei birtokosok, édesapja katonatiszt volt.
Ő 14 éves volt, amikor jött az orosz front,
szülei beadták Sopronba egy elsősorban katonatisztek gyermekeit fogadó leánynevelő
intézetbe, abban a hiszemben, hogy ott biztonságban lesz. Nem így történt, ezért rövidesen érte mentek, 12 évvel fiatalabb húgával és édesanyjával egy minden lehetséges
kényelemmel felszerelt vagonban Németországba vitték őket. Édesapja ekhós szekéren ment utánuk szinte utolsó pillanatban elhagyva Magyarországot. A háború végéig
voltak Németországban, s bár a menekült
családok jó része kint maradt vagy továbbment, ők az első szerelvényekkel hazajöttek
édesanyja tiltakozása ellenére.
– Édesapám azt mondta, hogy semmi
rosszat nem tett, ő is ragaszkodott, én is könyörögtem, hogy el ne menjünk idegenbe –
fogalmaz. A férfiakat – köztük Sisa néni
édesapját – a határon lekapcsolták, és Pestre vitték, a nőket, gyerekeket igazoltatás
után elengedték. Úgy látták jónak, hogy vidékre, pontosabban Paksra költözzenek,
ahol a Feördeös nagyszülőknek volt birtoka.
Zaklatott időszak következett ezek után,
édesanyja, ahogy biztonságba helyezte őket,
ment Budapestre, hogy internált édesapja
vagy éppen az ötszobás Margit körúti lakásban hagyott értékek után nézzen. Közben
minden munkát elvállalt, még napszámosként is dolgozott a régi, családi birtokon.
– Csodálatos asszony volt, ahogy végigcsinálta ezt a háború utáni időt, ahogyan kiállt
édesapám mellett, ahogy nevelt bennünket,

Fotó: Babai István

Jó családba, jó körülmények közé született, ám nem sokáig élvezte az ezzel járó
előnyöket, 1944-ben egy csapásra minden
kiváltság odaveszett. Feördeös Sára jó
néhányszor látta kárát annak, hogy túl
csipkés volt a pólyája. Szentesi Alajosban
hatvan esztendeje olyan párra lelt, aki
felvállalta mindezt.

és hihetetlen jókedvvel tartotta a lelket az
egész családban – emlékszik vissza Sisa néni. Mint meséli, ő a család régi barátaihoz,
Pongrácz doktorékhoz került, akik négy
éven át lányukként nevelték. Az akkor alakult paksi gimnáziumban érettségizett. Az
iskolába úgy vették fel, ha asztalt és széket
vitt. A nagyszülőktől vitt ebédlőasztalt
nyolcan ülték körül. Főiskolára akart menni,
de erről a Rákosi-korszakban szó sem lehetett, sőt munkát is nehezen talált, mert – miként fogalmaz – túl csipkés volt a pólyája.
Szentesi Alajossal, a mindenki által ismert
testnevelővel rögtön érettségit követően házasodtak össze 1950-ben. Lala bácsiék Duna utcai szülői házában ötven éven át éltek.
Nagyjából tíz esztendeje kényelmes lakásra
cserélték a házat. Árnyas utcai otthonukban
Sisa néni sorra megmutatja a Margit körúti
otthonából megmentett csodaszép vitrint,
más bútorokat, majd arról mesél, hogy különféle irodai munkákat végzett, de nem nagyon szerette, mert mozgékony volt és pedagógus szeretett volna lenni. Abban viszont örömét lelte, hogy a férjét, aki megszállott pedagógus volt, segítse. Lala bácsi
reggel negyed 8-kor felült a biciklire, este 67 óra tájban ért haza a testnevelésórák, edzések után. Felesége a hátteret biztosította
mindehhez. És meglepő módon nem sportolt. – Én néptáncos voltam. A régmúlt időben balettiskolába jártam, néptáncot is tanultam, amit nagyon szerettem. Három
éven át jártam tanfolyamra, gyermektáncoktatói képesítést szereztem. Magam csináltam csoportot az iskolában. Az egyik kedvenc tanítványom Hefner Erika volt, mindig

nagy boldogan borulunk egymás nyakába –
mondja. Hozzátette: soha nem érezte tehernek, hogy férje az elismert pedagógus, ő pedig „csak” feleség. Büszkén mesél párja sikereiről, az idén kapott életműdíjáról. Arról
pedig hálával beszél, hogy férje vállalta a
származásából adódó hátrányokat, és, amikor a szükség úgy hozta, még a szüleinek,
testvérének is a segítségére volt.
– A gyerekeink, az életünk kárpótolt bennünket – tette hozzá. A hosszú múltidézés
után a jelenre már szinte alig marad idő.
Sisa néni elárulja, hogy két gyerekük nagyon szorgalmas, becsületes, hitben nevelték őket. Fiuk Balatonalmádiban él, lányuk
Gyönkön. A polcokon sorakozó képeken
unokák, dédunokák. Már utóbbiból is négynek örülhetnek. – Rendesek az unokák, jól
tanult mindegyik – jegyzi meg. Mint mondja, tulajdonképpen elégedettek, hiszen kényelmes, meleg otthonuk van. – Ha jól körülnézek, kortársaink legtöbbje már hiányzik, a temetőbe járunk hozzájuk. Végeredményképpen mi el tudjuk látni magukat. Az
utolsó öt évben sok betegség elkapott bennünket, de a Jóisten mindig kisegített – foglalja össze. Elárulja, hogy vannak dolgok,
amiket nehéz elfogadni. Például azt, hogy
tavaly már nem kapta meg a jogosítványt,
amit negyvenévesen szerzett, hogy a Kiskőrösön katonáskodó fiát tudja látogatni. Azt
is nehéz volt megemészteni, hogy ma már
csak bottal járnak. Bár ennek kapcsán csupa
jó tapasztalatokat szerez, mert mindig akad
segítőkész ember, ha a lépcsőn botorkál.
Az ünnepekre is másként készülnek már.
Régen mindig náluk, a Duna utcai házban
gyűlt össze a család és ő sütött-főzött. Egyegy alkalommal tizenkétféle süteményt, tizenkét rúd bejglit szokott készíteni. Gyerekei
a lelkére kötötték, hogy ma már ezt ne tegye,
és betegsége – lévén cukros – is ezt indokolná, de mosolyogva elárulja, hogy idén sem
telhetnek úgy az ünnepek, hogy ne süssön.
Kipróbált néhány diabetikus receptet, de a
hagyományos finomságokról sem kell lemondani. – Lala bácsi édesszájú, nem tehetem meg vele, hogy nem sütök – mondja. Azt
is elárulja, hogy már az ünnepek utánra is van
terve, ismét elmegy Gutai Julikához – aki férjével együtt nagyon jó barátjuk – egy tanfolyamra, mert szeretné egy kicsit felfrissíteni
egy korábbi képzésen szerzett ismereteit a
számítógép-kezelésről, internetezésről, hogy
komputeren keresztül tarthassa a kapcsolatot
a családdal, barátokkal.
Vida Tünde
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Fotó: Molnár Gyula

Vébébronz a sakkvilágbajnokságról

Antal Tibor Kende, az Atomerőmű SE sakkozója bronzéremmel
tért haza a brazíliai Caldas Novasban megrendezett világbajnokságról. A 14 éves korcsoportban 132 résztvevő között si-

került elérni ezt a szép eredményt a 13 éves fiatalembernek.
A szegedi illetőségű sportoló
több mint öt éve az ASE versenyzője, 2352 Élő-pontjával
FIDE mester. Az Atomerőmű
sakkozói között erősorrendben a
21., ifjúsági játékosként az NB Ies csapat tagja.
– Ezen a szinten már komoly
munkát igényel a sakk, hogy tudod összeegyeztetni a tanulással?
– Nem vagyok magántanuló, a
szegedi piarista gimnázium 9/b
osztályában a két évvel idősebbek között tanulok. Amikor az
időm engedi, bejárok az iskolába. A gimnázium után a Köz-

gazdaságtudományi Egyetemen
szeretném folytatni a tanulmányaimat.
– Jók az információim, hogy
tőzsdézel, annyira érdekel a gazdaság?
– Igen, tőzsdézek, nyomon követem a piacok mozgását, ott is
rengeteg mindenre kell figyelni,
mint a sakkban. A tőzsde is egy
olyan dolog, amivel megismerhetem a gazdasági folyamatokat.
– Komolyan veszed a tanulást,
mennyire életcél számodra a
sakk?
– Bizonyos fokig életcél, de
arra is gondolok, ha egyszer a jövőben abbahagyom a sakkot és
befejeződik a pályafutásom, ci-

vilként is el tudjak helyezkedni.
Mégpedig a gazdasági életben.
– A körülmények jók a fejlődésedhez?
– Nagyon jól érzem magam
az ASE-ban, Grószpéter Attila
és Ribli Zoltán a jelenlegi
edzőim, de Csom Pista bácsinak is sokat köszönhetek. A
FIDE mesteri cím megvan,
még hátravan a nemzetközi
mesteri és a nemzetközi nagymesteri cím. Köszönöm, hogy
az Atomerőmű, és Paks városa
bízott bennem – a Magyar
Sakk Szövetséggel ellentétben
–, és támogatott, hogy kijuthassak a világbajnokságra.
(joko)

A Nyíregyháza elleni bajnokin megsérült
Lorenzo Williams nem utazott az ASE férfi kosárlabdacsapatával Oroszországba, az
EuroChallenge-kupamérkőzésre. A Nizhny
Novgorod elleni paksi 83-72-es győzelem
reményt adhatott a visszavágóra, úgy léphetett parkettre a társaság, hogy 11 pontnál kisebb vereséggel jobbak lehetnek az
összevetésben az oroszokkal szemben.
Sajnos az irányító hiányát nagyon megérezte Völgyi Péter legénysége, és beleszaladt egy nagyarányú vereségbe. A találkozó már az első félidőben eldőlt, de
hogy 45 pont lett a különbség, az a 4. negyednek köszönhető. Nizhny Novgorod–
Atomerőmű SE: 96-51.
Pár nap múlva már adva volt a lehetőség a
javításra, a vezetőedző nélkül maradt Pécs
otthonába látogattak Kámánék. Lorenzo
Williams már vállalta a játékot, és a menesztett Wilson helyére érkezett Nick
Williams (aki Braniszlav Dzunics idején az
ASE-val bajnok) is pályára lépett. Harminc
perc után a piros-kék csapatnak állt a zászló, hétpontos előnnyel vágtak neki az utolsó negyednek Vojvodáék. A PVSK azonban nem adta fel, és lehajrázta a széteső, tíz
perc alatt mindössze 12 pontot szerző paksi alakulatot. Pécsi VSK-PANNONPOWER– ASE: 83-79. Kilenc forduló után a negyedik vereségét gyűjtötte be a társaság,
amit nem hagyott szó, pontosabban írás
nélkül az Atomic Boys, az ASE szurkolói

Fotó: Molnár Gyula

Elbúcsúzott az EC-kupától az ASE

csoportja. A BK Ventspils elleni EuroChallenge mérkőzés előtt transzparenseken
jelezték nemtetszésüket a játékosok és a vezetők felé. A lettek ellen 13 pontos hátrányt
kellett volna ledolgozni, hogy megmaradjon az esély az EuroChallenge csoportból
való továbbjutásra. A mérkőzés során egyszer tudott hét ponttal meglépni az ASE, de
a vendégek hamar visszazárkóztak. A szép
búcsúra még így is megvolt a lehetőség,
20,4 másodperc volt hátra, amikor egy trip-

lával 78-76-ra átvette a vezetést a paksi csapat, de három másodperccel a vége előtt
szerzett hárompontos találattal végül a vendégek diadalmaskodtak. ASE–BK Ventspils: 78-79, így a BC Khimik Yuzhny elleni utolsó mérkőzés eredményétől függetlenül az Atomerőmű SE csapata elbúcsúzott
a további küzdelmektől az EC-kupában.
Hazai bajnoki mérkőzés következett, a
tizedik fordulóban a 2009/2010-es idény
győztese, a ZTE látogatott a Gesztenyés
útra. A vendégek az előző kilenc fordulóban még nem nyertek mérkőzést, így a
meccs esélyese egyértelműen a hazai csapat volt. Az összecsapás pikantériáját az
adta, hogy Völgyi Péter vezetőedző,
Kámán Tamás és Tóth Ádám is a zalaiakat erősítette az előző bajnoki szezonban.
A várakozásokkal ellentétben az első félidőben nagyon jól tartotta magát a vendégcsapat, húsz perc után csak 2 pont
volt az ASE előnye. A mérkőzés végül a
harmadik negyedben dőlt el, Cole és
Körtélyesi ellen nem találták az ellenszert a vendégek. ASE–Zalakerámia
ZTE: KK 88-70.
Az idei évre már nem maradt több hazai
mérkőzés, december 17-én Szolnokon,
míg december 21-én Székesfehérváron
lépnek pályára az ASE játékosai. Mind a
kettő meccset közvetíti a televízió.
Lapzárta után érkezett: BC Khimik
Yuzhny–ASE: 83–58.
Kovács József
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Fotó: Molnár Gyula

A 238. helyen található az
MVM Paks labdarúgócsapata
azon a listán, ahol a világ öszszes futballgárdáját jegyzik. Az
IFFHS havi frissítésű klub-világranglistáján a nemzetközi,
valamint a hazai bajnoki mérkőzések eredményét veszik
alapul. Ugyanezen felmérés
szerint a Videotont 71, a Ferencvárost közel 100 hellyel
előzi meg a paksi együttes.
– Van bennem egy kis hiányérzet – kezdi értékelését Kis
Károly, a Fehérvári úti gárda
vezetőedzője, melyben a
2011/12-es szezon eddigi találkozóit taglalja. Visszatekintésében a mutatott játékban nyújtott teljesítményben érez adósságot, a támadások és a gólok
számával elégedett, a csapatvédekezés azonban hagyott kívánnivalót maga után. Az
idény elején ugyan több fronton volt érdekelt az MVM
Paks, és néhány fontos bajnoki
pontot eközben elhullajtott, de
ez a nemzetközi kupacsatákra
semmiképp sem fogható. Pozitívum, hogy más magyar
együttesektől eltérően a zöldfehér tanítványok teljesítménye
nem esett vissza látványosan az
európai porond miatti kettős

Fotó: www.paksifc.hu

Reális a nyolcadik pozíció

ALAPPILLÉR DŐLHET KI Pakson, írta nemrég a Nemzeti
Sport, ugyanis Böde Dániel a
lapnak elmondta, úgy érzi, eljött a váltás ideje. A saját nevelésű játékos tizennégy esztendő után intene búcsút a
zöld-fehéreknek. Bár a középpályást még másfél évig szerződés köti Pakshoz, úgy érzi,
ha többre akarja vinni, lépnie
kell.
terhelés hatására, ha a védekezésük stabilabb, előrébb állhatnának a honi tabellán, fogalmaz. A 17 fordulót követő
nyolcadik pozíció reális, és az,
hogy a mezőny első felében található a társaság, a tavaszi já-

téknapok előtt reményre ad
okot, tette hozzá Kis Károly.
Megszokhattuk, hogy az átigazolási piac nem az MVM
Pakstól hangos, a vezetőség
idén sem tervez nagy mozgást
a keretben. Bár több játékosunk
is az érdeklődés középpontjába
került, így Böde Dániel és Éger
László is, nem szeretné értékeit kiárusítani a klub. A vezetőedző egy belső középpályás érkezését prognosztizálta, konkrét név azonban még nincs. Az
esetleges távozók megüresedett
helyét házon belül oldaná meg
a szakvezetés. – Amit Pakson
megígértek, eddig is teljesítették. Bízom benne, hogy ezután
is így lesz – összegzett Kis
Károly. Az együttes tagjai szabadságukat töltik, legközelebb
2012. január 10-én találkozik a
keret. A tervek szerint a télen
idén is törökországi edzőtábor
szerepel a felkészülési programban, melynek hasznát az
Európa Liga-selejtezőjében remekül kamatoztatta a csapat.
– A jövőben megpróbálunk
még jobban játszani és kiszolgálni a közönséget. Ha így lesz,
a tavasz ismét fényes lehet –
zárta a visszatekintőt a tréner.
-faller-

IDÉN TIZEDIK ÉVE, hogy a
twirlingsporttal egyesületi
formában foglalkoznak Pakson. A decemberi gálán a legkisebbek, vagyis a háromévesek és a legnagyobbak, tehát a
16 évesek is bemutatták produkcióikat a Városi Művelődési Központ színháztermében. A twirling iránt egyre nagyobb az érdeklődés, fogalmazott a Paksi Twirling és
Botforgató Kulturális és
Sportegyesület elnöke, Kalmár Lívia, akitől megtudtuk:
a mindenkinek ajánlható sport
mindkét agyféltekét megmozgatja. A gyerekek jobb és bal
kézzel egyaránt dolgoznak,
forgatják a botot. Emellett a
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Indul
a városi
bajnokság
2012. január 7-én kezdődik az
immár hagyományos városi teremlabdarúgó-bajnokság. A
szervező Paksi Sportegyesület
közzétette versenykiírását, a
nevezett csapatok képviselőit a
megbeszélésre és sorsolásra
december 19-én 15 órára várják az ESZI Sportcsarnokba.
Tavaly 21 csapat részvételével
rendezték a városi teremlabdarúgó-bajnokságot, a sorozatot
a Diófa együttese nyerte. A hagyományos megmérettetést
most is a PSE Szabadidősport
Szakosztálya rendezi. – A bajnokságra régi és új csapatok jelentkezését is várjuk. Decemberben elmarad az ESZI Kupa,
így az év utolsó hónapja futball nélkül telik Pakson. A városi bajnokságot ez pozitívan
érintheti, a nevezett csapatok
száma akár tovább gyarapodhat – mondta el Boa András
szervező. A tervezett versenykiírás, illetve a részvételi feltételek
megtalálhatók
a
www.paksifc.hu honlapon. A
torna nevezési díjának befizetését a sorsolás napján kell igazolni.
Faller Gábor

testtechnikát is nagyon szépen
fejleszti, és még akrobatikus
elemeket is megtanulnak a versenyzők.
A jubileum alkalmából az elmúlt tíz évben az egyesület színeiben sportolókat, illetve a segítőket, támogatókat is jutalmazták. Az egyesület fennállásának legjobb eredményét az
idei, Torinóban rendezett Európa-bajnokságon Kerti Szandra
szállította, aki junior freestyle
kategóriában a középmezőnyben végzett. Az egyesület 2012ben a tervek szerint a régiós és
az országos versenyek mellett
Európa Kupán indul, ahol további érmekkel gazdagodna.
efgé
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Focifórumot szervez a PLK
A Paksi Labdarúgó Klub
1993-ban alakult azzal a céllal, hogy a város futballszeretőit összefogja. Az 1990-es
évek elején meglehetősen
nagy volt a rivalizálás a Paksi
Sportegyesület és az azóta
már megszűnt Atomerőmű SE
felnőtt labdarúgóinak szimpatizánsai körében. Ezt az ellentétet szerette volna feloldani a
PLK, de számos közösségformáló program elindításában is
közreműködött. A Sportolók–Szurkolók Bálja évekig
sikerrel zajlott az ESZI Sport-

csarnokban, az Év vállalkozója díj alapítása is a szervezethez köthető, de a Duna-parti
sporttevékenységeket vagy az
augusztusi halászléfőző versenyt is egytől egyig a klub indította. Bencze János elmondta, a szervezet sohasem dúskált az anyagiakban, de a
megszűnés sem fenyegette. A
tagság a mai napig futballkedvelőkből áll, akik közt több
vállalkozó is megtalálható. A
PSE, majd Paksi FC, azóta
MVM Paks 2006-os feljutása
óta minden évben átadják a

Mikulás Kupa
Páros teniszversenyt rendeztek
amatőröknek a PSE teniszcsarnokában. Az immár hagyományos szezonnyitón több mint tíz
páros ragadott ütőt, akik két csoportban küzdöttek az elsőségért.
– Versenyeinken baráti társaságok játszanak. Olykor jönnek
újoncok is, akiket mindig szívesen látunk, és ha bármiben segítséget kérnek, támogatjuk őket –
fogalmazott Gulyás Zoltán, a
PSE Tenisz Szakosztály Szabadidősport felelőse. A főszervező
Pataki Jánossal az oldalán vágott
neki a küzdelemsorozatnak. A
páros első mérkőzésén vereséget
szenvedett, legyőzőjük a Bujdos
Ferenc–ifjabb Bujdos Ferenc
duó volt. – Pár évvel ezelőtt mi
segítettünk nekik a páros játék
gyakorlásában, úgy látszik, túl

Jól felszerelt irodák,
üzlethelyiségek kiadók
az Erzsébet Nagy
Szálloda mellett.
Érd.: 06-20/5744-119

jól sikerült. Több mint egy éve
nem tudjuk legyőzni őket – mosolygott Pataki János. A Bujdoskettős az A csoportban végül
meg sem állt az aranyéremig,
míg a B csoport küzdelmeit a
Guszt István–Guszt Péter duó
nyerte. A szezonnyitó Mikulás
Kupával megkezdődött a keménypályás szezon, legközelebb
2012. január végén a Zöld Ferenc emlékversenyre várják a páros tenisz kedvelőit.
Faller G.

KIADÓ
INGATLANOK
Paks főutcáján, irodaházban (Tolnai u. 2.)
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékenységre irodák kiadók.
(15 m2–80 m2).
Érdeklődni:
30/937-2668,75/511-252.
MUNKAVÉDELMI TECHNIKUSI
képesítést nyújtó OKJ-s képzés
indul Pakson a Városi Művelődési
Központban. Bővebb információk
és jelentkezés december 30-ig
a VMK-ban vagy a 20/99-510-99es telefonszámon.

Fehérvári úti együttes legjobb
játékosainak és vezetőinek az
egykori kiváló paksi labdarúgóról, Somodi Andrásról elnevezett díjat. Az elismerést legutóbb Karszt József technikai
vezető és Kis Károly vezetőedző vehette át. 2008-ban a
Paksi Nyürge lett a város kabalafigurája, az ötlet szintén a
PLK-tól származik, a félig ürge, félig nyúl figura a paksi
Nagy Tamás alkotása. A Paksi Sportegyesület és a Paksi
Labdarúgó Klub között jó a
kapcsolat, bár lehetne gyako-

ribb és tartalmasabb a párbeszéd, fogalmazott a klub elnöke. Bencze János elmondta, a
társaság tervei közt szerepel
egy beszélgetős est létrehozása, melyen kötetlenül társaloghatnának az érdeklődő
paksiak sportolókkal, vezetőkkel, szurkolókkal az aktuális eredményekről, sikerekről,
de akár napi problémákról is.
A fórum helyszínét már keresik. Láthatják fentebb, ha a
Paksi Labdarúgó Klub tagsága
kitalál valamit, annak előbbutóbb eredménye lesz. efgé

Bocsa évzáró
Szarvason rendezték a Magyar
Köztársaság Kupa férfi és női
kategória bocsa csapatversenyét. Az eseményen a paksi Ürgemezei Sport-, Szabadidő-, Turizmus Egyesület (ÜSSTE) tagjai a Cseh Attila, Czmorek Csaba, Czmorek Dániel és Poór József csapatösszeállításban képviseltették magukat, ám az erős
csoportban nem jutottak az első
két továbbjutó közé. Az eredményhirdetéskor az éves ered-

ményeket is értékelték: az
ÜSSTE versenyzői több díjat is
elhoztak, így Poór József a
Serie A és a Senior egyéni kategóriában is másodikként zárt.
Az ifjúságiak között az ÜSSTE
I. U18-as csapat (Bogár Réka,
Bencze Bernadett, Czmorek
Dániel és Vidákovics Evelin)
első helyen végzett, míg az
ÜSSTE III. (Szabó Cintia, Magyar Bella és Olasz Krisztina)
második lett.
röné

Moziműsor

December 30. (péntek) 19 óra

Dec. 18. (vas.) 17 és 19 óra
ALKONYAT:
HAJNALHASADÁS I. RÉSZ

ÁLMOK OTTHONA

feliratos, amerikai
misztikus thriller

feliratos amerikai fantasy

Január 4. (szerda) 19 óra

December 21. (szerda) 19 óra

magyar-holland-osztrákfrancia filmdráma

PÁL ADRIENN
ROOM 304

feliratos dán filmdráma
December 23. (péntek) 19 óra
A DOLOG

feliratos am.-kanadai horror

Paksi Hirdetőiroda
Paks, Deák F. u. 3.
Tel.: 06-75-510-623;
06-20-949-2467
E-mail:
paksi-hirdeto@externet.hu

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

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel.: 75/315-983
20/9450-992
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Korcsolyázni már lehet,
a kömlődi sípálya még hóra vár

Megnyitotta kapuit a korcsolyapálya a Gesztenyés úton, az ASE
Sporttelep szomszédságában. A
műjégpálya 2011-ben is változatlan áron várja a korcsolyázni
vágyókat. Nyitva tartás: hétköznap 14–22 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 9–22 óráig. Belépőjegyek ára: hétköznap 500 forint,
hétvégén és ünnepnapokon 600
forint. Csoportok számára előzetes egyeztetés alapján nyitvatartási időn kívül is – óránként 5000
forintért – rendelkezésre áll a
műjégpálya.
A téli sportok kedvelői akár síelhetnek is, ha leesik a hó, a sípálya Dunakömlődön, a focipálya
után 500 méterrel található. A terep kimondottan északi fekvésű,
körülbelül 60 méter a szintkülönbsége, és mintegy 350 m
hosszú. A pálya szélén lévő felvonó 295 m-en keresztül viszi fel
a síelőket a domb tetejére. A ha-

Minden kedves
Partnerünknek
és Fogyasztónknak

békés karácsonyt
és boldog új évet kíván
a PAKSI VÍZMŰ KFT.

gyományos kampós felvonót
mindenki saját felelősségére
használhatja. A pálya létrehozóját és gondozóját, Szabó Pált a
kezdetekről és a jelenlegi lehetőségekről kérdeztük:
– 1985 tavaszán egy kirándulás
alkalmával fedeztük fel, hogy
bár máshol már rügyezik, de ebben a völgyben még mindig van
hó. Mivel kárpátaljai gyerek vagyok, hegyek között nőttem fel,
síeltem, felvonókat építettem,
felmerült az ötlet, hogy lehetne
valamit kezdeni ezzel a lejtővel.
Az ötlethez partnereket találtam
Pónya József, az atomerőmű vezérigazgatója és rengeteg síelni
akaró, szerető ember személyében. El is készült a pálya az ASE
keretein belül, én voltam a működtető és a sípályavezető. Rendeztünk itt versenyt gyerekeknek, beindult a síélet. Sajnos a
’90-es években kikerültünk a

Egyénre szabott
angol, spanyol,
francia
nyelvoktatás
Pakson, az Óvárosban minden
korosztálynak.
Jelentkezés:
20/251-3339
vagy 30/911-5845

Fotó: Szabó Pál

Fotó: Molnár Gyula

sportegyesületből, megszűnt a
finanszírozás. Sok bonyodalmat
okozott a kárpótlási törvény, mivel a terület tulajdonjoga sok
embert érintett. Körülbelül két
évvel ezelőtt sikerült magánfelvonóvá nyilváníttatni az egész
objektumot, és így családi sípályaként használjuk. A fenntartása, üzemeltetése non-profit rendszerben működik, én is sok
pénzt teszek bele évente. Amint
leesik tíz centi hó, kivilágítjuk a
pályát, és este már tudunk is síelni, mert füvesített, és egy darab kő sincs benne. A melegedőben lehet teázni, forralt bort inni,
pihenni. Általában 50-60 ember
rögtön jön, ha lehet siklani. Hétvégenként vannak a legtöbben,
de hét közben esténként is kijárnak. Rengeteg hó volt 1995-ben
és 2005-ben is, akkor nem volt
ritka, hogy háromszázan is kijöttek. A síelés mellett snowboardoznak is, igaz, külön pálya nincs

hozzá. A szánkózók azonban
külön terepen vannak a balesetveszély miatt. Az indulás óta talán két baleset történt, de azok is
az autóparkolóban. Elmondhatom, hogy nagyon biztonságos a
pálya. Hét közben is sokan családostól jönnek, délután 4 óra
után, és este 8-9 óráig síelnek.
Öröm nézni olyankor a kellemesen elfáradt embereket. Leginkább környékbeliek látogatják a
pályát, de Dunaújvárosból,
Szekszárdról, Kaposvárról és
Kecskemétről is eljönnek. Az
egyetlen olyan pálya a déli régióban, amely ha van egy kis hó,
már működik. Két közösségi oldalon, a Facebookon és az iwiwen is fenn vagyunk mint
dunakömlődi sípálya, az érdeklődők ott kapnak információt,
hogy milyenek a hóviszonyok,
lehet-e jönni. Most ez a legpraktikusabb.
Szabó Pál hozzátette, hogy
szép terveik vannak, ám ahhoz
időjárás és pénz kellene. A műhó
finanszírozhatatlanul drága, így
az eget kell lesni és várni a havat.
Kovács József

A Paks és Vidéke Áfész dolgozói
minden vásárlónak
kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánnak!
Várjuk Önöket jövőre is a Coop üzletekben: Pakson,
Dunakömlődön, Dunaszentgyörgyön és Madocsán, valamint
Pakson a Dózsa György úton a mezőgazdasági boltban!

COOP a Jó Szomszéd!
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KÉPZŐMŰVÉSZETI pályázatot
hirdetett az önkormányzat
paksi általános iskolások
számára, hogy idén saját készítésű karácsonyi képeslappal üdvözölhesse partnereit.
A zsűri által legjobbnak ítélt
munkák a Paksi Hírnök
online hírblogon (www.paksihirnok.hu) is megtekinthetők, kinyomtathatók. Ezekkel a képekkel kíván szerkesztőségünk is békés, meghitt karácsonyt!

DUNAFÖLDVÁR
ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
a devizahitelek végtörlesztéséhez
forint alapú hitelt
ajánl ügyfelei részére
Hitel összege: 1.000.000–20.000.000 Ft
Futamidő: 5–20 év
Hitel kamata: változó, jelenleg évi 10,5%
Kezelési költség: egyszeri 0,5%
Hitel előkészítési díj: 3 ‰, min. 5.000 Ft
Előtörlesztési díj: 0 Ft

Bővebb felvilágosításért kérjük, keresse fel
kirendeltségeinket, fiókjainkat, vagy hívja
a 75/541-510-es központi telefonszámot!
Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek.

ELADÓ
INGATLANOK
Pakson, a Kossuth Lajos utcában egyszobás összkomfortos lakás kerttel, tárolóval eladó. Irányár: 7,8 M Ft.
Pakson, a Szőlőhegy utcában 4
szobás, tetőtér-beépítéses, 158
m2-es családi ház, 1000 m2-es területtel eladó. Irányár: 24 M Ft.
Pakson, az Óváros központjában, a Duna mellett tetőtér-beépítéses, öszkomfortos családi
ház nagy terasszal eladó.
Dunakömlőd központjában
Béke utcai 4 szobás családi
ház 12,5 M Ft-ért eladó.
Pakson, a Május 1. utcában
építési telek eladó.
Pakson, az Óváros központjában a Duna mellett tetőtérbeépítéses, panorámás, 4 szoba, összkomfortos családi ház

nagy terasszal, szép kerttel eladó. Irányár: 28 M Ft.
Pakson, a Mező utcában 4
szobás családi ház garázzsal,
pincével, melléképületekkel
eladó. Irányár: 19,5 M Ft.
Pakson, a Kinizsi utcában 443
m2-es telken 4 szoba összkomfortos, gázfűtéses, 132 m2-es,
tetőtér-beépítéses családi ház,
egy különálló 1 szoba összkomfortos, kis házzal eladó. 3
szobás erkélyes vagy 2 szobás
erkélyes (mindkettőt is) lakást a
vételárba beszámítok. Irányár
26,8 M Ft.
Pakson, az Öreghegy utcában tetőtér-beépítéses, 80 m2-es, 3 szobás, gáz- és cserépkályha-fűtéses
családi ház, 45 m2-es melléképülettel és 1000 m2-es telekkel eladó. Irányár: 18,2 M Ft.
Részletes felvilágosítás:
Fonyó Ingatlan és Média Iroda
Tel: 06-30/557-3645.
E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu
Ingatlanok értékbecslése,
eladás-vétel lebonyolítása.

