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Mire Márton megérkezik, min-
den must már borrá érik – így 
tartotta a régi mondás, aminek 
megfelelően Szent Márton nap-
ján töltöttek először az újborból, 
és a gazdák elvitték magukkal a 
templomba a hegy levét szente-
lésre. Ezt a hagyományt eleve-
nítette fel a Sárgödör téri Prés-
háztulajdonosok Egyesülete, és 
rendezte meg annak idején az 
első Márton-napi ökumenikus 
újboráldást. Tette ezt éppen tíz 
esztendővel ezelőtt, így idén ju-
bileumi rendezvényt tartott az 
egyesület. 
Úgy tartják, hogy aki Márton 
napján bort iszik, egész évben 
nem fog szomjazni, a megszen-
telt nedűnek gyógyító ereje van, 
illetve, ha cseppentenek belőle 
egy keveset a hordóba, a ben-
ne lévő bor nem romlik meg. 
A borszentelés hagyományát 
Pakson, a Sárgödör téri Prés-
háztulajdonosok Egyesülete tíz 
esztendővel ezelőtt elevenítette 
fel. Az elsőt még szűkebb körben 
tartották, de mára olyan ismertté 
vált a rendezvény, hogy a téren 
felállított nagy sátorban is alig 
fértek el a vendégek. Az újbor és 
a borért végzett munka ünnepét 
Leber Ferenc, a civil szervezet 
elnöke nyitotta meg, majd Tell 
Edit alpolgármester és Hajdú 
János polgármester köszöntötte 
a megjelenteket. Mint mondta: 
a bor lelkünk része, a magyar 
lélek része, páratlan érték, amire 
vigyázunk, amit tisztelünk – ma-
gunkat és másokat is tisztelünk 
benne, mert szorgalom, munka 
és áldás van benne. Az ünne-
pen a helyi Korzó Színtársulat 
egy középkori vásári komédia 
mai átiratát adta elő, valamint, 
ahogy eddig minden alkalom-
mal, fellépője volt a délutánnak 
a Roger Schilling Fúvószenekar. 
Ezt követően a történelmi egy-
házak képviselői megáldották 
a hordókban rejtőző nedűt és a 
bortermelők borait. Mindezek 
után már nem volt más hátra, 
mint a hordók csapra verése és 
az újborok megkóstolása. A hegy 
leve mellé zsíros kenyeret kínál-

tak a vendéglátók friss hagymá-
val, őrölt fűszerpaprikával. Ezzel 
egy időben kezdődött a Márton-
napi est Dunakömlődön, ahol 
a vacsoraasztalra sült libacomb 
került, hiszen Márton napja nem 
csak a bor, hanem a libalakoma 
alkalma is, amelyről az első írá-
sos beszámoló 1171-ből szárma-
zik. Akkoriban ez inkább azzal 
volt kapcsolatba hozható, hogy 
Szent Márton napjára esett a gaz-
dasági munkák őszi zárónapja, 
és kezdetét vette a természet téli 
pihenője. A hiedelem szerint aki 
ezen a napon az ekkorra már szé-
pen felhizlalt lúd húsából nem 
evett, az egész évben éhezett. A 
libavacsorán érdemes megnézni 
a szárnyas mellcsontjának szí-
nét, ugyanis a néphit azt tartotta, 
hogy ha fehér, akkor havas, ha fe-
kete vagy piros, akkor esős télre 
lehet számítani. A dunakömlődi 
présháztulajdonosok és a helyi 
borbarátok a kemencében ropo-
gósra sütött hús mellé megkós-
tolták a tavalyi borokat. Ötéves 
múlttal rendelkező Márton-napi 
estjük része egy sajátos szer-
tartás, amelynek lényege, hogy 
elásnak az újborokból néhány 
palackkal, majd a következő év-
ben kiássák a földanya gondjaira 
bízott italt. Ásás közben elmond-
ták a borhoz írott fohászt és az a 
pásztorbot is gazdát cserélt, ami 
mindig a Márton-napi rendez-
vény főszervezőjénél van.     
Német eredetű szokás, hogy 
Márton napjának közeledtével 
az óvodások és iskolások világító 
lampionokat készítenek, és Már-
ton-napi dalokat énekelve vonul-
nak fel. Ezt a hagyományt eleve-
nítette fel néhány éve a Bezerédj 
Általános Iskola és Diákotthon 
a Napsugár Óvodával karöltve. 
A felvonulás végállomása idén is 
a Városháza előtti tér volt, ahol 
az óvoda nemzetiségi német 
csoportjai, valamint a Bezerédj 
nemzetiségi németet tanuló má-
sodikos és harmadikos diákjai 
adtak műsort. Az estet a Roger 
Schilling Fúvószenekar térzené-
vel tette még emlékezetesebbé.

Kohl Gyöngyi

Márton napján
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Hulladékgyűjtés: 
más szellemben, mint eddig
Hosszú ideje végzi a hulladék-
szállítási közszolgáltatást Pak-
son, valamint Györkönyben és 
Pusztahencsén a DC Dunakom 
Kft., amely a gyűjtőszigetek ki-
alakításával a szelektív gyűjtés 
meghonosításáért is felel váro-
sunkban. Az európai uniós 
forrás felhasználásával megva-
lósuló új hulladékkezelő köz-
pont indulásával ez jelentős 
változást is hoz a cég életében. 
A korábbi három helyett a hét 
település alkotta társulás terü-
letén szolgáltatnak, ráadásul 
más rendszerben mint eddig: 
ezentúl már a folyamat elején, 
azaz háznál megtörténik a hul-
ladékok szelektálása. Jövő évtől 
egy kis odafigyeléssel, a ház-
tartásban keletkező hulladékok 
elkülönített gyűjtésével már 
otthonában minden lakos sokat 
tehet környezete védelméért. 
Az új hulladékkezelő központ 
indulásától kétféle edényzetbe 
kell gyűjteni a lakosságnál ke-
letkező hulladékot: az egyikben 
az általános kommunális hulla-
dékot (vegyes) helyezhetik el, a 
másikban pedig az újrahaszno-
sítható anyagokat. Utóbbi érde-
kessége, hogy a műanyag- és a 
papírhulladékot közös kukába 
kell majd gyűjteni. Ennek oka, 
hogy a papír- és műanyaghulla-
dékot a kezelőközpontban lévő 
válogatóművön szelektálják, és 
a szalagos válogatás után bá-

lázzák, később értékesítik. Az, 
hogy a papír és a műanyag egy 
kukába kerülhet, nem azt je-
lenti, hogy bármit, bárhogyan 
összedobálhatunk, hívta fel a 
figyelmet Hoffmann Zoltán, a 

DC Dunakom Kft. munkatár-
sa. A szelektív gyűjtőbe a PET 
vagy más újrahasznosítható 

műanyagot érdemes összepré-
selve, kupak nélkül elhelyezni, 
mert így jobb a tömöríthetősé-
ge. A papírhulladékok közül pe-
dig ide kerülhet a csomagolási 
papír, illetve kartonpapír vagy 

hullámpapír, valamint az italos 
kartondobozok, azonban ezeket 
már tisztítva, öblítve, ételmara-
dék és más szennyeződés nélkül 
kell a kukába helyezni. Arról, 
hogy miért érdemes odafigyel-
ni a helyes gyűjtésre, a szak-
értő elmondta: annál lassabb 
a válogatósor munkája, minél 
több idegen elem kerül a rend-
szerbe, ez pedig költségekkel 
is jár. Amennyiben jó az anyag 
tisztasága, és jó a bálázott anyag 
minősége, annál könnyebben 
értékesíthető, az eredményesség 
pedig a díjban is jelentkezhet. 
Azt, hogy hogyan kell gyűjteni a 
szemetet, az önkormányzat ren-
deletben fogja előírni, illetve a 

cég is minden háztartásba eljut-
tatja tájékoztatóját, amely nem 
csupán a hulladékgyűjtésről, ha-
nem a járattervekről is informá-
ciót ad. A jelenlegi tervek szerint 
kéthetente szállítja el a szolgálta-
tó a szelektív és hetente a kom-
munális hulladékot. Hoffmann 
Zoltán elmondta, a társashá-
zak 1100 literes konténereket 
kapnak a vegyes konténerekkel 
megegyező elosztásban. Ez gya-
korlatilag házhoz menő begyűj-
tést jelent, hasonlóan a családi 
házas rendszerhez. (A meglévő 
gyűjtőszigetek továbbra is a la-
kosság rendelkezésére állnak, 
itt a papír, a műanyag és az üveg 
külön szelektálható.) Mindezek 
mellett a családi házaknál jö-
vőre megvalósul a zöldhulladé-
kok hasznosítása is, a cél, hogy 
minél többen komposztáljanak 
otthon. 
A hetekben elfogadott új hulla-
dékgazdálkodási törvény sze-
rint 2015-től Magyarországon 
minden településen kötelező 
lesz a szelektív hulladékgyűjtés, 
így a hét település alkotta társu-
lás az új rendszer bevezetésével 
időben felkészül, és alkalmaz-
kodik a megváltozó jogszabályi 
környezethez. A törvényben 
meghatározott időponttól nem 
lehetőség, hanem előírás lesz a 
szelektív hulladékgyűjtés, hogy 
megfeleljünk az uniós környe-
zetvédelmi kritériumoknak. 
A jelenleg három települé-
sen szolgáltatást végző DC 
Dunakom Kft. évente 15 ezer 
tonna hulladék, ebből 13 ezer 
tonna kommunális hulladék 
kezelését végzi, ennek körülbe-
lül 90 százalékát Paks termeli. 
A jövőben a hulladékgazdálko-
dás és -kezelés változása nagy 
figyelmet kíván nem csupán a 
szolgáltató, hanem a lakosság 
részéről is, hiszen a jól műkö-
dő rendszer nemcsak csupán a 
környezetet, a pénztárcánkat is 
óvja.                   

Matus Dóra

Az új hulladékkezelő központ kivitelezési munkálatai-
val párhuzamosan a hét települést (Bölcske, Gerjen, Györköny, 
Paks, Pusztahencse, Madocsa, Nagydorog) tömörítő Paks és 
térsége hulladékgazdálkodási rendszerben a szakemberek 
azon dolgoznak, hogy 2013. január 1-jére, a próbaüzem kez-
detére az üzemeltetési feladatok is tisztázottak legyenek. Ezzel 
kapcsolatban rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott Paks 
város grémiuma. 
– Ahhoz, hogy az új hulladéklerakót továbbra is a már meg-
lévő DC Dunakom Kft. üzemeltesse, meg kell teremteni a 
jogi feltételeket: a céget az úgynevezett in house, vagyis házon 
belüli beszerzés feltételeinek megfelelően kell átalakítani – fo-
galmazott az összejövetelt követően Hajdú János, Paks polgár-
mestere. Ennek értelmében ki kell szervezni a DC Dunakom 
Kft.-ből minden olyan tevékenységet, ami nem közszolgáltatás 
jellegű, így többek közt a lakásgazdálkodást, az építészetet 
vagy a parkgondozást. – A közszolgáltató cégben a hulladék-
gazdálkodási társulás is tulajdonrészt szerezne. Egy olyan 
vegyes tulajdonú társaságot kell kialakítanunk, amely lehetőleg 
kisméretű annyira, hogy ez a tulajdonszerzés megtörténhes-
sen, de elégséges méretű ahhoz, hogy biztonságosan tudja a 
szolgáltatást végezni – tette hozzá a városvezető. A képviselő-
testület elvi döntést hozott, amelynek értelmében lesz egy cég, 
ami kizárólag a hulladékgazdálkodási feladatokat és az új sze-
méttelep üzemeltetését végzi, a másik pedig a DC Dunakom 
Kft. összes korábbi feladatát látja el. Az új cég a tervek szerint 
legkorábban 2013. január elsején kezdené működését.

Faller Gábor
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Váci utcai járda:
kész az első szakasz
Biztonságosabbá válik a gya-
logos közlekedés a Váci Mi-
hály utcában annak a járdának 
köszönhetően, amelynek első 
szakasza már elkészült. A be-
ruházás jövőre folytatódik. 

A Váci Mihály utcában az ott 
működő intézmények és üzle-
tek miatt jelentős a gyalogos-
forgalom. Járda eddig csak az 
utca egyik oldalán, az üzletek 
előtt volt egy rövid szakaszon, 
ezért a legtöbben az úttesten, 
az autók között közlekedtek. 
Az állandó balesetveszély meg-
szüntetése érdekében egy jár-
da építését kérték a Váci utcai 
lakók a körzet képviselőjétől. 
Ulbert Sándor saját éves kere-
téből biztosított 600 ezer forin-
tot a megterveztetett új járda 

építésének első ütemére. Az 
1,2 méter széles, térkő burko-
latú szakasz 30 méter hosszan 
épült meg az élelmiszer-áruház 
mögötti részen. A kivitelezés-
re a Microcenter Paks Kft. ka-
pott megbízást, a munkálatok 
három nap alatt befejeződtek. 
A járdaépítés folytatásának 
időpontjáról a jövő év elején, 
a költségvetés elfogadásakor 
dönt a képviselő-testület. Ezt 
követően épülhet meg a gya-
logút folytatása a polgármes-
teri hivatal mögött az üzletház 
sarkáig. Néhány hónapja egy 
másik járda is épült a közelben: 
a Rosthy utca és a Hajnal utca 
sarkán kialakított gyalogosút 
szintén a körzet képviselőjének 
keretéből, mintegy 800 ezer fo-
rintból készült el.                 -dal- 

KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ!
Tisztelt Gazdálkodók!

Az Országgyűlés elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvényt, mely kötelező 
tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi piaci szereplője számára (őstermelők, egyéni vállalkozók, gaz-
dálkodó szervezetek) a kiírandó országos kamarai választások nyomán létrejövő új Agrárkamarában.
A tagnyilvántartás összeállítása és a választások sikeres megszervezése érdekében a kötelezetteknek

2012. november 30-ig kell regisztrálni elektronikus formában, 

azaz  a www.agrarkamara.hu honlapon található online felületen.

Az online felületen kitöltési útmutató is található, s itt tájékoztatás történik a regisztrációs díj befizetési módjáról is.
A regisztrációban segítséget nyújtanak a kamarai tanácsadók és a falugazdászok, forduljon hozzájuk bizalommal!

Pakson az Agrárkamara irodájában (Tolnai út 2. I. emelet) szerdán és csütörtökön ügyfélfogadást tartok ahol segítek a regiszt-
rációban. Kérem, keressenek a fenti időpontban vagy telefonon a 06-30/286-8745 számon.

         Bán Bálint Géza
         kamarai tanácsadó
         Magyar Agrárkamara
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Fokozott figyelem 
kell az elkerülőúton

Új eszközöket 
kaptak a mentők

Feljebb került  
a korlát

Burkolatjavítás miatt több he-
lyen lezárták az elkerülőutat, 
a munkálatok több ütemben 
– idén a Kölesdi út és a 6-os út 
közötti szakaszon – zajlanak. 

A betonréteg széttöredezése 
miatt az aszfaltburkolat több 
helyen megsüllyedt, a felgyű-
rődések zavarták a közleke-
dést, emiatt vált szükségessé 
az elkerülőút burkolatának 
javítása. A problémát növelte, 
hogy amióta kitiltották a teher-
gépjárműveket a Kölesdi útról, 
azóta jelentősen megnöveke-
dett a forgalom ezen a szaka-
szon. A felújítás több ütemben 
zajlik, elsőként a Kölesdi út és a 
6-os számú főút között a jobb- 
és baloldali útpályákat egymás 
után javítják. A munkálatok 

folytatásáról az időjárás függvé-
nyében döntenek, ha beköszönt 
a zord idő, akkor csak jövőre 
folytatódik az út karbantartá-
sa a Kölesdi út és a Gesztenyés 
utca közötti szakaszon. 
A felújításra mintegy négy-
millió forintot különített el 
az önkormányzat. A félpályás 
útlezárás és az ezzel járó elő-
zési tilalom, valamint 30 km/
órás forgalomkorlátozás jelen-
tősen lassítja a forgalmat az 
elkerülőúton, ezért érdemes 
a munkálatok idején másfelé 
közlekedni. A tél beállta előtt 
több helyütt zajlanak még 
aszfaltjavítások a városban. A 
munkálatokat mindenütt táb-
lák és korlátok jelzik, vezes-
senek fokozott figyelemmel 
ezekben az utcákban.          -dsz-

Az önkormányzat, az atomerő-
mű és magánszemélyek támo-
gatásával másfél millió forint 
értékben jutott új mentéstech-
nikai eszközökhöz a Paks és 
Környéke Mentéséért Közala-
pítvány. Ennek köszönhetően 
tovább korszerűsödött a Paksi 
Mentőállomás mentőautóinak 
felszereltsége.

Évről évre korszerűsödik a Paksi 
Mentőállomás eszközállománya 
a Paks és Környéke Mentésé-
ért Közalapítványon keresztül. 
Ahogy a szervezet neve is mutat-
ja, azért hozták létre tizenhárom 
évvel ezelőtt, hogy korszerű men-
téstechnikai eszközök beszerzé-
sével segítsék a térség sürgősségi 
betegellátásának fejlesztését, illet-
ve támogassák a mentésben dol-
gozó szakemberek továbbképzé-
sét. A közelmúltban beszerzett új 
mentéstechnikai eszközök között 

a legkorszerűbb gerinchordágya-
kat, illetve a légúti váladékok el-
távolítására szolgáló úgynevezett 
motoros leszívót adott át a köz-
alapítvány a paksi mentőállomá-
son. A gerinchordágyak kiválóan 
alkalmasak gerinc-, medence- és 
combsérültek, valamint beszorult 
sérültek rögzítésére, kíméletes 
mozgatására, de jól alkalmazha-
tók más betegek szűk helyekről 
történő kimentésére és szállítá-
sára. A motoros légúti leszívó a 
légutakba, illetve a garatba került 
váladékok, vér, hányadék, gyo-
mortartalom gyors és kíméletes 
eltávolítását teszi lehetővé. A 
beszerzéshez szükséges forrást a 
paksi képviselő-testület humán-
politikai bizottságának pályáza-
tán nyert összegből és az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. támoga-
tásából biztosították, a pályázati 
önerőt pedig az 1%-os szja-fel-
ajánlásokból.             Kohl Gyöngyi

Új helyre került a látogatók 
biztonságát szolgáló és a tám-
falat védő korlát a Gárdonyi-
kilátóban. Az átalakításra, va-
lamint a park rendbetételére a 
gazdasági bizottság juttatott 
mintegy 11 millió forintos 
forrást.

Számos problémát okozott a 
tavasszal átadott támfalberuhá-
zás során kialakított szervizút 
a Gárdonyi-kilátó alatt. Szélére 
korlát került, arra csábítva az 
arra járókat, hogy lemásszanak 
a karbantartásra épített útra. Ez 
nemcsak tilos volt, de veszélyes 
is, emellett a partfal alatt lakók 
életét is megkeserítette, hiszen 
nem egyszer köveket dobál-
tak az udvarokba a vandálok. 
A szervizút megszüntetésével 

a problémák is megoldódtak. 
Helyét földdel töltötték fel, be-
füvesítették és a területre bok-
rokat ültettek, így már nincs 
hol és hová lemászni. A fakorlát 
néhány méterrel feljebb, a kilá-
tó szélére került át. 
A park környezete is megszé-
pült, felújították a padokat, 
füvesítéssel újult meg a zöld-
felület. Az átalakításokra a 
fejlesztési céltartalék terhére a 
gazdasági bizottság biztosított 
forrást, mintegy 11 millió fo-
rintot, tájékoztatott Barnabás 
István, a körzet képviselője, 
aki hozzátette: a támfallal 
kapcsolatos munkák még nem 
zárultak le, a csapadékvíz-el-
vezetési gondokat tavasszal 
orvosolják. 

Dallos Szilvia
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Gyarapodott az elmúlt két évben, és a ciklus 
végéig várhatóan tovább fejlődik az egyes 
körzet; az infrastrukturális beruházások mel-
lett több, a lakosság komfortérzetet javító 
kisebb átalakítás is történt és történik: új pa-
dok kerülnek a Rókus és a Petőfi utcába és az 
Öreghegy utcai lépcsősornak köszönhetően 
kényelmesebbé vált a Malomhegyre gyalog 
hazajárók élete. Immár ebben a körzetben van 
a lakótelepi után a város legjobb minőségű út-
hálózata, az öreghegyi utak 80%-a jó állapotú, 
a völgyekben futó utcák közül a Kömlődi, va-
lamint a Haladás utca vár felújításra. Mindkét 
utca korszerűsítése szerepel az önkormányzat 
tervei között, amint a csapadékvíz-elveze-
téssel kapcsolatos problémák megoldódnak, 
elindulhat felújításuk, tájékoztatott Barnabás 
István. A Hidegvölgy utcai záportározóhoz 
hasonló műtárgy építését tervezik mindkét 
helyen: a Haladás utcában várhatóan tavasz-
szal indulhat a kivitelezés. A Kömlődi utcá-
ban megtörtént a felmérés, hamarosan elkez-
dődik a terület megvásárlása, majd indulhat 
a tervezés, az engedélyek beszerzése. A folya-
mat hosszadalmas, itt legkorábban 2014-ben 
épülhet meg a záportározó. 
Az átgondolt várospolitikának köszönhető-
en a fejlettséget, kiépítettséget tekintve ma 
már egyre inkább eltűnnek a különbségek a 
körzet egyes részei között csakúgy, mint a vá-
rosrészek között, mondta el Barnabás István, 
aki tagja volt az első szabadon választott kép-
viselő-testületnek. Néhány év kihagyás után 
immár a negyedik választási ciklusban vesz 
részt az önkormányzat munkájában. A Polgá-
ri Összefogás frakció nyugodt körülmények 
között, politikai vitáktól mentesen vezeti a 
várost immár hatodik éve, fogalmaz. Ez a má-
sodik ciklus, amely alatt szilárd többség birto-

kában lehet vezetni a várost, minden döntés 
a frakcióüléseken és bizottsági megbeszélése-
ken született egyeztetések után lesz végleges, 
valamennyi körzet érdekeit figyelembe véve, 
mondta el a képviselő. Az egyes körzetekkel 
kapcsolatos tervekről a költségvetés elkészíté-
sének időszakában döntenek, rangsor készül, 
minden érdek érvényesülhet az egyéni és a lis-
tás képviselők kérései alapján. A jelenlegi cik-
lus érdekességét az adja, teszi hozzá Barnabás 
István, hogy egy kicsit olyan, mintha ismét a 
rendszerváltás korában dolgoznának, mert 
annyi téren változik a jogszabályi környezet. 
Ez nagyban kihat a paksi közéletre, politikára 
is. E változások függvénye az is, mi lesz a kör-
zet intézményeivel. Paksnak az a szándéka, 
hogy a teljes intézményi hálózatot megtartsa 
saját kezelésben. Az egészségügyi létesítmé-
nyeket szeretnék minél kevesebb helyszínen, 
a Táncsics Mihály utcai központi rendelőin-
tézetben kialakított színvonalon működtetni, 
így a tüdőgondozó az új Gyógyászati Köz-
pont átadása után a Táncsics utcába költözik, 
a Deák Ferenc utcai rendelőintézet sorsáról 
még nem született végleges döntés. 
A döntés-előkészítések során jelentős feladat 
hárul a képviselő-testület szakbizottságaira. 
Barnabás István a gazdasági bizottság elnöke-
ként és a humánpolitikai bizottság tagjaiként 
vesz részt ebben a munkában. A gazdasági 
bizottság önálló jogkörrel rendelkezik, a fej-
lesztési céltartalék felhasználásáról is dönt. A 
körzetet érintően legutóbb a Gárdonyi-kilátó 
alatti támfal szervizútja szerepelt napirenden, 
amit a támfal alatt lakók kérésére megszüntet-
tek. Ezzel és a védőkorlát áthelyezésével meg-
szűnt a balesetveszély, és a partfal alatt élők 
nyugalma is jobban biztosított, tudtuk meg a 
grémium elnökétől. 
Reálisan megvalósítható célok eléréséért sze-
retnék dolgozni, ígérte Barnabás István 2010-
ben. Az egyik akkori nagy terv azóta megva-
lósult: európai uniós támogatással, mintegy 
300 millió forintos beruházásban elkészült a 
Deák Ferenc utcai támfal. A Deák ház felújítá-
sa is célként fogalmazódott meg a választások 
évében, a megvalósítására több pályázaton is 

keresett már forrást a város, jelenleg egy fél-
milliárdos pályázat van folyamatban, amellyel 
egy 900 milliós projekt készülhetne el. A helyi 
turizmus fellendítését célzó elképzelés része 
a Városi Múzeum átköltöztetése, a Deák ház 
megújítása és egy klímatörténeti múzeum ki-
alakítása.
A Szentháromság tér forgalmának átalakí-
tására is elkészült a koncepció. Ez alapján a 
város megvásárolta a sarki kisbolt épületét, 
amelyet lebontva, ún. félkörforgalom kiala-
kításával áthelyezhető lenne a forgalom az is-
kola előtti útról. A tervek elkészültek, a mun-
kálatok indításához forrásokra van szükség. 
Amint ez rendelkezésre áll, indulhat az építés 
csakúgy, mint a Dózsa György úton, amely-
nek felújítását két ütemben kívánja folytatni 
a képviselő-testület. Ha az anyagi források 
rendelkezésre állnak majd, akkor 2014-ig el-
készülhet a Kereszt utca és az Erzsébet Nagy 
Szálloda közötti szakasz, majd ezt követően 
– várhatóan a következő ciklusban – a Deák 
Ferenc utca újulhat meg.           

Dallos Szilvia

Félidőben
Hegy és völgy – egy körzet, kétfajta 

táj. Itt található a város egyetlen Du-

na-parti sétánya, két fontos iskolája 

és több jelentős műemléke. Immár 

tizenöt éve él itt a választási cik-

lus félidejében induló sorozatunk 

első szereplője, Barnabás István, az 

egyes választókörzet képviselője. 
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Mintegy ezren a szakmatúrán

Lussonium díjátadó 
decemberben

Újabb járda kap  
új burkolatot  
Dunakömlődön

Közel harminc cég nyitotta 
meg kapuit az ötödik alka-
lommal megszervezett Pálya-
választás és szakmatúra elne-
vezésű programsorozaton. A 
továbbtanulást segítő lehető-
ségre az általános iskolák 7-8. 
osztályosai mellett középisko-
lások is jelentkezhettek. 

Mintegy huszonöt szakmával 
ismerkedhettek a kistérség 13 
általános és 3 középiskolájából 
jelentkező diákok az idei Pálya-
választás és szakmatúra alkalma-

in. A programot, mint minden 
évben, az iskolákban tartott tá-
jékoztató szülői értekezlet előzte 
meg. A rendezvényeken a mun-
kaügyi központ mellett az előszű-
rést és a pályaorientációt is vállaló 
pedagógiai szakszolgálat munka-
társai is jelen voltak. A sorozat 
szervezésében és lebonyolításá-
ban a Dél-dunántúli Humánerő-
forrás Közhasznú Nonprofit Kft. 
is tevékeny részt vállalt, emellett 
idén először önkéntes fiatalok is 
segítették a munkát. A szakma-
túrára jelentkező diákok két cég, 

két szakma megismerését vá-
laszthatták előzetesen, a négyna-
pos sorozat alatt naponta 6-8 cég 
szakmakínálatából válogathattak. 
A munkahelyeken a szakmával 
kapcsolatos gyakorlati tudniva-
lók mellett a műveléséhez szük-
séges feltételekről, készségekről 
is tájékozódtak a diákok, a hiány-
szakmák népszerűsítésére pedig 
ezúttal is nagy hangsúlyt fektettek 
a szervezők. 
– A 960 jelentkezés azt mutat-
ja, hogy ez már egy bejáratott 
program, a szülők és a tovább-

tanulás előtt álló diákok egyre 
jobban átérzik a jövőt megha-
tározó döntés jelentőségét, és 
kihasználják a paksi térségben 
kínált segítő programokat – 
mondta el Feilné Szombat Csil-
la kirendeltségvezető. Egy ilyen 
lehetőség a szekszárdi pályavá-
lasztási kiállítás, amelyet idén is 
megszervezett a Tolna megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja. A háromnapos prog-
ramból két nap kifejezetten a kö-
zépiskolai kínálatot ismertette.

-dal-

A megszokottól merőben eltérő 
úti célt választott a Paksi Iparos és 
Vállalkozói Kör őszi kirándulása 
során. A Budapesti Operettszín-
házban jártak, és egy igazi klasszi-
kust, a magyar operettirodalom 
talán legkedveltebb darabját, a 
Mágnás Miskát nézték meg pará-
dés szereposztásban. Az előadás 
után megcsodálták a fényben 
úszó Budapestet, majd közös va-
csorával zárták a jól sikerült na-
pot a paksi halászcsárdában. A 
kirándulás mind tartalmát, mind 
a létszámot illetően nagyon jól si-
került, számolt be Ulbert Sándor 

elnök. Arról is tájékoztatást adott, 
hogy a legutóbbi elnökségi ülésen 
döntöttek arról, hogy ki lesz az 
Iparoskör által alapított és évente 
egy alkalommal adományozott 
Lussonium díj idei kitüntetettje. 
Hét jelölt közül választották ki az 
arra érdemes díjazottat, akinek a 
nevét a hagyományoknak meg-
felelően nem hozzák nyilvános-
ságra. Az átadás viszont a nyilvá-
nosság legteljesebb bevonásával 
zajlik, mindenkit hívnak és vár-
nak december 15-én a gálamű-
sorra, amelyet operettelőadás tesz 
emlékezetessé.              Vida Tünde

Járdafelújítási munkálatok kez  -
dődtek Dunakömlődön, a Sza-
badság utcában. A ’80-as évek 
közepén épített betonjárda 
mára elhasználódott, több he-
lyen felfagyott, megsüllyedt. 
A kivitelezési munkálatokat a 
paksi Kronológ Kft. végzi. A 
cég 170 négyzetméter járdát 
újít fel, miközben megoldja a 
csapadékvíz-elvezetést is: az 
előre gyártott műanyag fo-
lyókákat horganyzott rácsos 

fedéllel helyezik a betonba, 
tudtuk meg Laszlóczki József 
ügyvezetőtől. Dunakömlődön 
legutóbb nyáron a Béke és 
Hegy utcában volt járdafelújí-
tás, a munkálatokat akkor is 
ez a paksi cég végezte. A ki-
vitelezés során a szakemberek 
folyamatosan egyeztetnek az 
itt élőkkel, így zökkenőmente-
sen halad a munka. A felújítás 
közel kétmillió forintba kerül.

Faller Gábor
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Atomerőmű

Jubileumi konferencia:
sikeres volt a TEIT húsz éve
Húsz éve fontos társadalmi igény hívta élet-
re a Társadalmi Ellenőrző, Információs és 
Településfejlesztési Társulást (TEIT): segí-
teni eloszlatni az atomerőművel szembeni 
tévhiteket, félelmeket. Az elmúlt két évti-
zedet eredményesnek értékelték a társulás 
vezetői azon a konferencián, amelyet a jubi-
leum alkalmából rendeztek Kalocsán. Mint 
Török Ferenc elnök, Kalocsa polgármeste-
re elmondta, akkor a legfontosabb az volt, 
hogy információt továbbítsanak a térségben 
élő hatvanezer ember számára. Mostanra ez 
kiegészült a településfejlesztéssel is, hiszen 
– mint Török Ferenc kiemelte – az elfoga-
dottság akkor válik kézzelfoghatóvá, ha az 
atomerőmű támogatása a lakosság minden-
napi életét segíti. Vagyis olyan fejlesztésekre 
kerülhet sor, amelyeket az adott települések 
nehezen vagy egyáltalán nem tudtak volna 
megvalósítani, ha nem kapnak támogatást 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-től és a Ki-
égett Kazetták Átmeneti Tárolóját üzemelte-
tő Radioaktív Hulladékokat Kezelő (RHK) 
Nonprofit Kft.-től. 
Gáncs István társelnök, Tengelic polgármes-
tere az elmúlt húsz év jelentősebb feladatai 
között említette a Kiégett Kazetták Átmene-
ti Tárolójának (KKÁT) építését, majd bőví-

tését, a 2003-as üzemzavart és az üzemidő-
hosszabbítást. Ő és Török Ferenc elnök is 
azt mondta, most olyan időszak következik, 
amikor felerősödik a TEIT munkájának je-
lentősége. Részben azért, mert világszerte 
érezhető az atomenergiával szembeni ellen-
érzés erősödése, részben azért, mert küszö-
bön áll a bővítés. – El kell fogadtatni és meg 
kell értetni az emberekkel, hogy Magyaror-
szágnak az atomenergia mellett nincs más 
igazi alternatív lehetősége az energiaigény 
kielégítésére. Tudjuk, mert az elmúlt évti-
zedek bizonyítják, hogy tiszta, biztonságos 
rendszerről van szó, tehát nyugodtan vál-
lalhatjuk, hogy újabb blokkok épüljenek és 
nagyobb mennyiségben termeljenek majd 
áramot az ország gazdasága javára – húzta 
alá az elnök. Gáncs István pedig azt mondta, 
szeretnék, ha a TEIT mindig helyet kapna 
annál az asztalnál, ahol a bővítés előkészí-
tésének fontos momentumairól tárgyalnak. 
Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt. kommunikációs igazgatója aláhúz-
ta, hogy a tájékozottság és az elfogadottság 
szorosan összefügg, s az atomerőmű számá-
ra a biztonsági, gazdaságossági és műszaki 
szempontok mellett lételem a társadalmi 
elfogadottság. 

– Mértük és látható, hogy aki kellően tá-
jékozott, az támogatja az atomerőművet. 
Nyilván a leginkább érintett lakosság az 
atomerőmű környékén élők köre, ez pedig 
a TEIT területén élő körülbelül hatvan-
ezer ember – hangsúlyozta. Rámutatott, az 
atomerőmű számára fontos, hogy az infor-
máció iránti igényt olyan hiteles emberek 
révén elégítse ki, mint az adott települések 
első számú vezetői.
A TEIT másik fontos partnere az RHK 
Kft., amelynek ügyvezetője, dr. Kereki 
Ferenc is arról számolt be, hogy sikerült 
jó együttműködést, kölcsönös bizalmat 
kialakítani, ami többek között abban tes-
tesül meg, hogy nemzetközi szinten ki-
magasló, 80% feletti a kiégett kazettákat 
befogadó tároló társadalmi elfogadottsága 
akkor, amikor sok ország küzd a radioak-
tívhulladék-tárolók kapcsán, mert nem 
tudja elérni a helyszín kiválasztásához 
szükséges támogatást.
A konferencián előadások sora segített az 
elmúlt húsz év eredményeinek számbavételé-
ben. Azoknak, akik ezen eredmények elérése 
érdekében munkát, időt, energiát áldoztak, 
emlékplakettet adományozott a TEIT.  

Vida Tünde
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Áramszünetek az Újtemplom utcában:
megszüntették a hiba forrását

Restaurálják  
a Bazársor szobrait

Lakossági panasz érkezett la-
punkhoz az Újtemplom utca 
17-19. szám alatti társasház la-
kóitól, akik a hónap elején egy 
többnapos áramkimaradás kap-
csán fordultak a nyilvánosság-
hoz. Noha a három-négynapos 
procedúra alatt több ízben, akár 
hajnalban is helyszínre vonult az 
áramszolgáltató szerelőgárdája, 
az épületekben a helyreállítások 
után több órával rendre vissza-
tért a hibajelenség. A problémát 
a társasházak közös képviseletét 
ellátó házaspár, Lóczi Jánosné 
és férje jelezte a szolgáltató felé. 
Zsuzsa lapunknak elárulta, a 
több napig tartó galiba a hosszú 
hétvége előtti napokban bőven 
szolgáltatott kellemetlenséget a 
lakók számára. Kiszámíthatat-
lanul üzemeltek a háztartási gé-
pek, a sütő, a hűtő, a mosógép és 
a folyamatos áramingadozás az 
elektronikai eszközöknek sem 
használt. Az E.ON álláspontja 

szerint a hibák egy előírásokat 
megszegő munkavégzés követ-
keztében jelentkeztek: még 2011 
augusztusában kezdődött az 
Újtemplom–Kodály utcai tömb-
belső rehabilitációja, amely so-
rán a – többek között a lépcsők 
építéséért felelős – alvállalkozó 
az előírást megszegve végezte 
a munkálatokat, azaz kézi föld-
munka helyett munkagépeket 
használt, így a területen futó 
közcélú villamos kábelt a ko-
rábbi burkolat feltörése során 
számos ponton megsértette. 
Mint arról Varga Ivett, az E.ON 
vállalati kommunikációs mun-
katársa tájékoztatott, ezek a sé-
rülések nem azonnal okoznak 
meghibásodásokat, csak a sérült 
pontokon meginduló korrózió 
kialakulásával – ezt követően 
azonban rendszeresen okoznak 
áramszüneteket. Az esős idő be-
álltával a korrózió felgyorsult és 
jelentkezett is a meghibásodás. 

A végleges javítást hátráltatja, 
hogy a hibás kábelszakaszokhoz 
való hozzáféréshez az új építésű 
lépcsők felbontása szükséges, il-
letve egyelőre nem ismert, hogy 
hány további ponton sértették 
meg a földkábelt a lépcsők építé-
se során, tette hozzá Varga Ivett. 
A probléma kapcsán az áram-
szolgáltató felvette a kapcsola-
tot az önkormányzat műszaki 
osztályával és a helyzet végleges 
megoldása érdekében közös 
helyszínbejárást, egyeztetést kez-
deményeztek. Felidézve a 2011 
nyarán történteket: a terület 
nagyságát tekintve a tömbbelső-
felújítások egyik legnagyobb fel-
adata a tavaly augusztusban kez-
dődött és idén tavasszal végződő 
Újtemplom és Kodály Zoltán 
utca közötti terület megújítása 
volt, amit 202 millió forintból 
végeztek el. Teljesen megújult 
a közterület: új utcabútorokat 
helyeztek ki, a mai kor követel-

ményeinek megfelelő játszóteret, 
hat új parkolót alakítottak ki, 
megújult a zöldfelület: mintegy 
4000 négyzetméteren füvesítet-
tek, cserjéket és fákat telepítettek, 
pingpongasztalokat, ivókutat, 
köztéri szemeteseket raktak ki. 
Megújult az aszfalt és közel 2300 
négyzetméteren a térburkolat, 
korszerűsödtek a közművek, 32 
új, modern lámpaoszlop került 
a helyszínre. Kicserélték az ivó-
víz- és a locsolóvíz-hálózatot, a 
szennyvíz- és csapadékcsatornát. 
Az önkormányzat felvette a kap-
csolatot a beruházást végző DC 
Dunakom Kft.-vel, amelynek 
ügyvezető igazgatója, Puskás 
János lapunknak elmondta, a 
cikkben említett munkálatok 
elvégzésével egy alvállalkozót 
bíztak meg, amely a panasz nyo-
mán elhárította a hibát. A lakók 
által jelzett rendszeres műszaki 
probléma azóta megszűnt.

Matus Dóra

Restaurálásra elszállították a 
Bazársor tetején álló védőszen-
tek szobrait. A munkálatokra a 
paksi önkormányzat mint tu-
lajdonos adott megbízást. 

Hatalmas daru emelte le egyen-
ként a védőszentek szobrait a 
Bazársor tetejéről. A homokkő-
ből készült alkotások legutóbb 
1988-89-ben lettek felújítva, de 
az időjárás, a Szent István téri 
forgalom okozta rezgések, vala-
mint a kipufogógázok miatt oly-
annyira megrongálódtak, hogy 
újbóli restaurálásukról határo-
zott az önkormányzat. A mun-
kálatokra 1,8 millió forintot 
különítettek el. Nepomuki Szent 
János, Szent Flórián és Szent 
Vendel szobrát valószínűleg a 

betelepült német ajkú lakosság 
állíttatta a XVIII. században, 
templomszobrok lehettek a mai 
Jézus Szíve Templom elődjében, 
tudtuk meg Tövisháti Bélától, a 
Városi Múzeum munkatársától, 
aki szálkai restaurátorműhe-
lyében újítja fel az alkotásokat 
Szőke Sándorral. (Kernné Mag-
da Irén lapunkban korábban 
megjelent Bazársorról szóló cik-
kében arról ír, hogy a kereszt és 
a szobrok eredetileg a templom 
körüli temetőben állhattak.)
A szobrok között álló nagyke-
reszt szállítása nem megoldha-
tó, ezért a helyszínen történik 
a helyreállítása. A védőszentek 
jövő nyár végére kerülnek vissza 
a Bazársor tetejére. 

-dal-
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Közeleg a középiskolai felvételi
Lassan el kell dönteniük a nyolcadikos ál-
talános iskolás diákoknak, hogy hol sze-
retnének továbbtanulni. Pakson három 
középiskola közül választhatnak, amely 
már közzétette képzési kínálatát.

A Vak Bottyán Gimnáziumban két négy 
évfolyamos osztályt ajánlanak a nyolcadi-
kosok figyelmébe. Az egyikben matemati-
ka–fizika, illetve komplex természettudo-
mányos tantárgycsoportos emelt óraszámú 
oktatás van, ahol a matematika tanulása 
kiscsoportos oktatási formával párosul. 
Aki a természettudományokat választ-
ja, kémiából vagy biológiából és fizikából 
kap többletórát. A másik a nyelvi osztály 
humán vagy informatika irányultsággal. 
Előbbi esetében magyarból, történelemből 
és művészettörténetből, utóbbiéban pedig 
informatikából van többletórája a diákok-

nak, illetve mindenki emelt óraszámban 
tanul idegen nyelveket. 
Az I. István Szakképző Iskolában is több le-
hetőség közül választhatnak a végzős nyol-
cadikosok. A szakközépiskolai képzésben 
két választható szakirány van, CAD-CAM 
informatikusnak vagy magasépítő tech-
nikusnak tanulhatnak a fiatalok. Itt a 12. 
évfolyam végén érettségi vizsgát tesznek, 
majd eldönthetik, hogy továbbtanulnak-e, 
vagy maradnak és megszerzik a szakmai 
végzettséget. A szakiskolában hároméves a 
képzés. A választható szakmák: eladó, női 
szabó, szociális gondozó és ápoló, hegesztő, 
épület- és szerkezetlakatos, festő-mázoló-
tapétázó, kőműves és hidegburkoló. 
Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégi-
umban négy osztály indítását tervezik, osz-
tályonként harminc fővel. A meghirdetett 
szakokat illetően nincsen változás, tehát a 

nyolcadikosok elektrotechnika–elektroni-
ka, gépészet, informatika, környezetvéde-
lem–vízgazdálkodás, közgazdaság, illetve 
ügyvitel szakra jelentkezhetnek. Az első 
négy tanév az érettségire való felkészülés-
ről és a szakmai alapozásról szól. A diákok 
a 12. év végén érettségiznek, majd választ-
hatnak, hogy továbbtanulnak-e valamelyik 
főiskolán, egyetemen, vagy maradnak, és 
egy év alatt megszerzik a szakképesítést. 
Határozni nem könnyű, ezért fontos, hogy 
a diákok és szüleik ellátogassanak az iskolák 
által szervezett nyílt napokra. A döntésre 
van még egy kis idő, ugyanis a jelentkezési 
lapokat februárban kell benyújtani, előtte 
azonban még a központi írásbeli felvételi 
következik. Ennek eredményéből, valamint 
a hetedik év végi és nyolcadik fél évi osz-
tályzatokból már lehet számolni a pontokat, 
latolgatni az esélyeket.                         -gyöngy-

A középiskolai felvételi első fejezete 
a központilag kiadott egységes, kompeten-
cia alapú írásbeli felvételi magyar nyelvből 
és matematikából, amelyre december 10-ig 
kell jelentkezni, a vizsga 2013. január 19-én 
lesz, eredményéről február 7-ig kapnak írás-
ban értesítést a felvételizők. A dolgozatokat 
Pakson a Vak Bottyán Gimnáziumban és 
az Energetikai Szakközépiskolában írhat-
ják meg a diákok. A jelentkezés határideje 
február 15., a diákok több iskolát megje-
lölhetnek. A felvételi eljárás adminisztrá-
cióját az általános iskolák tartják kézben. 
Érdemes ellátogatni a paksi középiskolák 
honlapjára: www.eszi.hu, www.vbgpaks.
sulinet.hu, www.paszi.hu.
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Idén új szellemben rendezték 
meg Pakson immár 15. alka-
lommal az Országos Amatőr 
Pop-Rock-Jazz Fesztivált. A cél-
kitűzés viszont most is ugyanaz 
volt: lehetőséget adni a bemu-
tatkozásra azoknak a zenész-
palántáknak, akik saját, egyedi 
élőzenés produkcióval állnak 
színpadra. A tehetségkutatóvá 
avanzsált zenei programon ez-

úttal a rendezvény fesztiváljel-
lege dominált a fellépők műfaji 
sokszínűségének és annak kö-
szönhetően, hogy a nevezők az 
eddigiekhez képest hosszabb 
szereplési lehetőséget kaptak, 
árulta el Ruff Ferenc fesztivál-
igazgató. A szervezők idén is 
a szakmai útmutatásra helyez-
ték a hangsúlyt amellett, hogy 
fellépési és hangszervásárlási 

lehetőséggel ajándékozták meg 
a legjobban szereplő együtte-
seket. A program költségeinek 
előteremtése egyre nehezebb, a 
pályázati lehetőségek beszűkü-
lése miatt csak a helyi szponzo-
rok támogatására számíthattak 
a szervezésben, mondta el Ruff 
Ferenc. Pedig a lemezszerző-
déssel nem rendelkező amatőr 
zenekarok számára nagy le-

hetőség a rendezvény, hiszen 
fellépési lehetőségek és rádiós 
bemutatkozás, stúdiómunka 
és egyéb értékes díjak találnak 
gazdára a versenyen. Emellett 
értő, kritikus zsűri előtt mére-
tethetnek meg, amelynek elnö-
ke Berki Tamás, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem jazz 
tanszakának énektanára, tette 
hozzá a szervező. Idén a ko-
rábbi évekhez képest kevesebb 
nevezés és kevesebb érdeklő-
dő érkezett, ennek oka, hogy 
nem kedvezett a szervezésnek 
a szombatra eső munkanap. 
A grémium tetszését idén a 
Plateful of Joy nevű enyingi ze-
nekar egyedi témájú előadása 
nyerte el legjobban, amely fellé-
pési lehetőséget nyert a 2013-as 
Hangfoglalás zenei kiállításra és 
a balatonboglári Légrádi An-
tal tehetségkutatóra, valamint 
rádiós bemutatkozást kapott a 
Fortuna Rádió jóvoltából. 

Matus Dóra

Kilencvenévesen is serénykedik

Az egyedi produkciókat díjazták

Egyetértés, családi szeretet, 
megbecsülés – ez a hosszú, bol-
dog élet titka, mondja Hingl 
Józsefné született Meczker 
Mária, akit kilencvenedik szü-
letésnapja alkalmából Hajdú 
János polgármester és Tell Edit 
alpolgármester köszöntött. A 
város szépkorú polgárához a 
miniszterelnök üdvözletét is 
elvitték.

Amikor Hajdú János polgármes-
ter és Tell Edit alpolgármester be-
kopogtatott az Akác utcai házba, 
a kilencvenedik születésnapját 
ünneplő Hingl Józsefné éppen a 
baromfiudvarban serénykedett. 
Mindenképpen el akart büszkél-
kedni kedves vendégeinek házi 
szárnyasaival. Egy rövid beszél-
getés után beinvitálta a városve-
zetőket a házba, ahol lányáékkal 
együtt él. Szívesen kínáltak jóféle 
pálinkát és házi süteményeket, 
közöttük forgácsfánkot, amit 

Maris néni saját maga készített. 
A jó kedélyű beszélgetésből ha-
mar kiderült, hogy az ünnepelt 
nemcsak a konyhában és a ba-
romfiudvarban szorgoskodik a 
mai napig, hanem kertészkedik, 
takarít, szóval minden munkát 
igyekszik elvégezni a házban és 
a ház körül. Amikor pedig nincs 
tennivaló, akkor szomszédol, 
varr. Szerencsésnek érzi magát, 
hogy kora ellenére jó egészégnek 
örvend és ilyen tevékenyen tölt-
heti napjait. Elmesélte, hogy há-
rom évvel ezelőtt a Városi Ren-
delőintézetben rácsodálkoztak, 
hogy még nincsen kartonja. A 
másik, ami miatt áldja jó sorsát, a 
családtagjai, akikkel nagyon sze-
ret együtt lenni. Két gyermeke, 
négy unokája és négy dédunoká-
ja van, az ötödik jöttét most vár-
ják. Mária néni úgy idézte fel éle-
tét, mintha csak tegnap történt 
volna minden. 1922. november 
6-án született. Első munkahelye 

az egykori konzervgyár volt, ké-
sőbb férjével gazdálkodott, végül 
tíz évig, 1977-es nyugdíjazásáig 
dolgozott varrónőként. 1947-
ben ment férjhez, élete párjával, 
aki 2002-ben, 82 éves korában 
hunyt el, nagy szeretetben és 
jókedvben élték közös életüket. 
Mint mondja, voltak nehéz idők, 
de soha nem keseregtek, min-

dig előrenéztek és hitték, hogy 
a becsületes, kemény munka 
meghozza gyümölcsét. A város 
szépkorú polgára nagyon örült 
a polgármester és az alpolgár-
mester látogatásának, ajándéka-
iknak, különösen a bonbonnak, 
mert mint kiderült, gyengéje a 
csokoládé.

Kohl Gyöngyi
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Üdvözlet Paksról!

A Deák Ferenc utca
Az Erzsébet szállótól északra 
eső, történetileg az ősi telepü-
lésmagnak tekinthető város-
részben található Paks egyik 
legrégibb utcája, a Deák Ferenc 
utca, ami a régi Fő utcának, a 
mai Tolnai és Dózsa György út-
nak a Szent István téren (a Fő 
téren) át továbbfutó szakasza, 
és egyben a települést átsze-
lő hajdani országos főútnak a 
folytatása. Eleinte Malom utcá-
nak hívták, mert nyomvonala a 
Rókus utca torkolatánál levitt a 
Dunához, az utca lekanyarodott 
a vízpartra a Süveges-révhez. A 
Malom utcából a folyópartot 
meg lehetett közelíteni egy rö-
videbb úton is, az Anna (régen 
Úri) utca nyomvonalát folytató 
kis közön át, ami egyenesen a 
Süveges-révbe vezetett. Neve a 
rendszerváltás előtt Lenin utca 

is volt, az átnevezés egyben a 
korszakot is megmagyarázza 
számunkra. 
A török kiűzése után a vissza-
települő köznemességnek és le-
származottaiknak: a Daróczy-, 
Szeniczey-, Kornis-, Kurcz-
családoknak itt, az országút 
mentén épültek fel a kúriái, 
amelyek mai arculatukat a XIX. 

század elején zajló átépítések, 
bővítések során kapták. A XIX. 
és a XX. század fordulójára az 
átalakított nemesi udvarházak-
ban lettek kialakítva a járási 
és a községi elöljáróság intéz-
ményei és vezetőik szolgálati 
lakásai is, közéjük ékelődve 
találhattuk a község vagyonos 
polgárainak lakóházait, csak a 
legismertebbeket sorolva: No-
vák doktor, a Flórián-, Hirth- 
és a Bun-család tagjainak házai 
Szentpétery, Kaszás, Tarisznyás 
főjegyzőék szolgálati lakásai. A 
paksi közbirtokos családoknak 
a század végére a korszerűtlen 
gazdálkodás és a tőkehiány mi-
att oly mértékű vagyonvesztést 
kellett elszenvedniük, hogy 
kúriáik hatalmas telkeinek fel-
parcellázására, majd kastélyaik 
eladására is rákényszerültek. 

Részben az államkincstár, mint 
például a Daróczy-család kas-
télyából átalakított postahivatal 
esetében vagy Paks község lett 
az új tulajdonos, amikor pél-
dául a Kornis-kúria épületét 
vásárolta meg és alakította át 
polgári iskolává, vagy a hajda-
ni Szeniczey-kúria épületét a 
község főjegyzőjének szolgá-

lati lakásává. Ez a tendencia 
folytatódott a két háború közti 
évtizedekben is, amikor a csőd-
be ment Bun-család lakóházai 
vagy 1926-ban a Kaszás-villa 
kerültek állami vagy közsé-
gi tulajdonba, s épületeikben 
kapott helyet az adóhivatal, a 
szolgabíróság, illetve a posta 
hivatala. 
A városnak ezt a részét ezért 
hívhatnánk a múlt századi Paks 
hivatali negyedének, a közigaz-
gatás központjának is. Az 1870-
72. évi közigazgatási törvény 
életbelépésével – bár a település 
mezővárosi státusza megszűnt 
– Paks járásbírósági székhely 
lett, majd 1945 után járási szék-
hely. A XX. század elején a régi 
kúriák mindegyikében állami 
intézmények hivatalai működ-
tek. A század közepére a tele-

pülés gazdasági-közigazgatási 
jelentőségének megfelelően 
már itt sorakoztak a paksi járás 
és a település államigazgatási 
épületei: bíróság, posta, köz-
ségháza, majd a tanácsháza, a 
szolgabíróság, a járási tanács 
hivatala, adóhivatal, iskola, 
anya- és csecsemőgondozó, a 
tüdőgondozó, aztán a rend-

őrség, a pártbizottság, mind-
mind olyan intézmény, ami 
valamilyen módon szervezte, 
irányította a lakosság életét. 
A Deák Ferenc utca panorá-
maképének legtöbbet fotózott 
részlete a közepén, egymással 
szemben álló, egykor fontos 
közigazgatási központ: a járás-
bíróság emeletes épülete (mö-
götte a hajdani börtönnel, ami 
ma lakóház). A bíróság közel-
múltban felújított házában 
kezdte jogi pályáját dr. Pesthy 
Pál, a Bethlen-kormány igazság-
ügy-minisztere, aki 1927–1939 
között országgyűlési képviselő 
is volt, járási albíróként 1900-
tól 1908-ig dolgozott város-
unkban. 
A mai bírósággal átellenben, 
szorosan egymás mellé építve 
találjuk a hajdani községháza 
két eklektikus homlokzatú, késő 
barokk épületét, aminek terve-
zője Hildebrand Mihály paksi 
építőmester volt. A legrégebbi 
képeslapok tanúsága szerint az 
északi, magasabbik szárnyban 
kezdte meg működését a járás-
bíróság is, amíg 1904-re elké-
szült vele átellenben az újonnan 
felépített bíróság hivatala az im-
pozáns kapubejáróval s fölötte 
a koronás címerrel. 1956 után 
a régi községháza épületébe he-
lyezték át a járási tanács hiva-
talát, a községi tanács pedig az 
egykori szolgabíróság épületébe, 
(Bun Gusztáv egykori lakóházá-
ba) költözött. 
Az emeletes épület falán ma 
tábla emlékeztet a községháza 
udvarán 1919 augusztusában 
a fehérterror különítményesei 
által ártatlanul, bírói ítélet nél-
kül kivégzett Mihalik Gézáné és 
Wiedemann Antal halálára. 
A járások megszűnése után az 
épületben házi- és szakorvosi 
rendelők kaptak helyet, és nap-
jainkban is a település egész-
ségügyi feladatainak ellátására 
szolgál. 

(Folytatás a 13. oldalon)
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(Folytatás a 12. oldalról)
Életemben először láttam a bí-
róság és a községháza egymás-
sal szemben álló emeleti abla-
kai között kifeszített kötélen 
igazi kötéltáncosokat, amikor 
az ötvenes évek egyik nyarán, 
este, a sejtelmes utcai világítás 
fényében, nyakunkat kitekerve 
bámulhattuk a kezükben len-
gő, hosszú rúdjaikkal egyen-
súlyozva sétáló, szökellő ván-
dorcirkuszosok mutatványait 
a kötélen, az úttest fölött. Az 
utca teljes hosszában álltak az 
emberek, és a hatalmas tömeg 
lélegzetvisszafojtva figyelt. Én 
is szájtátva bámultam, telve 
voltam csodálattal (már egy 
hokedlin állva szédültem, tér-
iszonyom volt), nagyon iri-
gyeltem őket, az ügyességüket, 
a merészségüket, meg persze 
rettenetesen féltem is, hogy mi 
lesz, ha leesnek, mert nem em-
lékszem, hogy lett volna alat-
tuk háló, biztosítókötél.
És még egy gyerekkori kép 
ebből az utcából. A pontos dá-
tumra már nem is emlékszem, 
1956. október 25. vagy 26. dél-
előttjén lehetett, az utcabeli 
gyerekek lelkendezve mesélték, 
hogy a községháza előtt a jár-
da teli van a hivatalból kiszórt 
iratokkal, és közte rengeteg az 
üres papír is. Senki nem őrzi, 
ha sietünk, annyit hozhatunk 
el, amennyit csak bírunk. 
Üres papír! Valóságos kincs-
nek számított akkoriban, raj-
zolni, hajtogatni, papírcsip-
két vágni lehetett belőle. Hát 
igyekeztünk is összeszedni, 
amennyit csak tudtunk! Tér-
dig gázoltunk a járdát borí-
tó papírhalmokban, bár sok 
üreset nem találtunk, azért lett 
mit hazahozni. Boldogan mu-
tattam anyámnak, hogy még 
itatóst is hoztam, de ő akkor 
számomra érthetetlen módon 
nagyon dühös lett, kiabált ve-
lem és tűzbe vágta az egészet. 
Forrás: Dr. Németh Imre–Dr. 
Koch József–Somogyi György: 
Paks nagyközség monográfiája. 
Paks, 1967.
A fotó a szerencsi Zempléni Mú-
zeum tulajdona.

Kernné Magda Irén

Webtévét hoznak létre a diákok

Hétről hétre újdonságokkal 
szolgált a Városi Múzeum

Tizenegy országgal együttmű-
ködve valósít meg egy kétéves 
programot a paksi Energetikai 
Szakközépiskola és Kollégium. 
Az ehhez szükséges forrást a 
Comenius Iskolai Együttmű-
ködések pályázaton nyerték a 
Tempus Közalapítvány Egész 
életen át tartó tanulás prog-
ramjában. A partnerek nem-
zetközi internetes televízió- és 
rádióállomást hoznak létre és 
működtetnek. A közös munka-
nyelv az angol.  

Az Energetikai Szakközépiskola 
és Kollégium több alkalommal 
vett már részt a Tempus Köz-
alapítvány Comenius Iskolai 
Együttműködések pályázatán. 
Két év szünet után egykori olasz 
partnerük kereste meg őket egy 
újabb projekttel. A részvételt a 
korábbi kedvező tapasztalatok 
alapján a paksi iskola vezetése 

támogatta. Az együttműködő 
országok közösen írták meg pá-
lyázatukat, a pozitív elbírálást 
követően kétéves programot 
valósíthatnak meg, összegezte 
az előzményeket Steinbachné 
Horváth Mária, a projekt ko-
ordinátora. Ahogy az a hason-
ló programokra jellemző, egy 
témában dolgoznak a felek, 
webtelevíziót és -rádiót hoznak 
létre és működtetnek. A mun-
kában oroszlánrészt vállalnak 
a diákok, akiket az iskola peda-
gógusai segítenek. A feladatokra 
különböző csoportokat szer-
veztek, így angol nyelvű fordító, 
kreatív és informatikacsapatot. 
A diákok weblapot készítenek, 
amelyen a televíziós és rádió 
anyagok futhatnak. A soros 
film- és hanganyagok témájáról 
mindig tájékoztatást kapnak a 
készítők. Az első produkciókat 
december elején töltik fel az 

oldalra, ez alkalommal szaba-
don választott tartalommal. Az 
ESZI-s alkotócsoport Paksot és 
az iskolát mutatja majd be. A 
kétéves együttműködés projekt-
találkozókat is tartalmaz, ezeket 
minden alkalommal más-más 
országban rendezik diákok és 
tanáraik részvételével. Az elsőt a 
közelmúltban már megtartották, 
a fogadó a programot koordiná-
ló olasz fél volt. A részt vevő or-
szágok között van Törökország, 
Litvánia, Olaszország, Magyar-
ország, Bulgária, Görögország, 
Szlovákia, Lengyelország, Spa-
nyolország, Portugália, Svédor-
szág és Ausztria. A partnerség 
előnye, hogy a programban részt 
vállaló diákok más országokat, 
kultúrákat, oktatási rendszereket 
ismernek meg, gyakorolhatják 
az angol nyelvet, illetve részesei 
lehetnek a nagy európai közös-
ségnek.                      Kohl Gyöngyi

Véget ért az a foglalkozássoro-
zat, amelyet a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja 2012 országos prog-
ram keretében valósítottak 
meg a Városi Múzeumban, a 
Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával. Az 5-18 év közötti 
gyerekekkel négy témát dol-
goztak fel tárlatlátogatással és 
kézműves foglalkozással, meg-
mutatva nekik olyan tárgyakat 
is, amelyeket az állandó kiállí-
tásban nem láthatnak.

Amit mindig szerettünk volna 
megmutatni, de eddig nem volt 
rá módunk. – Ennek a gondo-
latnak a jegyében szervezték a 
Múzeumok Őszi fesztiválja 2012 
országos program keretében 
megvalósított, egy hónapot fel-
ölelő foglalkozássorozatot a Vá-
rosi Múzeumban. A találkozó-
kon a gyerekek megismerhették 
az állandó kiállítás segítségével 

az adott történelmi kort, majd 
a hozzá kapcsolódó játékos 
kézműves foglalkozáson vettek 
részt. Az első héten a téma az 
őskor és a szövés-fonás volt, ezt 
a római kor és fazekasság követ-
te, a folytatásban a honfoglalók 
kora és a bőrművesség állt a kö-
zéppontban, zárásként pedig a 
18-19. századdal és a cipészmes-
terséggel ismerkedtek. A faze-
kasság hetén vendég is érkezett 
a múzeumba Kozák Éva gerjeni 
fazekasmester személyében, 
akitől sok mindent megtudhat-
tak a fazekasságról. Különleges 
élmény volt számukra még az 
is, amikor a rákövetkező héten 
felölthették a honfoglalók korát 
idéző ruhákat. A kézműves fog-
lalkozásokon belekóstolhattak, 
milyen, amikor nem leemelik 
a boltok polcairól a különböző 
használati tárgyakat, hanem 
maguk készítik el őket. Azon 

túl, hogy a foglalkozások szó-
rakoztatóak, nagyon sok infor-
mációt hordoznak, ezeket játsz-
va sajátíthatták el a fiatalok. A 
találkozók jól kiegészítik az 
iskolai történelem-, honisme-
ret- vagy akár a technika-, il-
letve rajzórákat, mondta el Vass 
Napsugár múzeumpedagógus. 
A foglalkozásokon több mint 
ezren vettek részt Paksról és a 
környező településekről. 
A sorozattal a teljes program-
nak még nem volt vége, hiszen 
alkotópályázatot is hirdettek a 
szervezők. A pályázóknak ki 
kellett választaniuk egy, a mú-
zeumban megismert tárgyat és 
elkészíteni modern kori átira-
tát. Az egyénileg vagy csoport-
ban elkészített pályamunkákat 
lapunk megjelenésének napjá-
ig, november 16-ig kellett lead-
ni a múzeumban.                             

-gy-
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Embermesék

A türelem oratóriuma
A Ponte Vecchio tűzzománcsze-
rű összevisszaságában, az egyik 
abszintzöld színű ékszerüzletben 
látta meg a nőt. Előtte hajszálvé-
konyra hengerelt ezüstdrót köteg, 
kezében miniatűr fogó. Dolgo-
zott. Drótot tekert egy szögek-
kel kivert kis táblácskára. A férfi 
közelebb ment a kirakatüveghez, 
s az ezüstpillangók és cigaretta-
tárcák között nézte, ahogy a nő 
sodor, teker és csippent. Sokáig 
nézte így, majdnem elkésett a 
munkából, mely a hídon túl egy 
Poliphoz címzett trattoriában 
várta. A férfi szakács volt. Hófe-
hér kötényt kötött és nekiállt a 
tészta gyúrásának. Sodort, tekert 
és csippentett, és közben a nőre 
gondolt. Így dolgozott egész nap 
és attól kezdve minden egyes 
napon. Reggelente nézte a nőt, 
s a sokasodó filigrán ékszereket 
a kirakatában, a légies pillangó-
kat és Firenze virágait, melyek 
mind arra vártak, hogy elfoglal-
ják méltó helyüket egy-egy női 
fülben. Nézte a vevőket is, akik 
benyitottak az ajtón, a rézcsen-
gő hangjára a nő megrezzent, 
felkelt, rajta egyszerű, enciánkék 
kötényruha, hosszú gesztenye-
barna haja hátrafogva. A haját 

nézte és a törökmézre gondolt, 
az ajkát és a sárgabarackra. El-
képzelte a színeit, az illatát, a ta-
pintását és tökéletesnek képzelte. 
Hónapok alatt rutinná vált, mint 
a napi imádság, a pár perces ki-
térő az abszintzöld ékszerboltnál. 
Egyik este süteményt sütött neki. 
Belesütötte mindazt, ami a nőre 
emlékeztette: melengető szegfű-
szeget, csiklandozó chilit, illatos 
szerecsendiót, aranyló mézet. 
Fáradtkék papírdobozba rakta, 
egy levelet tett mellé:
Nem ismer, de én beleszeret-
tem a hajába. (A törökmézről 
diszkréten hallgatott.) Ha kí-
váncsi rám, a Polipban meg-
talál, várom holnap este 7-kor. 
Francesco
Bordó szalagot kötött a doboz-
ra, hazafelé az üzlet ablakpár-
kányára tette. Cellini mester 
szobra mögé elbújva figyelt, 
fogai vacogtak az izgalomtól. A 
nő kijött az üzletből és bezárt, 
akkor vette észre a dobozt. Ki-
nyitotta. Megszagolta a benne 
levő süteményt, az arcán valami 
furcsa játék futott végig, kivet-
te a levelet és elolvasta, majd a 
zsebébe gyűrte. Sietősen elin-
dult valahová.

A férfi kicsit csalódott volt, 
mintha a mellkasára tapostak 
volna, fojtogatta a türelmetlen-
ség. Másnap reggel, az ékszer-
bolt ablakpárkányán egy bo-
rítékot látott, tudta, hogy neki 
szánták, még mielőtt meglátta 
volna rajta a míves „F” betűt. 
Közelebb ment. Elvette. Nem 
láthatta, hogy a nő a tükörből 
figyeli. A levélben ez állt:
Két hónap múlva ráérek, ha 
akkor még szeretné, ott leszek. 
Angelica
A férfi szinte fuldoklott a két-
ségtől, de elhatározta, hogy 
türelmes lesz és kitart a várako-
zás minden bizonytalanságával 
együtt. Lassan megváltozott az 
időhöz fűződő viszonya, már 
nem érezte a múlását, mintha 
egy üvegburából figyelte vol-
na, hogyan változik körülötte 
a világ. Minden reggel megállt 
a kirakatnál, volt, hogy a nő 
is észrevette, ekkor fejével ap-
rót biccentett felé és elsietett. 
Francesco ilyenkor mindig 
tésztákat dagasztott, sütemé-
nyeket sütött, benne törökméz-
zel és aszalt sárgabarackkal, a 
vendégek pedig különösen elé-
gedettek voltak.

Pontosan két hónap múlva eljött 
a nap, amit régóta várt, reggel 
bepillantott az üzlet kirakatán, 
a kisasszony szemérmesen mo-
solygott és a munkájába mélyedt. 
Este 7-kor belépett a Polip ajta-
ján. Hónapok várakozása öltött 
testet a nőben, Francesco köze-
lebb ment hozzá, de hirtelen va-
lami nem várt dolog történt.
Nem bírta elviselni a nő illatát, 
a belőle kipárolgó édes illatot, 
mely olyan volt, mintha ibolya 
és fehércsokoládé keverékét lé-
legezné be. Másra sem tudott 
gondolni egész vacsora alatt, 
lopva vett levegőt, vagy belesza-
golt a frissen készült étel felszál-
ló gőzébe. Csak a rumos cso-
koládétorta felszelése tompított 
valamennyit a kínos érzésen. És 
ekkor jutott eszébe az életmen-
tő ötlet. Csak úgy szabadulhat 
meg a borzongató undortól, ha 
valamiféle süteménynek képzeli 
Angelica kisasszonyt. Legyen 
mondjuk pite, vaníliaszószban 
fuldokló szederrel. Elmosolyo-
dott… talán így menni fog…
gondolta, és megadóan beleha-
rapott a gyönyörű, kelt tésztára 
emlékeztető női vállba.

Fodor Veronika

Stekly Zsuzsa Angyalok éneke 
című tűzzománc-kiállítása nyílt meg a 
minap a Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont Nagykiállítójában. (Megtekinthető 
november 30-ig.) Lapzártánk után egy 
másik tűzzománc-kiállítás is megnyílt: 
Oláh Erika Történetek című tárlatát a 
Könyvtárgalériában tekinthetik meg az 
érdeklődők.
A Panoráma kiállítóban a Deák Ferenc Ál-
talános Iskola Ügyes kezek kézműves tábo-
rának kiállítását nézhetik meg, a Kiskiállí-
tóban pedig még november 29-ig láthatók 
Rónai Gábor természetfotós fényképei.
A Társalgó galériában Sáfrány Jánosné 
népijátszóház-vezető Örökség című kiál-
lításában természetes anyagokból készült 
használati- és dísztárgyak, valamint népi 
gyermekjátékok várják az érdeklődőket 
ugyancsak november 29-ig.
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Jó napot, mi újság?

Bodó Katalin

A már ifjúkorában gyermek-
zseniként számon tartott Teleki 
Gergő adott virtuóz zongora-
hangversenyt a tizenkilencedik 
századi romantikusok legsokol-
dalúbb képviselője, Liszt Ferenc 
születésének kétszázegyedik év-
fordulója alkalmából szervezett 
paksi ünnepségen. A Pákolitz Ist-
ván Városi Könyvtár és a Pro Artis 
művészeti iskola november 8-i 
közös rendezvényén a zenés-tán-
cos előadások mellett különleges 
kiállítás is helyet kapott: a rendez-
vényen bemutatták Kárpáti Éva 
festőművész híres Liszt-portréját, 
az Országos Liszt Vándorkiállítás 
tablóit, valamint digitális formá-
tumú Liszt-emlékeket is, amelyek 
november 16-ig megtekinthetőek 
a könyvtárban. A nyitó hangver-
senyen a páratlan tehetségű Teleki 
Gergő mutatkozott be a helyi kö-
zönségnek. A dunaföldvári szüle-
tésű fiatalember már ötévesen kis 
klasszikusokat játszott, kilencéves 
koráig mindent hallás után tanult. 
11 évesen felvételt nyert a buda-
pesti Liszt Ferenc Zeneakadémia 
Különleges Tehetségek Képzőjé-
be, egy esztendővel később pedig 
már Rómában, Hágában és Graz-
ban koncertezett. Pakson ezúttal 
Liszt-darabokkal varázsolta el 
a publikumot, műsorát Harkai 
Edina és Ács Richárd Gábor tánc-
művészek táncbetétekkel színesí-
tették.                                           -md-

Paks Város Címzetes Főjegyzője 
pályázatot hirdet magasépítési 
beruházói munkakör határo-
zatlan időre szóló betöltésére. A 
feladat jellege: önkormányzati 
ingatlanokkal kapcsolatos fenn-
tartási, beruházási feladatok el-
látása. A pályázat benyújtásának 
határideje: 2012. november 30.  
Az állással kapcsolatban Hoff-
mann Zoltánné beruházási cso-
portvezetőnél lehet érdeklődni a 
75/500-512-es telefonszámon.

Veszprémben a vegyipari kö-
zépiskolában szerzett színes-
fémipari szakmunkás végzett-
séget, pályáját azonban humán 
területen, a tamási művelődési 
központban kezdte el művé-
szeti előadó és szervezőként. 
Bodó Katalint mindkét helyre 
egy mondhatni bagatell dolog 
vitte. Mint meséli, képesítés 
nélküli tanáruk egy kémiai kí-
sérletet végzett a pári iskolá-
ban, aminek eredményeként a 
mennyezeten landolt a kristály-
cukor, amire savat öntöttek. Ő 
azt gondolta, ha a kémia ilyen 
klassz dolog, neki a vegyipari 
iskolában van a helye. A kivá-
lasztott szakra túljelentkezés 
miatt nem vették fel, a kísérlet-
képpen indított színesfémipari 
szakmunkásokat képező lány-
osztályba viszont igen. Ebben 
a reál iskolában olyan humán 

szellemiség uralkodott, hogy 
egy életre beléivódott a kul-
túra iránti igény.  Színházba, 
színjátszó körbe, az akkor még 
Dimitrov művelődési házba 
jártak rendezvényekre. Az is-
kolából kikerülve érte a másik 
életre szóló hatás. Egy volt szín-
játszótársa, aki a pápakovácsi 
művelődési házat vezette, arról 
írt, hogy Koncz Zsuzsa volt a 
vendégük. 
– Ettől teljesen elájultam és 
azt gondoltam, olyan mun-
kát szeretnék, ahol én is ilyen 
híres emberekkel találkozom 
– idézte fel. 1974. július 14-
én elszegődött a tamási járási 
művelődési központba. Egy év 
után járási módszertani előadó, 
három év múlva járási népmű-
velési felügyelő lett, közben a 
szombathelyi főiskolán taní-
tó–népművelő diplomát szer-

zett. D. Szabó Mária hívására 
előbb a megyeszékhelyre, majd 
Paksra, a művelődési központ-
ba került igazgatóhelyettes-
ként. Utóbbinak márciusban 
volt 25 éve. 1996-tól 2007-ig a 
Dunakömlődi Faluházat vezet-
te, öt esztendeje visszakerült a 
paksi művelődési házba, hogy 
megint új utat taposson ki: a 
kistérség kulturális területen 
dolgozó szakembereivel létre-
hozta a Közkincs Kerekasztalt, 
majd kistérségi referens lett. 
Mindez örömmel töltötte el, 
mindig is a szíve csücske volt a 
területi munkavégzés. Azt vall-
ja: az együttműködésben van 
az erő. A kistérségi referensi 
státusz jövő év közepén meg-
szűnik, de Kati biztosan nem 
marad feladat nélkül, hiszen 
a Csengey Dénes Kulturális 
Központban is kiveszi részét a 
munkából, s azt sem lehet még 
tudni, hogy a járások létrejöt-
te, a közművelődés átalakulása 
mit hoz majd. Jelenleg egy nagy 
pályázat előkészítésén dolgoz-
nak, ami – ha sikerrel jár –szép 
zárása lesz a pályafutásának. 
Mint elmondta, ma már nem 
forgatná fel fenekestül az életét 
egy új benyomás miatt. Abban 
viszont nem változott, hogy a 
célok meghatározását rendkí-
vül fontosnak tartja. Mint aho-
gyan a közösségek életre hívá-
sát és életben tartását is, tudván 
azt, hogy milyen nagy szerepük 
van egy-egy település életében. 
Ezenkívül a lételeme, jellemző-
je az animáció. A kifejezéssel 
– amelynek sok jelentése közül 
egy a mozgásba hozás, élettel 
való megtöltés – először a ’80-
as években találkozott. 
– Mindig is azt szerettem, ha 
valamit létrehozni, elindíta-
ni kellett, majd utána útjára 
engedni, hadd menjen – fo-
galmaz. Ilyen volt az ifjúsági 
klubvezetők képzése, a faluház 
és ilyen a Közkincs is. Továbbá 
ilyen a képzés és ismeretter-
jesztés kínálatának bővítése, 
amit felvállalt a Csengey Dénes 
Kulturális Központban, mert 
a tudás, az ismeretek bővítését 
szintén fontosnak tartja.

Vida Tünde

Lisztről  
a könyvtárban

Állás-
lehetőség
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Sport

Bravúr után csalódás
Tizennégy játéknapot követő-
en 16 ponttal a 14. helyen áll 
az MVM Paks labdarúgócsa-
pata az OTP Bank Ligában. A 
mérleg serpenyőjébe eddig há-
rom győzelem, hét döntetlen 
és négy vereség került. A zöld-
fehérek Tomiszlav Sziviccsel 
októberben három döntetlent 
értek el erős ellenfelek, a Győr, 
a Ferencváros és az MTK ellen, 
novemberben pedig a Debrecen 
otthonában győzött a Paks. Ezek 
után csalódás volt a Kaposvár-
tól hazai környezetben elszen-
vedett vereség. Ha a tabellára 
pillantunk, a 14. helyezés csa-
lóka, mert Szivicsék mindösz-
sze öt egységre vannak az ötö-
diktől, de ha a korábbi kiírások 
hasonló időszakát vizsgáljuk 
már korántsem ennyire rózsás 
a kép. A paksi NB I-es történet 
a 2006/07-es idénytől kezdődik, 

akkor 14 forduló után 18 pont-
tal a 9. helyen állt az együttes. 
Ennél csupán kétszer produkált 
jobbat a társaság: 2010 őszén 
5. hely és 24 pont, 2011 nov-
emberében pedig 8. hely és 20 
pont volt a mérleg. Ellenben a 
mostani 14. pozíció a legrosz-
szabb, bár 2008-ban csupán 13 
ponttal 13. volt az alakulat. A 
tétel, amely szerint a bajnokság 
ezen szakaszában nem annyi-
ra a táblázaton elfoglalt hely a 
fontos, hanem az, hogy minél 
több pontja legyen az egyletnek, 
most is helytálló. A hátralévő 
fordulókban a Kecskeméttel, a 
Péccsel és a Pápával játszik az 
MVM Paks. A Magyar Kupá-
ban a legjobb nyolc közé jutá-
sért november 21-én idegen-
ben, 28-án a Fehérvári úton a 
Győrrel meccselnek a zöld-fe-
hérek.                         Faller Gábor

Szeptember 15-én ünnepelte 20. 
születésnapját Kerpel-Fronius 
Balázs, az ASE tehetséges ko-
sárlabdázója. Budapesten szüle-
tett, kilencévesen Angyalföldön 
kezdte sportpályafutását. Két év-
vel később a Budapest Honvéd-
hoz került, ahonnan az U18-as és 
U20-as válogatottba is meghívást 
kapott. 
– Hogy kerültél az ASE-hoz?
– Az U20-as Eb után a válogatott 
edzője, Völgyi Péter kérdezte, 
hogy van-e kedvem vele folytat-
ni a munkát Pakson és én igent 
mondtam. Azóta sem bánom, 
szeretem a várost, a csapat és 
spanyol edzőnk is jó, megkapom 
a lehetőséget a bizonyításra. A 
sport mellett a pécsi egyetemen 
második éve tanulok kommuni-
kációt levelező tagozaton.
– Milyen a csapat és a hangulat?
– Erős gárdánk van, amelyik 
még nem mutatta meg, mire ké-
pes igazán. Remélem, most már 

minden rendben lesz körülöt-
tünk – habár Ferdi halálát nem 
lehet teljesen feldolgozni –, ha 
jobban összeállunk, betegségek, 
sérülések nem sújtják a csapa-
tot, akkor ott leszünk a legjobb 
négy között, és onnantól bármi 
lehet. Jó, hogy nincs nagy kor-
különbség a csapaton belül, so-
kan lakunk egy épületben, így ha 
probléma van, nemcsak a pályán, 
de azon kívül is tudunk segíteni 
egymásnak. 
– Mostanában keveset játszottál 
az U23-as csapatban.
– Sérülések és betegségek miatt 
nem volt rá lehetőség, amit meg 
is értettem. De mindenképpen 
szeretnék az U23-ban is játszani, 
mert tudom, az erősebb csapatok 
ellen, mint a Szombathely vagy 
az Alba, nem töltök annyi időt 
a pályán a felnőttek között, hogy 
ne játszhatnék előtte húsz percet 
az U23-as mérkőzésen. A mester 
a fenti okok miatt ezt nem így 

látta. Pedig úgy érzem, tudnék 
segíteni az utánpótláscsapatnak, 
több időt tölthetnék a pályán, 
tudnám gyakorolni az edzésen 
tanultakat, és ebből a felnőtt 
mezőnyben is tudnék profitálni. 
Edzés után, ha lehet, maradok 
dobni, ha pedig a felnőttek pi-
henőt kapnak, akkor Bécó bá’val 
(Schmidt Béla – a szerk.) szoktam 
bejönni. Így van lehetőségem 
külön munkára, biztosítottnak 
látom a fejlődést.
– Milyen célokat tűztél ki magad-
nak így, húszévesen?
– Mint mindenkinek, a nagy 
válogatott a cél, mert az a legna-
gyobb megtiszteltetés, amit játé-
kos egyénileg kaphat, de egyelőre 
az a célom, hogy bizonyítsak, 
biztos csapattag legyek és minél 
több időt töltsek a pályán. Ahogy 
fejlődöm, majd látom, mi elérhe-
tő és mi nem.
– A győzelmek mellett idáig két 
idegenbeli vereség a mérleg.

– Szombathelyen és Sopronban 
kalkulálható volt a vereség, in-
kább a mértéke volt ijesztő. Akkor 
kicsit szétestünk, de a szerencsés 
körbeveréseknek köszönhetően 
ugyanott tartunk, ahol a riválisok, 
így még nincs akkora baj, amit ne 
lehetne orvosolni. Most aránylag 
könnyű meccsek következnek, a 
kötelező győzelmeket be kell húz-
ni. Gyakorolni kell a védekezést és 
csiszolni a különböző támadófi-
gurákat, utána jöhetnek megint a 
rangadók.
– Meddig köt Paksra a szerződésed?
– A bajnokság végén jár le, de 
maradnék, ha lehet!               (joko)

Szívesen maradna Pakson
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Igencsak megerősödött a Paksi Kézilabda SE 
játékoskerete Pach Dávid (1983) és Pach Alex  
(1986) leigazolásával. A két paksi sportoló ed-
dig más egyesületekben játszott, de a 2012/13-
as bajnoki idényben már a PKSE-t erősítik. 
– Mióta kézilabdáztok?
Dávid: Tizenkét évesen a Bezerédj Általános 
Iskolában Farkas István tanár úr szerettette 
meg velünk. Az ESZI-ben Lacza Csaba irányí-
tásával korosztályos bajnokságban indultunk, 
Dombóváron országos harmadikak lettünk. 
Alex: A Bezerédjben már tömegsport szinten 
kézilabdáztam, komolyabban az ESZI-ben 
kezdtem el játszani Lacza Csaba keze alatt. 
– Egy évvel korábban is csábítottak haza. Most 
jött el az idő? 
Alex: A PKSE egy év alatt annyit fejlődött 
a Bács-Kiskun megyei bajnokságban, hogy 
úgy gondoltuk, visszatérünk Paksra. Sike-
rült az atomerőműben elhelyezkednem, 
a videostúdióban dolgozom, az archiváló 
rendszer felelőse vagyok. Remélem, hogy 
tudom segíteni a paksi kézilabdát. 
Dávid: Már tavaly megkerestek bennünket 
a klub vezetői, de akkor azért hezitáltunk, 

mert a háttér még nem volt biztos. Ebben az 
évben aztán eljött az idő, láttuk, hogy a klub 
működik, minden adott. Miután sikerült el-
helyezkednem az atomerőműben a digitális 
rendszerek osztályán, úgy döntöttünk, hogy 
itt tervezzük a jövőnket. 
– A kézilabda elég kíméletlen sportág, hogy 
álltok a sérülésekkel? 
Alex: Inkább a képzetlenség miatt adód-
nak a sérülések, magasabb szinten jóval 
nagyobb a dinamika, keményebb a véde-
kezés. Megyei szinten kevesebb a sérülés, 
néha egy-egy húzódásom szokott lenni, de 
szerencsére még nem volt olyan, ami miatt 
sokat ki kellett volna hagynom. 
Dávid: Leginkább olyan szabálytalan védeke-
zés során következik be a sérülés, ami lövés 
közben történik: visszarántják a kezet és kifi-
camodik a váll vagy beletérdelnek a combba. 
Lekopogom, nekem néhány bokahúzódás és 
-ficam volt a legkomolyabb. 
– Úgy hallani, hogy a cél az NB II., és ha lehet, 
már a következő szezonban. 
Alex: Látok benne realitást. Az egyesület-
nek két felnőtt csapata szerepel a Bács-Kis-

kun megyei bajnokságban, és úgy látom, 
hogy a második csapatban is vannak olyan 
játékosok, akiket magasabb osztályban is le-
het szerepeltetni. Persze ehhez olyan szintű 
edzésmunka is kell. 
Dávid: Én is hasonlóképpen látom: a kö-
rülmények adottak, ennyi edzéssel és ezzel 
a hozzáállással az NB II-ben is tisztességgel 
helyt lehet állni. Erős középmezőny, sőt a 
még annál jobb helyezés is elképzelhető. 
Minél előbb szeretnénk feljutni.
– Meddig lehet űzni a kézilabdát ezen a szin-
ten?
Alex: Amíg dinamikusan tud odaállni az 
ember, de ez is akaratfüggő. Mezőnyjátéko-
soknál 35-36 év, kapusoknál 40 év körül. 
Dávid: Még van időnk!

Kovács József

Harmadik győzelmét aratta az 
ASE NB I-es sakkcsapata: a Pénz-
ügyőr és Kecskemét után a BEAC 
is kapitulált a paksiak előtt. 
Fontos volt a győzelem aránya, 
mivel a tízcsapatosra szűkült NB 
I-ben minden pontnak jelentő-
sége lehet a végső elszámolásnál. 
Végül vereség nélkül, 8:4 arány-

ban sikerült legyőznie a BEAC-ot 
a 2. helyen álló paksi együttesnek. 
Hasonlóan jól szerepelt az NB-
I/B-ben az ASE II. sakkcsapata 
is, amely a Balatonfüredet győzte 
le 9,5:2,5-re.  A bajnokságban az 
ASE és az ASE II. is a második he-
lyen várja a folytatást.

-kovács-

Tolna megyében négy csoport-
ban zajlanak a futsal diákolimpia 
6. korcsoportos selejtezői. Pak-
son a helyi intézmények, vagyis 
az Energetikai Szakközépiskola, 
a Vak Bottyán Gimnázium és az 
I. István Szakközépiskola együt-
tese mellett a szekszárdi I. Béla 
Gimnázium csapata küzdött 
egymással az ESZI Sportcsar-
nokban. A házigazdáknál több 

olyan labdarúgó akad, aki a paksi 
U17-es és U19-es együttesekben 
játszik, sőt Kesztyűs Barna és 
Kolarics Krisztián a Paksi FC NB 
II-es felnőtt keretének tagja. Az 
ESZI tavaly az országos döntő 5. 
helyén végzett, a célok idén is ha-
sonlóak. Az első akadályt sikerrel 
vették: a csapat minden összecsa-
pását megnyerte, így a decembe-
ri megyei döntőbe jutott.          efgé 

Két kellemetlen fiaskó után igen 
fontos rangadót játszott a Gesz-
tenyés úton az ASE NB I-es férfi 
kosárlabdacsapata. A Dzunics 
Braniszlav által irányított Alba-
comp is vereség után érkezett 
Paksra, ezért parázs mérkőzésre 
volt kilátás. A paksi oldalon Ká-
mán Tamás kivételével mindenki 
bevethető volt. A vendégek kezd-
tek jobban, pár ponttal mindig 
Vojvodáék előtt jártak. Szívósan 

küzdött azonban a hazai gárda, 
és a félidőre sikerült két pontra 
csökkenteni a hátrányt. A negye-
dik felvonás elején ismét ellépett 
a vendég, volt azonban annyi erő 
a paksi csapatban, hogy vissza-
kapaszkodjon, és bő egy perccel 
a vége előtt Nick Williams szen-
zációs találatával négy ponttal 
vezetett az ASE. Az utolsó másod-
percekben kibontakozó büntető-
párbajban nem tudott egyenlíteni 
Dzunics csapata, és a hősiesen 
küzdő Atomerőmű nyerte a mér-
kőzést. Atomerőmű SE–Alba Fe-
hérvár 71:68.
A következő fordulóban Debre-
cenbe utazott a csapat, ahol az ad-
dig győzelem nélkül álló Factum 
ellen léptek pályára Körtélyesiék. 
Több hetes kihagyás után Kámán 
Tamás ismét pályára lépett, az 
influenzás Vojvoda viszont nem 
játszott. A hét közben edzőváltá-
son átesett hajdúságiak nem tud-
ták megnehezíteni a paksi csapat 
dolgát: Factum Sport Debrecen–
Atomerőmű SE 49:69.                -kj-

Hosszú távra terveznek

Sakk: mindkét  
csapat a második

Az ESZI jutott tovább

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

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

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

T e m e T k e z é s
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2. 

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

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok 
és koszorúk rendelése

Talán kevesen tudják, de van 
egy tehetséges paksi sportri-
porter, aki időről időre feltű-
nik egy országos sportcsatorna 
képernyőjén. Korpás Gábor 
hangját korábban a Fortuna 
Rádióban is hallhattuk.

– Mikor kerültél a média világá-
ba, hogyan kerültél a szakmába?
– Nem mondhatom, hogy egész 
életemben erre készültem és 
már kiskoromban a gombfocit 
közvetítettem otthon. Egyrészt 
rugós focim volt, másrészt apu 
Ferencváros-imádata miatt leg-
inkább csak Fischer, Dzurják, 
Bánki (aki ma a kollégám), 
Páling, Wukovics játszhatott a 
csapatomban. Húsz év múlva 
jött egy ötlet és elvégeztem egy 
budapesti újságíró-iskolát. Ott 
több oktató is bátorított, hogy 
kellő szorgalommal lesz he-

lyem a médiában. Elsősorban 
a sport vonzott. Sőt, leginkább 
csak az. A Komlósi Oktatási 
Stúdió után egyből jött a lehe-
tőség a Fortuna Rádiótól, visz-
szaköltöztem Paksra és elkezd-
tem ismerkedni a rádiózással 
2007 októberében. A Fortuna 
Rádióban műsort vezettem, 
híreket szerkesztettem, meg-
ismerkedhettem azzal, miként 
működik egy szerkesztőség. 
Később, mikor visszaköltöz-
tem a fővárosba, három hétig 
a TV2-nél dolgoztam, de rájöt-
tem, hogy nem az én világom. 
Ezután egy kistérségi tévénél 
mindent kipróbálhattam. Mű-
sorokat szerkesztettem, híreket 
írtam és olvastam, bejátszókat 
vágtam. Utólag visszagondolva 
nagyon jó iskola volt.  
– Hogyan kerültél a DIGI Sport-
hoz?

– A főiskolán ismerkedtem meg 
egy sráccal, aki mindig arról 
mesélt, hogy ekkor meg akkor 
nem tud jönni suliba, mert át 
kell állnia a DIGI Sportnak HD 
minőségre. Én meg kérdeztem, 
adhatok-e egy önéletrajzot, 
mert akkor már nagyon el akar-
tam jönni az előző tévétől. Egy 
év múlva felhívtak. Később ki-
derült, hogy a szóban forgó srác 
a csatorna műszaki vezetője. 
– Mi a feladatod a csatornánál?
– Fut egy nem tipikus stílusú 
híradó a DIGI Sporton, Sport24 
címmel. Itt dolgozom szerkesz-
tő-riporterként, de van lehetősé-
gem nagyobb terjedelmű anya-
gokat is készíteni, sőt az utóbbi 
időben úgynevezett pályaszéli 
riporterként is közreműködöm 
a saját gyártású eseményeken. A 
Premier League magazin műso-
rában híreket mondok hetente 
egyszer. Változatos munkakör 
és akkor még a külföldi kosár-
labda-mérkőzések szerkesztői 
feladatait nem is említettem. 
Azért jó mindez, mert nem egy-
síkú és bele lehet kóstolni több 
mindenbe.
 – Elsősorban kosármérkőzése-
ken találkozunk veled a képer-
nyőn, illetve az ASE sportcsar-
nokában. Milyen a kapcsolatod a 
kosárlabdával?
– Fiatalabb koromban nem volt 
meg bennem a kellő alázat a 
játék iránt, ezért sem lettem él-
sportoló, viszont sok mindenre 
megtanított a kosárlabda, a kö-
zeg, ami később jól jött az élet-
ben. Annak ellenére jó a kap-
csolatom a kosárlabdával, hogy 

most éppen felpolcolt lábbal 
fekszem itthon, mert kifordult 
a bokám a budapesti bajnok-
ság aktuális meccsén. Történt 
már ilyen, amikor Pakson az 
ASE utánpótláscsapatában ját-
szottam. Akkor azt intő jelnek 
véltem, de játszottam tovább. 
Lehet, ez is az. Csak nehéz abba-
hagyni ezt a csodaszép játékot…
–  Távlati célok?
– Nem nagyon tervezgetek, és 
erre néha felhívja a figyelmemet 
az élet. Legutóbb szeretett bará-
tom, Morgen Ferdinánd tragé-
diájánál gondolkodtam el ezen. 
Egyszerűen csak csinálom a 
dolgom, és próbálom élvezni az 
életet Budapesten, Pakson vagy 
ahol éppen megadatik. Paks 
mindig is megmarad az otthon-
nak, ha nagyon hazavágyom, 
szervezek egy forgatást Paksra 
(szerencsére van téma bőven) 
vagy a környékre. Mindig meg 
is kapom ilyenkor a szerkesztő-
ségben: „Na, Korpinak, honvá-
gya van, meg üres a hűtő!”
– Ki nyeri a férfi NB I-es kosár-
labda-bajnokságot?
– A rulettjátékban a dilemma: 
piros vagy fekete? Véleményem 
szerint négy színre korlátozódik 
a leendő győztes csapat színösz-
szeállítása. A kék, a fekete, a piros 
vagy a fehér elegye lesz a nyerő. 
Nagy meglepetés lenne, ha az 
első és a harmadik színkombi-
náció adná a végső győztest, de 
bízom abban, lehet négyről ötre 
jutni idén Pakson. Az lenne csak 
az igazi jackpot. Persze ez mind 
szerencse kérdése is…

Faller Gábor

Sok mindenre 
megtanította 
a kosárlabda

TEIT
kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)

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

834 m2-es közművesített 
építési telek eladó 

Dunaszentgyörgyön, 
a Tolnai Lajos utcában.

Irányár: 3,2 millió.
Telefon: 20/9731-444
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LENS 
OPTIKA
7030 Paks,Dózsa György út 35.
Telefon: 75/511-246 
 www.lensoptika.hu

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

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

Tartós befektetési lehetőség 
5 évig garantált magas hozammal! 

(Mindenkori jegybanki alapkamat + 0,5 %.) 

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

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

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

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

Kiváló minőségű tűzifa 
továbbra is kapható 

mely megvásárolható méterben, kugliban és hasítva egyaránt.
Megrendelést felveszünk Biritópusztán, a Gszelmann-féle telep-

helyen, valamint Pakson, a Kert utca 5. szám alatt, a Kert kocsmában.

Érdeklődni telefonon 
a 06-30/9898-509 és a 06-30/ 9898-459 számon 
lehet. A kiszállítást hiteles méréssel vállaljuk!

ELAdÓ InGATLAnOK

Paks belterületén, a Rókus ká-
polna mellett 1046 m2-es köz-
művesített, Dunára néző pano-
rámás építési telek eladó.

Pakson, a Hársfa utcában két-
szintes, 260 m2-es 5 szobás, össz-
komfortos, 852 m2-es parkosított 
kerttel, háromféle fűtési lehető-
séggel, (gáz, vegyes és cserép-
kályha), szuterénnal, pincével, 
melléképülettel eladó. Irányár 
33,75: M Ft.

Eladó családi ház Pakson! Gyö-
nyörű környezetben, 2005-ben 
épült, korszerű, energiatakaré-
kos családi ház eladó. Amerikai 
konyhás, három hálószobával, 
fedett terasszal, garázzsal, alap-
területe 120 négyzetméter. Ér-
tékegyeztetéssel két paksi lakás-
ra cserélnénk. Irányár: 33 M Ft. 

Részletes felvilágosítás: 
Fonyó Ingatlan és Média Iroda

Fonyó Lajos 
Tel: 06-70/ 310-8374 

E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu 
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Paksi üzletház
Barátság utca 3. Karácsonyi vásár

Paks Plast Műanyagüzlet
Karácsonyi vásár! Ezer apró ajándéktárgy. Lakásfelszerelési, 
háztartási eszközök, kiegészítők. 
Választékban nagyok, árban kicsik vagyunk!

Cipőjavító szaküzlet
Cipőjavítás, kulcsmásolás, késélezés

Szakszerűség, minőség, Gyors szolgáltatás. 
A javításokat helyben végezzük.
Nyitva: H–Cs: 8–18 óráig, P: 7–17, Sz: 8–12

Fényforrás villamossági üzlet
Karácsonyi ajánlat:  fényfüzérek, ablakdíszek, lávalámpák és 
sólámpák, háztartási kisgépek. 
Izzók széles választéka, ami beragyogja karácsonyi otthonát!
Nyitva: H–P: 9–12, 13–17 óráig, Sz: 9–12.

Café Bongo
Színvonalas kávéház, söröző péntek-szombat zenés rendezvényekkel. 
Nyitva: H–Cs: 13–22. P: 13–04, Sz: 20–05. Telefon: 75/319-913.
Dec. 1. Bese Dóra és Barátai    December 8. 30Y koncert
Dec. 15. PUNNANY MASSIF  Dec. 22. Szekszárd ALL STARS
Dec. 25-26. X-MASS PARTY  Dec. 28. DJ NEWL–SCHÍVA

Kínai üzlet (Panda Áruház)
Ruhák, cipők, fehérneműk, sportruházat, gyermek- és  
felnőtt méretek széles választékban. Nyitva: H–P: 8.30–17.30 óráig,  
Sz: 8.30–12. Karácsonyi vásár! Egyes árucikkekre 30% kedvezmény!

Pár lépés büfé
Mert Pakson igenis szükség van az igényes vendéglátásra! 
Igényes és korrekt kiszolgálással, állandó akciókkal várjuk kedves 
vendégeinket immáron 21 éve. Szülinapok, leány- és legénybúcsúk, 
kisebb rendezvények teljes körű lebonyolítását vállaljuk. Keresse 
decemberi akcióinkat üzletünkben és az interneten: facebook.com/
bufe.parlepes. Nyitva: H–P: 6–21 óráig, Sz, V: 6–13, 16–21

Két éve várják és látják vendégül 
Önöket a színvonalasan kialakí-
tott ételbárban, ahol szabadon 
választhatnak tízféle ételből. 
Gyors, figyelmes kiszolgálás, vál-
tozatos, finom ételek. Étkezési 

jegyet, SZÉP-kártyát is elfogadnak.  Nyitva tartáson túli és hétvégi 
rendezvényeket is vállalnak. Nyitva: H–P: 11–15 óráig. Internetes 
elérhetőség: www.stefanetelbar.hu

– Orvosi és computeres szemvizsgálat 
– Szemüvegkészítés
– Kontaktlencse 
– Egészségpénztári kártyák elfogadása

Telefon: 75/311-594

Minőségi italok, kedvező árak, 
kulturált környezet. Pénteken-
ként Retro bulival, szombaton-
ként koncertekkel és ital akciók-
kal várjuk kedves vendégeinket.

Dec. 1. Kool Head Clan        Dec. 8. Pink Floyd est
Dec. 15.  Tom White              Dec. 22. Rudán Joe
Dec. 26. Blues Service Duó   Dec. 29. Mirror Maraton öt zenekarral

Paksi üzletházunkban 134 m2-es és 86 m2-es üzlethelyiség kiadó. 
Telefon: 06-30/557-3645. Honlapunkon jelentős számban találnak 
eladó és kiadó ingatlanokat.  Web: www.dbi.hu. E-mail: dbi@dbi.hu

akciók, kedvezményes vásár a szórólapokon!


