
A versenyszférát, egy multinacionális cég felsővezetői székét hagyta ott a papi hiva-

tásért Vida Zsolt, akinek semmi nem hiányzik a világi életből. – Soha nem voltam 

olyan boldog, mint amióta pap vagyok – vallja a paksi káplán.
15. oldal

Idén a Pro Artis Művészeti Iskola képző-
művészet tagozatos diákjainak munkáiból 
készült városi karácsonyi képeslapsorozat; 
címlapunkon a 14 éves Pap Bence munkája.

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

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

Két paksi fiókban is várjuk ügyfeleinket:

Békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet 
kíván a Mecsek Takarék és a két paksi fiók dolgozói!
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Hivatalosan is átadták a Paks 
és Csámpa közötti kerékpár-
utat, az ünnepségen Tell Edit 
alpolgármester mondott be-
szédet, majd Feil József és 
Spiesz József társaságában 
vágta át a szalagot. 

A változó útügyi műszaki elő-
írások, illetve pályázati lehető-
ségek miatt több éves előkészítő 
munka után kezdődhetett meg 
a Paksot és Csámpát összekötő 
kerékpárút kivitelezése. Az elő-
készítő szakaszban több mint 50 

millió forintot fordított a város a 
telekvásárlásokra, kisajátításokra, 
illetve a tervezésre. A megvaló-
sításhoz az önkormányzat a bel-
területi szakaszra közel 90%-os 
támogatási intenzitás mellett 56 
millió forintot nyert a Dél-dunán-

túli Operatív Programban, míg a 
külterületire 154 milliót a Közle-
kedés Operatív Programban, ami 
100%-os támogatást jelentett. A 
Baranya Aszfalt Kft. kivitelezésé-
ben elkészült aszfaltburkolatú ke-
rékpárút 4630 méter hosszú és két 
méter széles. Csatlakozik a várost 
elkerülő út mellett lévő és a lakó-
telepen véget érő kerékpárúthoz, 
illetve keresztezi az atomerőmű 
északi és déli bejáróját. Az atom-
erőműben dolgozók így biztonsá-
gosan juthatnak el akár kerékpá-
ron a munkahelyükre, Csámpa 
településrész is megközelíthető 
biciklivel, valamint a Cseresznyés-
kert Erdei Iskolában táborozó di-
ákok is eljuthatnak bringával az 
atomerőmű látogatóközpontjába, 
illetve az Atomenergetikai Múze-
umba. Az új kerékpárutat a várt-
nál is többen használják és a ko-
cogók is kedvelik. Az építkezéssel 
párhuzamosan megkezdődött, és 
mára befejeződött egy fedett, de 
nyitott terű kerékpáros pihenő-
hely tervezése, amelyet a csámpai 
közösségi háznál építenek meg, 
várhatóan 2014-ben – mondta el 
Tell Edit alpolgármester. 

Kohl Gyöngyi

Az elvégzett munka és a tervek 
is napirenden szerepeltek a ket-
tes körzet lakói számára szerve-
zett lakossági fórumon. Ulbert 
Sándor, a körzet önkormány-
zati képviselője a Városháza 
nagytermében várta az érdek-
lődőket hagyományos év végi 
beszámolójára. 

Hajdú János, Paks polgármestere 
tájékoztatta a kettes körzetben 
élőket a városban 2013-ban le-
zajlott önkormányzati fejleszté-
sekről. Beszélt a gyógyászati köz-
pont fürdőszárnyának építéséről, 
a szociális otthonban megvalósí-
tott korszerűsítési munkákról, a 
szeméttelep és a szennyvíztelep 
rekonstrukciós programjáról is. 
A városvezető beszámolójában 

hangsúlyozta: élhető, komfortos 
város biztosítása az önkormány-
zat célja, a takarékos gazdálko-
dást szem előtt tartva, a szük-
séges és elégséges fejlesztések 
megvalósításával. 
Bár nagy volumenű utcafelújítás-
ra idén nem volt keret, a kettes 
körzetben történtek jelentős vál-
tozások 2013-ban is, tudtuk meg 
a fórum szervezőjétől. Ahogy azt 
Ulbert Sándor elmondta: meg-
újult kétszáz négyzetméternyi 
parkoló a Táncsics utcában, járda 
épült a Váci Mihály és a Hajnal 
utcában, elkezdődött a Váci ut-
cai tömbbelső-felújítási program 
következő ütemének tervezése és 
négy, faltól falig útrekonstrukció 
előkészítése. Az Eötvös, a Hattyú, 
a Duna és a Vörösmarty utcában 

2014-ben indul a felújítás, térkö-
vezik az utat, az elképzelésekről a 
lakosság fórumokon tájékozód-
hatott az elmúlt hetekben. 
A körzet hagyományos, év végi 
értékelőjén a lakossági kérdések, 
vélemények is terítékre kerül-
tek. Mint azt többen elmondták, 
hasznosak a rendezvények, hi-
szen első kézből tájékozódhat-
nak a környezetüket érintő válto-
zásokról és jelezhetik kéréseiket. 
A körzetben élőkkel ápolt jó 
kapcsolat nagyon fontos a kép-
viselő számára, hallhattuk a ren-
dezvényen. A lakossági fórumok 
mellett személyesen és telefonon 
is megkeresik a polgárok Ulbert 
Sándort, nem egyszer személyes 
problémáikkal. Amiben tud, ígé-
ri, ezentúl is segít.                    -dal-

Átadták a kerékpárutat

Fórum a belvárosi körzetben
A szerkesztőség nagy örömére 
szolgál, hogy olvasóink nagy 
része nemcsak várja, de elvárja 
a kéthetente megjelenő Paksi 
Hírnök érkezését. Ezentúl akár 
garantáltan kézhez kaphatja a 
város lapját: akciónk keretében 
mindössze a postaköltségért 
cserébe a postaládájába kézbe-
sítjük kedvenc helyi újságját. 
Ha nem szeretné, hogy lema-
radjon a város frekventált pont-
jain terjesztett Paksi Hírnökről, 
csupán annyit kell tennie, hogy 
befárad a Dózsa György út 51-
53. szám alatt található szer-
kesztőségbe és gyártásvezető 
kollégánknál befizeti az éves 
díjat. Ez a 2014-es évre 3600 
forint.

Házhoz 
megyünk!
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Hosszú volt az idei ősz, sokan 
még a járatterv szerinti októbe-
ri utolsó zöldjáratot követően is 
dolgoztak kiskertjeikben, gyűj-
tötték a lombot. Több lakossági 
észrevétel is érkezett az önkor-
mányzathoz, hogy igény lenne 
télen is egy akcióra, tekintettel 
arra, hogy január elsejétől meg-
szűnik a közterületi hulladék-
gyűjtő helyekkel biztosított le-
rakási lehetőség. A szolgáltató 

Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. 
és az önkormányzat a jövő év 
elejére szervezte meg a rendkí-
vüli zöldjáratot: Pakson január 
7-én szállítják el az ingatlanok elé 
kihelyezett lombhulladékot a ka-
rácsonyfákkal együtt. A gördü-
lékeny lebonyolítás érdekében a 
bevált gyakorlatnak megfelelően, 
összeaprítva, kötegelve (a faleve-
leket zsákolva) kérik a zöldhulla-
dékot kihelyezni a közterületre.

Erdei futópálya építését terve-
zi az önkormányzat, az erősí-
tőeszközökkel is bővített sza-
badtéri sportolási lehetőség az 
ürgemezei szabadidőparkban 
várja majd az amatőr futókat 
és a sportegyesületek tagjait. 
A tervezés a szakmai vélemé-
nyek figyelembevételével ha-
marosan elkezdődik, a napok-
ban bejáráson tájékozódtak a 
lehetőségekről. 

A néhány éve megépített sé-
tányt folytatva az ürgemezei 
szabadidőparkban tervezi az 
erdei futópálya kialakítását 
az önkormányzat. A két és fél 
hektáros területen nem ez lesz 
az első sportolási lehetőség, hi-
szen itt a strand, idén készült el 
a játszótér mellett egy szabad-
téri fitneszpark, és zajlik egy 
extrémsportpark építésének 
előkészítése is. Az erdei futó-
pálya kivitelezését 2014-ben 
szeretné megvalósítani az ön-
kormányzat. A tervezés elkez-
dődött, a futópálya hosszáról 
és burkolatáról a lehetőségek 
megvizsgálása után születik 
majd döntés. Az elképzelések 
szerint a park körüli, meglévő 
földes utat követve építik meg, 
legalább másfél méter széles 
lesz, hogy két futó kényelme-
sen elférjen egymás mellett. 
Tervben szerepel egy-egy ún. 
rekortán burkolatú szakasz 
megvalósítása és a szánkódomb 
beépítése is, tájékoztatott Klézl 

Terézia, Paks főkertésze. Erő-
sítőeszközök is kerülnek majd 
a pálya mellé, az elképzelések 
véglegesítéséhez a szakma, a 
sportolók és sportegyesületek 
véleményét is kikérte az önkor-
mányzat. 
– A városvezetés minden gene-
rációról és igényről igyekszik 
gondoskodni. Pakson mindig 
erős volt a sportélet, nemcsak 

egyesületi szinten, hanem a tö-
megsport területén is. Két évvel 
az Atomfutás elnevezésű prog-
ram elindítása után úgy tűnik, 
a futást egyre inkább pártolják 
a paksiak. Fiatalabbak és idő-
sebbek is futnak az utcákban, a 
vízügy által kialakított töltésen, 
az új kerékpárúton  és a sport-
pályák körül is.  Az erdei futó-
pálya megépítésével egy olyan 

városi igényt szolgálunk ki, 
mellyel az egészséges életmód-
ra nevelést is segítjük – mondta 
el Tell Edit alpolgármester. A 
geodéziai felmérés után elké-
szülnek a műszaki tervek, és ha 
a képviselő-testület a költségve-
tésében elfogadja a beruházási 
elképzelést, jövőre meg is épül 
az erdei futó- és tornapálya.                            

Dallos Szilvia

Erdei futópálya épülhet az Ürgemezőn

Rendkívüli járat

Idén két helyszínen, az ürgemezei szabadidőparkban és a KRESZ-parkban (képünkön) is kialakítottak 
egy-egy szabadtéri fitneszparkot.
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Csaknem fél évszázados, kény-
szerű szünet után újra megala-
kult a Katolikus Karitász paksi 
csoportja. Az 1931-es év végén 
megalakult magyarországi Ka-
tolikus Karitász Szervezet mun-
kája az egyházi szeretetszol-
gálatot és a szegénygondozást 
egyesítette, azonban a világhá-
borúk utáni hitéleti üldöztetés 
több esetben is megszakította 
a munkát. A paksi katolikus 
egyházközség eddig is végzett 
segítő tevékenységet évente 
több alkalommal is, karácsony 
és húsvét közeledtével tartós-
élelmiszer- és ruhaadományo-
kat gyűjtöttek és osztottak szét 
a rászorulók között. A csoport 
megszervezésével azonban sze-
retnék ezt a tevékenységet ki-
bővíteni és szervezett keretekbe 
ölteni. 
– A társadalom peremén élő-
ket segítenénk tűzifával vagy 
bármivel, amiben hiányt szen-

vednek, illetve a beteglátoga-
tást egészítenénk ki azzal, hogy 
idős emberek számára segítünk 
a bevásárlásban és egyebekben 
– mondta el Vida Zsolt káplán 
az alakuló ülésen. Több mint 
tíz önkéntessel alakult a cso-
port december elején, a dön-
tést felterjesztették a megyés 
püspöknek és jóváhagyása 
után kerül az ügy az országos 
karitászközpontba. Ezáltal ta-
gozódik be a szervezet az or-
szágos vérkeringésbe, ahonnan 
könnyebben jut forrásokhoz, 
ugyanis a gyakorlat szerint az 
országos központba a külföld-
ről beérkező adományokat is 
szétosztják a helyi csoportok 
között, amelyek ezáltal szá-
míthatnak segítségre. A paksi 
karitászcsoport vallási, feleke-
zeti meggyőződéstől függetle-
nül nyújt segítséget és várja a 
plébánián további önkéntesek 
jelentkezését, akik szívesen 

támogatják a társadalom pe-
remén élőket. Szegényekért 
fellépő egyházat szeretne az új 
katolikus vezető, Ferenc pápa 
is, nyomatékosította a célt Vida 
Zsolt: segíteni a társadalom 
kitaszítottjait, eljutni olyanok-
hoz, akiknek valóban szük-
sége van támogatásra, hiszen 
az igazán szegény ember nem 
reklámozza magát, mondja a 
káplán. A paksi csoport felveszi 
a kapcsolatot a polgármesteri 
hivatal szociális osztályával, 
valamint a Vöröskereszt helyi 
szervezetével is, hogy a lehető 
leghatékonyabban végezhessék 
tevékenységüket. Legközelebb 
december 21-én délelőtt a Jézus 
Szíve-nagytemplomban tarta-
nak tartósélelmiszer-osztást. 
Aki mozgásában korlátozott, 
vagy nincs lehetősége elmenni 
az adományért, annak kiviszik 
gépkocsival is.

Matus Dóra

Adventi jótékonysági ren-
dezvényt szervezett a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom 
paksi csoportja, Mikulás nap-
ján pedig szaloncukorral ked-
veskedtek a választóknak. A 
programok helyszíne a paksi 
piactér volt.

Szaloncukorral és karácsonyi 
üdvözlőkártyával lepte meg 
a piacra látogatókat a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom 
Mikulás napján. A standoláson 
Bencze Jánossal, a párt ország-
gyűlési képviselőjelöltjével is 
beszélgethettek a választók. 
Ahogy a politikus elmondta: 
céljuk a párt programjának is-
mertetése mellett az volt, hogy 
árnyalják azt a képet, amit a 
nagypolitika festett a Jobbik-
ról: bizonyítsák, hogy nem egy 
erőszakszervezet a mozgalom, 
hanem a magyar emberekért 
cselekvő, a választókkal napi 
kapcsolatot ápoló párt. Az arra 
járók pozitívan fogadták a kez-
deményezést, ezért januártól 
folytatják a standolásokat a 
paksi piacon, tudtuk meg Ben-
cze Jánostól. A Mikulás napi 
program után már adventi jó-
tékonysági rendezvényére ké-
szült a Jobbik paksi szervezete. 
December 14-én reggel ismét 
a piacon várták a választókat 
ünnepi műsorral, kézműves 
foglalkozással, ebéddel, meleg 
itallal és karácsonyi gyűjtési ak-
ciójukkal. A párt tagjai és szim-
patizánsai által készített mézes-
kalácsot, pogácsát és sütőtököt 
kaptak azok, akik pénzfelaján-
lással, játék-, ruhanemű- vagy 
könyvadománnyal segítették 
a Jobbik paksi csoportja által 
először indított, a rászoruló 
gyermekeket támogató gyűj-
tést. Az adományokat piactéri 
irodájában is várja a szervezet 
– tájékoztatott Horváth Zol-
tán, a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom Paksi szervezetének 
vezetője.                       Dallos Sz.

Újraalakult a paksi karitászA piactéren 
kampányol  
a Jobbik
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Hosszabb lehet a kampány, 
megszűnik a kopogtatócédula 
és jóval könnyebb lesz elindul-
ni, mint eddig bármelyik szava-
záson. A határon túliak levélben 
voksolnak majd, és majdnem 
felére zsugorodik a parlament. 
Egy hónap múlva meg is kez-
dődhetnek a parlamenti ülés-
terem átalakítási munkálatai, 
amelyek a tervek szerint április 
közepére fejeződnek be – közöl-
te az Országgyűlés sajtóirodája 
novemberben. Az átalakítás az-
zal van összefüggésben, hogy az 
új választási rendszer nyomán 
a következő parlamenti ciklus-
ban 199-re csökken a jelenleg 
386 fős Országgyűlés létszáma. 
Ahogy közeledik az időpont, 
úgy lesz a voksolás egyre töb-
bet beszédtéma szerkesztősé-
günkben, de gyanítom, ez nem 
csupán szűk pátriánkra, hanem 
majd’ minden munkahelyre, 
baráti közösségre, családra, szű-
kebb és tágabb környezetre igaz. 
A választásról való változó szín-
vonalú diskurzus talán egyidős 
magával a cenzus lehetőségével: 
hol higgadtabb, hol hevültebb 
okfejtéseket gerjesztve, most 
azonban rengeteg változás érin-
ti a rendszert, ami napi beszéd-
témául szolgál. Az új választási 
rendszerben például könnyebbé 
válik a jelöltállítás. Mindezidá-
ig 750 ajánlószelvény össze-
gyűjtésére volt szükség ahhoz, 
hogy egyéni körzetben valaki 
képviselőjelölt lehessen az or-
szággyűlési választásokon. Az 
átalakult rendszerben mindösz-
sze ötszáz támogató aláírás lesz 
a feltétel. A módosítások szerint 
megszűnt a területi lista intéz-
ménye, megmaradt azonban az 
országos lista. A korábbi rend-
szerben akkor állíthatott egy 
jelölőszervezet országos listát, 
amennyiben hét területi listával 
rendelkezett – területi listát ak-
kor lehetett állítani, ha az adott 
megye választókörzeteinek egy-
negyedében állított a szervezet 
jelöltet. Az új rendszer szerint 
viszont országos listát akkor le-
het állítani, ha legalább kilenc 

megyében és a fővárosban leg-
alább huszonhét egyéni válasz-
tókerületben állítottak egyéni 
jelöltet. Újdonság az is, hogy a 
következő ciklustól – a képvise-
lői javadalmazás rendezésével 
egyidejűleg – az országgyűlé-
si képviselői tisztség minden 
más állami, önkormányzati és 
gazdasági tisztséggel vagy meg-
bízással összeférhetetlen lesz. 
Ezen túlmenően a képviselő 
más kereső foglalkozást sem 
folytathat, és egyéb tevékeny-
ségéért – tudományos, oktatói, 
művészeti, lektori, szerkesztői, 
valamint a jogi oltalom alá eső 
szellemi tevékenység kivételé-
vel – díjazást nem fogadhat el. 
Ennek következtében 2014-től 
az országgyűlési képviselők 
például gazdasági társaságban 
tisztséget egyáltalán nem vi-
selhetnek, és más kereső, úgy-
mond polgári praxisukat (pl. 
orvos, ügyvéd stb.) sem tarthat-
ják meg. A választási rendszer 
friss kezdeményezése szerint 
bevezetik az átjelentkezés in-
tézményét is. Ennek lényege, 
hogy a választópolgár ezentúl 
akkor is a lakóhelye szerinti 
jelöltre adhatja le voksát, ha 
máshol szavaz. Külhoni ma-
gyar állampolgároknak pedig 
marad a regisztráció: akinek 
nincs magyarországi lakcíme, 
annak 2013. augusztus 1-jétől 
legkésőbb a szavazást megelőző 
15. napig kérelmeznie kell, hogy 
felvegyék a választásra jogosul-
tak névjegyzékébe. Ezt levélben 
és elektronikus úton is megte-
heti. Változnak a kampánysza-
bályok is: a választás kifüggesz-
tésétől számított 50 nap áll majd 
a pártok rendelkezésére, hogy 
kampánytevékenységet foly-
tassanak. Az új eljárási törvény 

szabályként rögzítette az eddigi 
szokásjogot, miszerint vasár-
nap kell megtartani a szavazást, 
illetve a munkaszüneti napok 
mellett a szavazás napja nem 
eshet sem húsvét-, sem pedig 
pünkösdvasárnapra. A kam-
pányidőszakhoz kapcsolódik a 
kampánycsend intézményének 
megszüntetése, ami a választási 
eljárás szabályainak egyik leg-
szembeötlőbb változása. 
A Tolna megyeiek számára mar-
káns módosulás az is, hogy a ko-
rábbi ötről háromra csökkent az 
egyéni választókerületek száma 
a tavaly elfogadott új választási 
törvény alapján. Most a paksi és 
tamási körzet alkot egy új közös 
kerületet, tehát tavasszal az álta-
lános országgyűlési képviselővá-
lasztáson már csak három egyéni 
képviselőt fog választani Tolna 
megye. Az új felállás szerint há-
rom, szinte pontosan 65 ezer la-
kosú kerület jött létre (dombóvá-
ri, szekszárdi, paksi). Az új paksi 
választási körzetből Fadd és Ten-
gelic került a szekszárdihoz, a 
dombóvárihoz pedig Kistormás 
és Kölesd vándorolt. Fadd eseté-
ben érdekesség, hogy a nagyköz-
ség adta a paksi körzet mostani 
képviselőjét, Tóth Ferencet. Ha ő 
esetleg újraindulna is, a faddiak 

itt már semmiképpen nem tud-
nának rá szavazni. A Tolna me-
gyei hármas választókerület 34 
települése földrajzilag és fejlett-
ségét tekintve is viszonylag távol 
van egymástól. Míg Paks és kör-
nyéke az átlagosnál jobb hely-
zetben van, addig Simontornya 
és Tamási környékén jelentős a 
munkanélküliség. 
A Magyar Szocialista Párt egyé-
ni országgyűlési képviselőjelöltje 
Heringes Anita, aki azt vallja, 
igazi lobbistát kaphat szemé-
lyében a választókörzet, hiszen 
mindenáron, akadályokat nem 
ismerve akar dolgozni a térség 
fejlődéséért. A Jobbik Magyar-
országért Mozgalom Paksi Alap-
szervezetének korábbi lakossági 
fórumán bemutatkozott Bencze 
János is, aki a párt Tolna megyei 
hármas számú választókerületi 
országgyűlési képviselőjelölt-
je lett. Azt hangsúlyozta, hogy 
a Jobbik azokat az embereket 
kívánja képviselni, akik olyan 
Magyarországon szeretnének 
élni, ahol jogrend van, élhető az 
ország és biztosított a megélhe-
tés. A tamási vállalkozó Horváth 
Gábor, a Demokratikus Koalíció 
országgyűlési képviselőjelöltje 
durva kampányra, nehéz mun-
kára számít. A DK-n kívül a 3-as, 
paksi-tamási választókerületben 
a Magyar Szociáldemokraták 
Pártja is állít jelöltet a 36 éves 
villamosmérnök Hingl Zsolt sze-
mélyében. A Fidesz pedig a vá-
lasztmány döntése szerint a Tol-
na megyei 3. választókerületben 
Hirt Ferencet indítja.                                   

MD 

Helyben is megkezdődött a technikai felkészülés a vá-
lasztásokra: az informatikai háttér ellenőrzése céljából válasz-
tási próba keretében be kellett lépni a központi rendszerbe, 
illetve Veszprémben választási felkészítést tartottak a központi 
irodavezetőknek. A jogi felkészülés még nem kezdődött meg, 
de a választási rendszer folyamatos változása állandó figyelmet 
igényel, mondta el Sátor Vera aljegyző.

A sajtót és a politikát már régóta foglalkoztatja, hogy 
jövőre az európai parlamenti választással együtt tartják-e az 
esedékes országgyűlési választást vagy korábban, akár már 
áprilisban megtartják a voksolást. Sokak úgy gondolják, hogy 
a közös időpont olcsóbb és talán egyszerűbb is lenne. Az új 
alaptörvény 2012. december 30-án elfogadott átmeneti ren-
delkezései értelmében az is újdonság, hogy az önkormányzati 
ciklus meghosszabbodik, 2014-től ötévenként kell választani. 
Az átmeneti rendelkezések szerint 2014-ben még októberben 
lesz általános önkormányzati választás, a későbbiekben (2019-
től) viszont egybeesik majd az európai parlamenti képviselők 
választásával.

Máshogy választunk, mint eddig
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Atomerőmű

Biztonságos megoldás Bátaapáti
Zökkenőmentesen üzemeltek 
2013-ban a Radioaktív Hulla-
dékokat Kezelő Nonprofit Kft. 
fenntartásában lévő létesít-
mények. Bővítésük vagy azok 
előkészítése is napirenden van 
– számolt be dr. Kereki Ferenc 
ügyvezető igazgató budapesti 
sajtótájékoztatóján. A részle-
tekről elmondta, hogy a pak-
si Kiégett Kazetták Átmeneti 
Tárolójában húsz modul van, 
négy építése jövőre kezdődhet. 
Vizsgálják, hogy a következő 
szakaszban sűrűbb rácsosztást 
alkalmaznak, azaz a biztonság 
megtartása mellett hatékonyabb 
tárolási módra térnek át. Ennek 
lényege, hogy a már régen be-
tárolt fűtőelemeket áthelyezik a 
sűrűbb rácsosztású modulokba. 
Ennek eredményeként a terve-
zett 36 helyett 30 kamra elegen-
dő lehet az erőmű elhasznált fű-
tőelemeinek befogadására. 
Problémamentesen, megbízha-
tóan üzemel az egy éve átadott 
Nemzeti Radioaktívhulladék-
tároló is, amely évszázadokra 
biztosítja a paksi atomerőmű kis 
és közepes aktivitású hulladékai-

nak biztonságos elhelyezését, 
hangsúlyozta dr. Kereki Ferenc. 
Az egy éve átadott, nemzetkö-
zi szinten elismerést kivívó lé-
tesítményben egy év alatt 160 
konténernyi, paksi atomerőmű-
ben keletkezett kis és közepes 
aktivitású radioaktív hulladék 
került végleges helyére. Jelen-
leg két kamra kész, kettő másik 
kialakítását 2014-ben kezdik 
el és tervezik kísérleti és feltáró 
vágatok elkészítését is. Idén 2,6 
milliárd forintot fordítottak a lé-
tesítmény fejlesztésére. 
Dr. Kereki Ferenc beszélt arról 
is, hogy létesítményeik mű-
ködtetése, szükség szerinti fej-
lesztése mellett egyre nagyobb 
figyelmet szentelnek a nagy 
aktivitású hulladék végleges 
tárolója helyének kijelölésére. 
2014-ben 10 kilométer hossz-
ban terveznek 12 mély- és 2 
sekélyfúrást végezni. A legmé-
lyebb fúrások 1300-1600 méte-
rig hatolnak le. 
Ebben az évben az RHK Kft. 
összesen 7,1 milliárd forintnyi 
beruházási értéket valósított 
meg. Ez az összeg jövőre 5,2 

milliárd forint lesz. Ebben legje-
lentősebb tétel a kiégett kazetták 
paksi, valamint a kis és közepes 
aktivitású hulladékok bátaapáti 
tárolójának bővítése. Előbbi vár-
hatóan 2,2, utóbbi 2,3 milliárd 
forintba kerül.
Az RHK Kft. feladatai ellátását 
a Központi Nukleáris Pénzügyi 
Alapban felhalmozott pénz fe-
dezi. Ennek legnagyobb befize-
tője az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt., amely évi 20-25 milliárd 
forinttal járul hozzá a radioak-
tív hulladékok kezeléséhez. Az 
alapban jelenleg több mint 200 
milliárd forint van. Az RHK Kft. 
ügyvezetője azt mondta, úgy 
gondolja, nem sérülnek a szak-
mai elvek azzal, hogy 2014-től 
már nem az Országos Atom-
energia Hivatal, hanem a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium 
kezeli az alapot. 
Lapunk kérdésére dr. Kereki 
Ferenc azt mondta, a Bátaapáti 
tároló átadása és egyéves üze-
meltetési tapasztalatai alapján 
kijelenthető, hogy a paksi atom-
erőműben keletkezett kis és 
közepes aktivitású hulladékok 

elhelyezésének ügye véglegesen 
és biztonságosan megoldott. 
Nagy aktivitású hulladékokat 
befogadó tároló még nincs Eu-
rópában, tette hozzá az ügyve-
zető. Azt mondta, a kutatási és 
létesítési eredmények alapján 
hazánk előkelő helyen áll, Eu-
rópában az ötödik helyre rang-
sorolták. Arra is kitért, hogy 
érintettek olyan kutatásokban 
is, amelyek azt célozzák, hogy a 
radioaktív hulladékok átminő-
sítésével ésszerűbb elhelyezést 
valósítsanak meg. Példaként 
említette, hogy létrehoznának 
egy nagyon kis aktivitású hul-
ladékkategóriát, amibe azo-
kat az anyagokat sorolnák be, 
amelyek bizonyos idő elteltével 
az egyéb hulladékok közé ke-
rülhetnének, illetve meghatá-
rozzák azokat a ma még nagy 
aktivitásúnak tekintett hulladé-
kokat, amelyek pihentetés után 
esetleg a bátaapáti tárolóba 
kerülhetnének. Dr. Kereki Fe-
renc azt mondta, társaságuk az 
atomerőmű bővítését is kész és 
képes kiszolgálni.

-vt-
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Ősmenedzser, legendás ve-
zető – ilyen és ehhez hasonló 
jelzőkkel illették volt kollégái 
Pónya Józsefet, az atomerő-
mű első vezérigazgatóját, akit 
a Paksi Iparos és Vállalkozói 
Kör Lussonium-díjjal jutal-
mazott idén. Hosszú volt az 
út a szlovákiai Felsőszelitől 
Paksig, az esztergapadtól a ve-
zérigazgatói székig – hangzott 
el a filmben, amit a kitüntetett 
tiszteletére készített a TelePaks 
Kistérségi Televízió. A díjat az 
iparoskör vezetői a Csengey 
Dénes Kulturális Központban 
tartott gálaműsoron adták át.

Abban az időben, amikor 
Pónya József gyerekeskedett, 
Felsőszeliben két fiúnak volt 
érettségije. – Ha azt mondtam 
volna apámnak, hogy egyetem-
re megyek, orvoshoz vitt volna 
– meséli Pónya József. Az apja 
esztergályosnak adta, amiről ő 
azt se tudta, eszik-e vagy isszák. 
Megszerezte a bizonyítványt, 
munkába állt, remekül keresett, 
s – ahogy mondja – élt, mint 
Marci Hevesen a 920 forintos fi-

zetéséből. Azt eleinte nem is igen 
hangoztatta, hogy csak hattól 
kettőig dolgozik, nehogy lustá-
nak higgyék, mert otthon a falu-
ban olyankor még nekiláttak az 
ebéd utáni „műszaknak”. Aztán 
mégis odaállt az apja elé, hogy 
megmondja, egyetemre megy. 
Azt nem kérte, hogy tartsa el, 
azt maga oldotta meg. A mene-
dzserséget nem tanulta. – Úgy 
nőttem fel, mint a gaz – jegyzi 
meg hozzátéve, nem pátyolgatta 
senki, csak úgy kimagasodott a 
többi közül. A menedzserkép-
zést ma se tiszteli, s úgy gondol-
ja, nem kell előre kiválasztani a 

leendő vezetőket, a teljesítmény 
mutatja meg, ki alkalmas. – Azt 
hiszem, akkor kell jól viselkedni, 
amikor az embernek hatalma 
van – mondja. Ő kifejezetten 
igyekezett, hogy megmaradjon 
olyannak, amilyen korábban 
volt, s ha kilépett az erőmű ka-
puin, már nem volt főnök. A két-
kezi munkásokat mindig nagyra 
becsülte, ahogy emlegetik, ki is 
állt értük. Szigorú, de embersé-
ges vezető volt.

Bár nyugdíjba vonulása óta 
két évtized eltelt, Pónya József 
véleményére ma is adnak a 
nukleáris iparban. Mi is meg-
kérdeztük, hogyan látja, lesz-e 
erőműbővítés. – Az biztos, hogy 
lesz – szögezte le. Magyarázatul 
hozzáfűzte, hogy az ellenzők 
soha nem mondják meg, hogy 
mivel lehetne pótolni. Márpe-
dig szükség van rá és ez a leg-
jobb, derült ki szavaiból. – A 
mai erőművek öreg „trotylik”, a 
mienk a legfiatalabb, ez egy jó 
erőben lévő negyvenes „fickó” 
– kezdte tréfásan. Hozzátette, 
legalább 5-6 ezer megawattnyi 

kapacitást kell építeni a követ-
kező évtizedekben, ha Pakson 
megépül kétezer, még négyezer 
kell, tehát ezzel „nem veszik el 
senkinek a kenyerét”. Tapaszta-
latai szerint azt mindenki tudja, 
hogy külföldről hozzuk a gázt, 
olajat, de a többség nem tudja, 
hogy a villamosenergia-import 
néha eléri a 40 százalékot, ami 
nemkívánatos. Egy mostanság 
épülő atomerőmű esetében leg-
alább hatvanévnyi üzemidővel 

lehet számolni, addig Paksnak 
is biztos hátteret jelent, mondta 
Pónya József, majd a tőle meg-
szokott csendes, de határozott 
kritikával  megjegyezte, azt 
azért hiányolja, hogy mind-
eközben nem gondolkodnak 
más ipar (női munkahelyek 
vagy alapanyaggyártás) meg-
teremtésében, hogy ne álljon a 
város egy lábon. 
Paksra már kész emberként ér-
kezett. Öt éven át ingázott ko-
rábbi munka- és lakhelye, Tata-
bánya, Budapest és Paks között. 
A díjátadón elmesélte, hogy 
nagyjából ott álltak meg érke-
zésekor, ahol most a kulturális 
központ áll, csak akkor még 
szőlőmezsgyék sorakoztak ott. 
Mesélték neki, hol lesz az erő-
mű, kérdezték, mit szól hozzá. 
– Ehhez az ürességhez? Sem-
mit. Itt tíz évig gumicsizmát kell 
hordani – válaszolta. Igaza lett, 
tényleg gumicsizmában jártak, 
de felépült az erőmű és vele a 
város, ami otthonává lett. Vallja, 
hogy nem érdemes visszamen-
ni, mert az ember már nem azt 
találja, amit otthagyott. Nekik 
ez az otthonunk, itt a család, a 
baráti kör. Paks átlátható. Vá-
rosi ellátás van, de falusi világ. 
Komárom megye – ahol előző-
leg éltek – eliparosodott. – Ott 
egy igazi parasztot már nem 
lehet találni, ez a megye kicsit 
lemaradt a fejlődésben, de ép-
pen ezért tetszik. Mi Madocsán 
találtunk olyan barátokat, a 
Kereszteséket, akikhez ugyan-
úgy jártunk, mint anyámékhoz, 
ez kicsit meghosszabbította az 
én gyerekkoromat – fejtegette. 
Azt mondta, a város tisztasága, 
rendezettsége tetszik neki és az, 
hogy Pakson nagyon jó az ellá-
tás, különösen az egészségügy, 
ahol nemcsak az épületek szín-
vonalasak, de jók, gyakorlottak 
az orvosok. – Érdemes elmenni 
Szekszárdra, csak egy napra és 
már lehet is értékelni – fogal-
mazott. – Mi nem gyüttmentek 
vagyunk, csak „gyüttek” – zárta 
mondandóját a Lussonium-díj 
átvétele után.                        -vida-

A szigorú, de emberséges vezető
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Tagjainak ajánlja – mint ki-
emelkedő jó gyakorlatot – az 
Atomerőmű-üzemeltetők Vi-
lágszövetsége, a WANO a paksi 
atomerőmű egyik biztonság-
növelő módszerét. A Pakson 
alkalmazott SOL-módszer 
(Safety through Organizational 
Learning, vagyis biztonság a 
szervezeti tanulás által) lényege, 
hogy minden, az üzemeltetőket 
valamilyen szinten kihívás elé 
állító szituáció okaiból a lehető 
legtöbbet tanuljanak és a tapasz-
taltakból okulva egy esetleges 
nem várt helyzetet a lehető leg-
nagyobb biztonsággal kezelje-
nek. Az MVM Paksi Atomerő-

mű Zrt. tájékoztatása szerint egy 
feltárt probléma esetén az érin-
tettek őszintén és nyitottan, csa-
patmunkával elemzik az okokat, 
és azonosítják azokat a hiányos-
ságokat, amelyeket ki kell iktatni 
a biztonságnövelés érdekében. 
A munkába bevont dolgozók – 
a vezetők és az érintett terület 
szakértőinek társaságában – egy 
moderátor segítségével bontják 
elemeire az eseményeket és azok 
körülményeit. Ennek eredmé-
nye egy jelentés, amit minden 
érdekelt fél megkap. A nemzet-
közi szervezet tavaly ismerte 
meg ezt a módszert, most meg-
jelent iránymutatásában pedig 

mint „best practice”, azaz mint 
kiemelkedően jó gyakorlat aján-
lotta a világ 220 nukleáris léte-
sítményének figyelmébe.
Az elmúlt években számos biz-
tonságnövelő fejlesztés zajlott 
le az atomerőműben, amely 
ennek is köszönhetően mind 
az Atomerőmű-üzemeltetők 
Világszövetségének partneri 
vizsgálatán, mind a célzott biz-
tonsági felülvizsgálat során jól 
vizsgázott.
– A WANO a napokban jelez-
te, hogy a paksi atomerőműben 
alkalmazott biztonságnövelő 
elemzési módszer részleteivel 
a világ többi atomerőművét 

is szeretné megismertetni. A 
nemzetközi szervezet tavaly 
ismerhette meg ezt a nálunk 
már évekkel ezelőtt bevezetett 
módszert, amelynek elsődleges 
célja, hogy minden, a munkafo-
lyamatot érintő esetből a lehető 
legtöbbet tanuljunk, tehát olyan 
tapasztalatra és tudásra tegyünk 
szert, amely az atomerőmű biz-
tonságát szolgálja. A WANO 
döntése komoly elismerést je-
lent az erőműnek és a magyar 
nukleáris szakembereknek egy-
aránt – mondta Hamvas István, 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
vezérigazgatója.

-vt-

Huszonkét éve vesz részt az 
Atomerőműveket Üzemeltetők 
Világszövetsége, azaz a WANO 
munkájában Tóth János, aki 
1980-tól dolgozik a paksi atom-
erőműben, 1998 decemberétől 
vezeti annak biztonsági főosz-
tályát. 1992-93-ban a WANO 
londoni koordinációs központ-
jában dolgozott, hazatérte óta 
vizsgálóként, az utóbbi két év-
ben vizsgálati vezetőként szá-
mítanak a munkájára. A szer-
vezethez minden atomerőmű 
önként csatlakozott, tagdíjak-
ból finanszírozzák működését. 
Számos programja közül a leg-
jelentősebb a vizsgálati prog-

ram, amelyben csakúgy, mint 
a WANO szellemiségében, vál-
tozás történt a fukusimai ese-
mények után. Tóth János azt 
mondta, 1989-ben azért hozták 
létre a szervezetet, hogy meg-
akadályozzák a Csernobilhoz 
hasonló eseteket. Azt, hogy a 
fukusimai természeti kataszt-
rófában súlyosan megsérült az 
atomerőmű, egyfajta kudarc-
ként élte meg a WANO. 
– Ha egy vegyi robbanásban há-
romezren meghalnak, az nem 
rengeti meg a vegyipart, a nukle-
áris ipart azonban más szemmel 
nézik – mondja a szakember. A 
WANO célja éppen az, hogy a 

problémákat feltárják, egymás 
hibáiból vagy éppen jó gyakor-
latából tanuljanak. A partneri 
vizsgálat alapjában önkéntes, 
mára azonban szigorú elvárássá 
vált, hogy míg korábban hat-
évente hívta meg egy-egy erőmű 
a szakértői csoportot, most négy-
évente kell, hogy erre sor kerül-
jön. Bővült a vizsgált területek 
sora is. Eddig például tervezési 
kérdésekkel nem foglalkoztak, 
most már igen. A partneri vizs-
gálat során a szervezet és veze-
tés, az üzemeltetés, a karban-
tartás, a sugárvédelem és még 
egy sor más terület kerül górcső 
alá. Egy-egy partneri vizsgálat 
több mint kéthetes, egy jól be-
vált módszertan szerint végzik, 
az atomerőművek által delegált 
tagoknak megtanítják, hogyan 
kell alkalmazni, hogy kell in-
formációt gyűjteni, feldolgoz-
ni, szűrni, szintetizálni, tálalni. 
Két év elteltével utóvizsgálaton 
ellenőrzik, hogy megtették-e a 
szükséges lépéseket. Tóth János 
szerint van foganatja a WANO 
véleményének, minősítésének, 
amit a jövőben évente elvégez. 
Ebben a közös problémafeltá-

rásban, -megoldásban, azaz a 
WANO munkájában tanúsított 
aktivitást is értékelik. A szerve-
zet célja, hogy az erőművek ne 
csak azon dolgozzanak, hogy a 
saját létesítményük biztonságos 
legyen, hanem képviseljék a kol-
lektív biztonságtudatot. További 
tevékenységei közé tartozik pél-
dául a műszaki támogató misz-
szió, amit egy partneri vizsgálat 
után felajánlhat a szervezet a 
napvilágra került problémák 
kezelésére, de ugyanilyen célból 
meg is lehet hívni a missziót. 
A tagoknak eseményjelentési 
kötelezettsége van, szerveznek 
tapasztalatcseréket, tapaszta-
latszerző látogatásokat is. Tóth 
János számára a vizsgálatok, 
amelyekben részt vesz, sok ta-
nulsággal szolgálnak, jó és rossz 
példát is lát. Volt már rá példa, 
hogy egy jó gyakorlatot ajánlott 
alkalmazni, amire egy későbbi 
WANO-vizsgálat szintén javas-
latot tett. A WANO szankciókat 
nem tud alkalmazni, de „szava” 
kellő nyomatékkal bír, mondja 
Tóth János, aki két éve tagja a 
WANO moszkvai kormányzó-
tanácsának is.                        -vida-

Jó példaként szolgál a világban

A nukleáris ipart mindig 
szigorúbb mércével mérik
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Eszközbemutatót tartottak a 
sajátos nevelési igényű gyerme-
kek szüleinek, pedagógusainak 
és a velük foglalkozó szakem-
bereknek a Tolna Megyei Pe-
dagógiai Szakszolgálat Paksi 
Tagintézményében. A speciális 
fejlesztő eszközöket pályázati 
támogatással vásárolták az in-
tézmény munkatársai. 

Ahogy arról már korábban hírt 
adtunk, a Tolna Megyei Pedagó-
giai Szakszolgálat Paksi Tagin-
tézménye és a lengyeltóti Fodor 
András Óvoda és Általános Is-
kola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézet és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat és Szakmai Szol-
gáltató által létrehozott konzor-
cium pályázott a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program-
ban a sajátos nevelési igényű 
gyermekek együttnevelését se-
gítő kétéves projekt támogatá-
sára. A pályázat sikeres volt, így 
2009-től 2011-ig Dél-Dunántúli 
Aranykapu program néven meg-
valósították elképzelésüket, ami-
hez húszmillió forintot nyertek. 
Ennek a munkának a folytatása 
vált lehetővé egy újabb sikeres 
pályázattal, amelyen egy szin-
tén két éven átívelő programra 
nyert a konzorcium harmincmil-
lió forint uniós támogatást. Az 

újabb projektben az eszközpark 
megteremtésére, illetve a korai 
fejlesztésben résztvevő gyerme-
kek gondozására, fejlesztésére 
helyezik a hangsúlyt. A már be-
szerzett speciális eszközökkel a 
hallássérült, értelmi-, illetve be-
szédfogyatékos, mozgássérült, 
valamint autista gyermekek fej-
lesztését tudják hatékonyan segí-
teni. Az újabb programban az is 
lényeges, hogy itt már nemcsak 
a gyermekekkel foglalkozó szak-
embereket, hanem a szülőket, 
gyerekeket is bevonják a képzé-
sekbe. Az eszközök megfelelő 
használatát segítendő négy okta-
tófilmet készíttettek, a családta-

gok, pedagógusok, szakemberek 
eszközbemutatókon sajátíthatják 
el a helyes használatot. A közel-
múltban már a negyedik ilyen 
alkalmat tartották a központban, 
jövőre pedig szeretnék folytatni 
a sorozatot: Dunaföldvárra és 
Nagydorogra látogatnak majd el. 
A program részeként kidolgoz-
tak egy kölcsönzési rendszert, 
amelynek keretében ingyenesen 
juthatnak hozzá az egyébként 
nagy értékű, éppen ezért nehe-
zen hozzáférhető speciális esz-
közökhöz az érintettek. A köl-
csönzésre vonatkozó szabályzat a 
központ honlapján olvasható.                              

-gyöngy-

Megalakultak a járási mentőszer-
vezetek Tolna megyében. A hat 
mentőcsoport fő tevékenységi 
köre az ár- és belvízi védekezés, 
az ennek kapcsán felmerülő fel-
adatok végrehajtása.  A megújult 
katasztrófavédelmi rendszerben 
fontos cél, hogy a hivatásos szak-
emberek munkáját egyre több 
önkéntes segítse. Az új típusú 
mentőcsoportok polgárőrökből 
és önkéntes tűzoltókból alakul-
tak, és azt vállalták, hogy járásuk 
területén a hivatásos szervekkel 
együttműködve dolgoznak a ka-
tasztrófákkal járó károk idején a 
védekezésben, majd tevékenyen 
részt vesznek a károk felszámo-
lásában. Minderre rendszerbe-
állító gyakorlaton készítették fel 
a paksi, Pax néven megalakult 
26 fős mentőcsoportot is. Az 
elméleti képzést követően éles 
helyzetben előforduló gyakorlati 
feladatok vártak a mentőcsoport 
tagjaira, tudtuk meg Sarkadi Fe-
renctől, a Paksi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség vezetőjétől. A 
járási mentőcsoportok szükség 
esetén a szomszédos járásokban 
és Magyarország bármely részén 
bevethetők. Munkájukat a ka-
tasztrófavédelem irányításával 
végzik.                                       -dal-

Új mentéstechnikai eszközöket 
adott át 1,6 millió forint érték-
ben a Paksi Mentőállomásnak 
a Paks és Környéke Mentéséért 
Közalapítvány, aminek köszön-
hetően tovább korszerűsödött 
a mentőautók felszereltsége. 
Az újonnan beszerzett eszkö-
zök között vannak a megkü-
lönböztető jelzést kiegészítő 
fényszirénák, egy speciális fül-
hőmérő, égésikötszer-készle-
tek, valamint pulzoximéterek, 
amelyekkel gyorsan és teljesen 
fájdalommentesen mérhető a 

pulzusszám, illetve a vér oxi-
génszintje, minden életkorban. 
Új navigációs eszközöket is 
vásároltak, amelyek nagyban 
segítik a mielőbbi helyszínre 
érkezést. A mentéstechnikai 
eszközök mellett oktatáshoz, 
továbbképzéshez szükséges 
anyagokkal is bővült az esz-
köztár, tudtuk meg Feil József 
kuratóriumi elnöktől. A fejlesz-
téshez szükséges forrást a paksi 
önkormányzat, az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt., a Pinczés Kft., 
a Paksi Dunamenti Zrt. és a 

HCP Aqua Kft. támogatásából, 
valamint a személyi jövedelem-
adó egy százalékából befolyt 
összegből biztosította a köz-
alapítvány. A Paks és Környéke 
Mentéséért Közalapítványon 
keresztül 1999 óta gyarapszik, 
korszerűsödik a paksi mentő-
állomás felszereltsége. Ahogy 
azt neve is mutatja, a szervezet 
célja, hogy a városban és a kör-
nyező településeken élők minél 
magasabb színvonalú sürgős-
ségi betegellátásban részesülje-
nek.                        Kohl Gyöngyi

Kölcsönözhetők a speciális eszközök

Megalakult 
a PaxJobb lesz a mentők felszerelése
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Rangos elismerést kaptak a vállalkozók
Két paksi cégvezető, Kiszl 
Károly és Ulbert Sándor is 
megkapta az Év Vállalkozója 
kitüntetést a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövet-
sége (VOSZ) hagyományos ün-
nepségén, a Vállalkozók Nap-
ján. Az elismerést a megyei, 
valamint a regionális szerveze-
tek, az országos szakmai szek-
ciók testületeinek javaslata és 
a VOSZ elnökségének döntése 
alapján ítélték oda, s adták át a 
Művészetek Palotájában tartott 
gálaesten.

Születése óta Pakson él, nem is 
vágyik máshová. Hűséges a Du-
nához és a hajózáshoz is Kiszl 
Károly, aki saját bevallása sze-
rint lelkes lokálpatrióta. Hajós 
családba született, és – ugyan 
szerzett „szárazföldi” szakmát 
is – alig várta, hogy betöltse a ti-
zennyolcadik életévét, megkap-
ja a szolgálati könyvét és vízre 
szállhasson. 1968-tól foglalkozik 
különböző formában, beosztás-
ban folyami hajózással, először 
az uszódi Egyetértés Mezőgaz-
dasági Termelőszövetkezet fo-
lyamkavics-kitermelő üzemágát 
vezette, majd amikor a rendszer-
váltás után erre lehetősége nyílt, 
hajós magánvállalkozások építé-
sébe kezdett. – A Pakson évszá-
zadokra visszamenően működő 
rév- és kompátkelés 1988-ban 
megszűnt, ezt indítottuk újra 
1989-ben – meséli. Ekkor jött lét-
re a Charon Kishajózási Bt., ami-
ből később Charon Hajózási Kft. 
lett. A kompátkelés 1994-ben 
személyhajózással, 1995-ben 

közforgalmú nagyhajókikötő-
üzemeltetéssel egészült ki. 1998-
ban épült meg a ma is működő, 
kishajók fogadására alkalmas 
kikötő, amit, amíg erre lehető-
sége nyílt, folyamatosan bővített, 
fejlesztett. – Nagyon elhanyagolt 
terület volt – emlékszik vissza. 
Miként mondja, további bőví-
tésre nincs mód, újabb területet 
nyerni már csak igen nagy költ-
séggel lehetne, így a meglévő lé-
tesítmény karbantartását, csino-
sítását tűzte célul. 1992-ben egy 
újabb taggal bővült a vállalkozás, 
létrejött a Bains Kavics Bt., amely 
a 2012-ben kényszerűen meg-
szűnt folyamkavics-kitermelési 
tevékenység mellett nemzetkö-
zi teherszállításra szakosodott. 
Ma négy, ezer-ezerötszáz tonna 
hordképességű hajóval járják a 
Duna, Rajna, Majna folyókat.
Kiszl Károly kiemelte, hogy eb-
ben a munkában természetesen 
nincs egyedül, családja mellette 
áll olyannyira, hogy két fia már 
különböző területeken át is vette 
a stafétát. Károly a műszaki dol-
gokkal, a komppal foglalkozik, 
Péter az adminisztratív teendők-
kel.  – Ha nem támogattak volna, 
ezt nem tudtam volna megvaló-
sítani – összegezte.
Kiszl Károly – ahogy a Paksi Ipa-
ros és Vállalkozói Kör gálaestjén is 
elhangzott – a közéletben sem pi-
hen, tagja az Iparoskörnek, a Pak-
si Duna-partért Közalapítvány-
nak, a közelmúltban elnökévé 
választotta a Révhajósok Orszá-
gos Szövetsége. Az Év Vállalko-
zója kitüntetést nagy megtisztel-
tetésnek, amolyan életműdíjnak 

tekinti. – Nagyon meghatott. Az 
én életemben ez a legnagyobb ki-
tüntetés – Hozzátette, hogy min-
dig igyekezett tenni, cselekedni, 
nemcsak a maga boldogulásáért, 
hanem a városért is, mert igazi 
lokálpatrióta, s mert mindezt kö-
telességének érzi.
Ulbert Sándor számára – mint 
elmondta – nagyon nagy meg-
becsülést, de még nagyobb 
kihívást jelent az, hogy az év 
vállalkozójává választották. Azt 
gondolja, eddig képviselői mi-
volta kötelezte arra, hogy az 
átlagosnál is jobban ügyeljen 
a minőségre, most pedig e cím 
miatt még inkább példát kell 
mutatnia. Ulbert Sándor Du-
nakömlődön nőtt fel, általános 
iskolába is oda járt, szobafestő–
mázoló–tapétázó végzettségét 
1979-ben szerezte Dunaújvá-
rosban, majd rögtön el is he-
lyezkedett a paksi költségvetési 
üzemnél. Első, négy főt foglal-
koztató magánvállalkozását 
1992-ben barátjával hozta létre, 
amit 1995-ben családi vállal-
kozásra „cserélt”. A feleségével 
alapított Ulbert és Társa Bt. át-
lagban hat-hét embernek biz-
tosított megélhetést. A társaság 
tevékenysége 1997-ben bővült 
homlokzati hőszigeteléssel, ve-
zetője ugyanebben az évben 
sikeres mestervizsgát tett. A fo-
lyamatos bővülés új feladatokat, 
új cégformát hozott, a 2003-ban 
alakult Ulbert Építőipari Szol-
gáltató és Felújító Kft. ma már 
építőipari generálkivitelezést 
folytat, és 35-40 család megél-
hetését biztosítja. Pakson járva 

szinte nincs olyan hely, olyan 
középület, ami ne dicsérné az 
Ulbert Kft. dolgozóinak keze 
munkáját, mondja a cégvezető, 
aki szerint nagyon nagy fele-
lősség, hogy mindig mindent 
az elvárásoknak megfelelően 
végezzenek el, s nagyon nagy 
büszkeség, ha egy beruházás si-
keresen zárul. Végeznek magán-
erős családiház-építéseket csak-
úgy, mint energiamegtakarítást 
eredményező panelfelújítást, 
intézmények korszerűsítését, 
átalakítását.  Lapunknak is, a 
vállalkozói gálán is elmondta, 
legnagyobb segítség számára 
felesége, aki a szó szoros ér-
telmében egyik fele. Kiemelte, 
hogy az építőipari tevékenység 
mellé éppen neki köszönhetően 
társult a sütőipari tevékenység, 
hiszen szülei pékségét visszavá-
sárolva keltették újra életre a Réti 
Pékséget. Ulbert Sándor a köz-
életben is aktív, 2004 óta dolgo-
zik a városért, a kettes körzetért. 
2004-től 2006-ig az egészségügyi 
és szociális bizottságot vezette, 
2006-tól a városépítő bizottságot 
irányítja. A Paksi Iparos és Vál-
lalkozói Kör elnöke; a Templo-
munkért Iskolánkért Alapítvány 
egyik alapítója, a Római Katoli-
kus Egyházközség presbitériu-
mának tagja, a sport támogatója. 
– Elégedett vagyok, de nem 
megelégedett, mindig vannak új 
feladatok – fogalmazott a cégve-
zető, akinek mottója a követke-
ző: az életben elért eredmények 
kizárólag tisztesség és becsüle-
tesség útján érhetők el. 

-vt-
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 Mondj egy jó receptet! – hallani 
nap mint a nap a kérést a Paksi 
Hírnök szerkesztőségében; so-
kunknak gyakran okoz fejtörést, 
hogy mi kerüljön aznap este az 
asztalra. Innen jött az ötlet annak 
idején, hogy a lap útjára indítsa 
Mit süt-főz ma? című rovatát, 
melyben ismert emberek és nem 
mindennapi személyiségek osz-
tották meg kedvenc receptjüket. 
Mindez majd’ tíz éve történt, a 
rovat azóta átköltözött a városi 
lap internetes oldalára. A 2013 
januárjában újraindított sorozat 
gazdája Matus Dóra újságíró és 
Babai István fotós lett, a két te-
hetséges fiatal munkája rendre 
kiemelkedő olvasószámot hozott 
a Paksi Hírnök online blognak. 
A színes írások és a hozzájuk 
tartozó ínycsiklandó fényképek 
láttán adta magát az ötlet, hogy 
a sorozat nyomtatásban is meg-
jelenjen. A számítógép-képernyő 
után immár a konyhában is fel-
lapozható a Mit süt-főz ma?, ha 
egy ígéretes recept hozzávalóira 
vagy akár egy izgalmas emberre 
kíváncsi az olvasó.
Nemrégiben egy interjú során 
egy lelkész azt nyilatkozta Paks 

városáról, hogy legjobban a sok-
színűséget szereti benne. Ezt a 
sokszínűséget igyekszünk bemu-
tatni mi is. A kötetben a muze-
ológustól a költőig, a kommuni-
kációs vezetőtől a borászig Paks 
épp egy tucat polgára enged be-

pillantást konyhájába. A riport-
alanyok gyökerei is sokfélék, így 
a receptek között megtalálható 
orosz, német és erdélyi is. Olvas-
hatunk a könyv lapjain vegetáriá-

nusokról és igazi „ragadozókról” 
csakúgy, mint édesszájúakról és a 
borral főzésben hívőkről.
Jó olvasást, jó étvágyat kívánok!

Kövi Gergő főszerkesztő

Könyv alakban is megjelent 
a Mit süt-főz ma?

A Mit süt-főz ma? című 
könyv megvásárolható a 
TelePaks Televízió épületé-
ben 1200 Ft-os áron.

Áldott karácsonyt és  
békés, boldog új évet kíván 
minden megrendelőjének, 

üzleti partnerének, 
vásárlójának és 

munkatársának az 

Ulbert Építőipari  
Szolgáltató és Felújító Kft. 

és a Réti Pékség
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Teri néni, Marika néni, Margit 
néni. Három kedves idős hölgy. 
Közös bennük, hogy kötnek, 
horgolnak, hímeznek. Munkái-
kat a Csengey Dénes Kulturális 
Központban közös kiállításon 
mutatják be. Abban is egyezik 
a sorsuk, hogy mindhárman az 
idősek otthonában élnek. S ab-
ban is, hogy mozgásukban kor-
látozottak. Stranszky Jánosné 
Marika néni olyannyira, hogy 
a jobb oldala béna, a kezét egy-
általán nem tudja használni. Az 
épen maradt ballal szorgosan 
szedi a szemeket a tűről, amit 
combjával szorít a székhez. Jövő-
re lesz tíz éve, hogy az otthonban 
él. Tumpek Jánosné Teri néni 
négy éve költözött ide, csakúgy 
mint Horváth Jánosné Margit 
néni. Mindketten tolószékbe 
kényszerültek, Teri néni egy 
bokatörés, Margit néni infark-
tus miatt. Marika néni szűnni 
nem akaró derűs mosollyal me-
sél, s mutatja, hogy megtanult 
alkalmazkodni a helyzethez, 
önállóan ellátja magát. Igaz ez 
mindannyiukra. Azt mondják, 

a lehető legritkábban veszik 
igénybe a nővérek segítségét, 
megtanultak alkalmazkodni a 
helyzethez. Ez – derül ki szava-
ikból – nemcsak a mindennapos 
tennivalókra, tisztálkodásra, 
egyebekre igaz, hanem lelkileg, 
mentálisan is. Nem keseregnek 
a megváltoztathatatlanon. Elfog-
lalják magukat, a kézimunkázás 
mellett például szívesen olvas-
nak. Marika néni azt mesélte, 
hogy először rajzolni, színezni 
kezdett, utána fogott hozzá a 
kézimunkához. Teri néni, aki 
a beszélgetésre saját kezűleg 
kötött kardigánban érkezett, 
őszinte meglepetésünkre lassan 
kilencven esztendős lesz. Sze-
rinte a humor a legjobb gyógy-
ír. Az, hogy neki ez a kiváltság 
megadatott, azonnal ki is derül. 
Egymásnak adja a szót a három 
kedves hölgy, arról beszélnek, 
hogy mit tesznek azért, hogy az 
otthonban, távol a családjuktól 
szebbé tegyék napjaikat. Mar-
git néni például nagyon szeret 
énekelni, meg is ragad minden 
alkalmat, hogy ennek a szenve-

délyének hódoljon. Éppen ezért 
öröm számára, hogy gyakorta 
látogatnak hozzájuk különféle 
kórusok, ő ilyenkor csatlakozik 
a vendégekhez. – Aki csak ma-
gával és a bajával foglalkozik, az 

elkeseredik, leépül, és nagyon si-
vár élete lesz – fogalmazza meg. 
Társai osztják a véleményét, azt 
mondják, könnyebb lesz, jobb 
lesz az életük, csak akarniuk kell, 
csak rajtuk múlik.      Vida Tünde

Kötnek, horgolnak, hímeznek

A kulturális központ Társalgó galériájában december 30-ig látható 
kiállítást Erdélyi Gabriella mentálhigiénés nővér szervezte.
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Szerencsés ember dr. Prantner Zoltán: mun-
kája a hobbija. Az Energetikai Szakközépis-
kola pedagógusa azontúl, hogy igyekszik 
megtanítani diákjainak a történelmet, és 
megszerettetni velük, ahogy egykor vele tet-
te Takács Miklós, kutat és történelmi témájú 
könyveket ír. Tudományos munkája elisme-
réseként a Magyar Tudományos Akadémia 
Pedagógus Kutatói Pályadíját nyerte el. A je-
lentős tudományos tevékenységet végző ta-
nárokat tizenhetedik alkalommal jutalmaz-

ták ily módon. Idén tizennégyen – köztük 
az ESZI történelemtanára – vehették át az 
elismerést az MTA székházában rendezett 
ünnepségen. 
Dr. Prantner Zoltán azt mondta, az olva-
sás szeretetét, történelem iránti érdeklődé-
sét nagyszüleinek köszönheti. Akik – saját 
jellemzése szerint – hiperaktív unokájukat 
mesékkel, történetekkel kötötték le. Azt is 
elárulta, hogy esetében egy kiváló pedagó-
gus is szerepet játszott a mostanra egyértel-
műen sikeresnek bizonyult pályaválasztás-
ban. – Olyan nagy szerencsém volt, hogy 
Takács Miklós bácsi nemcsak megtanítot-
ta, meg is szerettette velünk a történelmet. 
Hatalmas tudása mellett emberien tudott 
minket kezelni – fogalmazott. Mindez az 
Energetikai Szakközépiskolában történt, 
ahova az egykori diák visszatért tanítani 
azt követően, hogy a Szegedi Tudomány-
egyetemen tanult. A történelem mellett, 
vagyis inkább azon belül politikaelmélet, 
egyháztörténet, Mediterráneum-történet 
a szakterülete. Doktori programjában a 
Mediterráneum 19-20. századi történetét 
dolgozta fel, s az Arab-félszigetre, azon 
belül is Jemenre fókuszált. Dr. Prantner 
Zoltán elsősorban az új és legújabb kort 
kutatja, különös tekintettel a Közel-Keletre. 
Doktorijából könyv is született, ezenkívül 

is jelentek meg kötetei, bár azok nem a Kö-
zel-Kelet, hanem hazánk és Európa újkori 
történelmét taglalják.
Az MTA elismerését az Energetikai Szakkö-
zépiskola és Kollégium pedagógusa Jemen 
és a szocialista országok, 1955-1970 című 
pályamunkájáért kapta. Azt mondta, hogy 
kutatásai során azért foglalkozik Jemennel, 
mert nemzetközi szinten is kevés figyelmet 
szentelnek neki, rendkívül mellőzött téma 
a nyugati kultúrkörben, így kevés irodalom 
jelent meg róla. Éppen ezért jelentett kihí-
vást számára. Mint kifejtette, különösen az 
ókorban igen színes kultúra jellemezte, nap-
jainkban pedig a társadalomban bekövetke-
zett változások miatt érdemes a figyelemre. 
A hatalomváltás után a szélsőségek megerő-
södtek, az Al-Kaida egyik legszilárdabb bá-
zisa épült ki az országban. Dr. Prantner Zol-
tán azt mondja, abban a szerencsében még 
nem volt része, hogy el is jusson Jemenbe, 
de szerencsésnek tartja magát, hiszen szere-
ti, amit csinál, a munkája és a hobbija egybe-
esik. Tanítani is szeret, fontosnak tartja a 
diákoktól, szülőktől és kollégáktól érkező 
visszajelzéseket. – Akkor tudom értékelni 
magam pedagógusként, ha látom, hogy mi-
lyen a diákok órai mentalitása, teljesítménye 
– mondja. 

-vt-

Tizenhetedik helyre rangsorolta a 
paksi Energetikai Szakközépiskolát a HVG. 
A lap az ország valamennyi gimnáziumát 
és középiskoláját vizsgálta egyebek között 
a kompetenciamérések, az érettségi-, va-
lamint versenyeredmények alapján. – Az, 
hogy szakközépiskolánk a TOP30-as listán 
tizenhetedik, egyben a megye legjobbja 
lett, önmagában is nagyon szép eredmény, 
de aminek különösen örültem, hogy a 
matematika érettségi eredmények alapján 
a kilencedik, a nyelvi érettségi vizsgákat 
tekintve a 21. helyre kerültünk – értékelte 
Szabó Béla igazgató. Kiemelte, kevés iskola 
előzte meg őket a kompetenciamérés terén. 
Arról is beszámolt, hogy nagyon sok ver-
senyen érdekeltek, évente 80-100 tanulójuk 
vesz részt megyei, területi és országos 
versenyeken, amelyek közül a legnagyobb 
figyelmet az OKTV és az OSZTV övezi. 
Minden évben van olyan szakmacsoport, 
amelyik kimagasló eredményt hoz ezekről, 
tavaly a környezetvédősök a 3. helyen 
végeztek az országos mezőnyben, előző 
években gépész- és elektronikaterületen 
remekeltek az ESZI-sek.

Akadémiai elismerést kapott
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Idén is hirdettek karácsonyi 
alkotópályázatot a Városi Mú-
zeumban. A korábbi években 
téma volt többek között a bet-
lehem, a szaloncukor, a kará-
csonyfadísz, az ünnepi csoma-
golás és az adventi kalendárium, 
idén pedig a régi karácsonyokat 
helyezték a fókuszba. Két mó-
don is lehetett pályamunkát 
benyújtani: felelevenítve a régi 
karácsonyokat, például rajzot, 
babaszobát, süteményt vagy 
bármi mást készíteni, illetve ri-
portot vagy riportfilmet szom-
széddal, szülővel, nagyszülővel, 
dédszülővel a régi idők kará-
csonyairól. Az alkotópályázatra 
huszonkét gyermektől érkeztek 
rajzok, mindannyian a Paksi 
Deák Ferenc Általános Iskola 
alsó tagozatos diákjai. Közülük 
öten kaptak különdíjat: Csuha 

Eszter, Horváth Zsófia, Fritz 
Dorka, Fritz Hanna és Bodajki 
Zselyke. 
A másik kiírásra riport, riport-
film nem érkezett, ám az idősek 
otthonából kaptak hat történetet. 
A múzeum honlapjára feltöltött 
visszaemlékezésekre leadott kö-
zönségszavazatok alapján a har-
madik helyezett Kern Mária, a 
második Kajári Gyula és az első 
Antus Margit lett. Különdíjat ve-
hetett át Benczéné N. Judit, aki 
önkéntes munkát végez az ott-
honban. Az eredményhirdetést ez 
alkalommal nem a múzeumban 
tartották, hanem személyesen 
vitte el az intézmény küldöttsége 
a díjakat az iskolába és az idősek 
otthonába. A rajzokat kiállították 
a kőtárban, ahol a történetek is 
elolvashatók. A tárlat január 6-ig 
látogatható.                          -gyöngy-

Bodajki Boglárka fazekasmunkáit tekinthetik meg az 
érdeklődők a Csengey Dénes Kulturális Központ Könyvtárgalériá-
jában január 15-ig.

Karácsony 
a múzeumban

Parfümériába úgy megy, mint 
más a könyvtárba, katalogi-
zál, jegyzetel, a gyerekei is 
orrfaktorikus nevelést kap-
nak. Lipovszky Csenge nem 
parfümőr, nem az illatszerek 
készítése, inkább megértése 
foglalkoztatja. Illatesztétaként 
az érdekli, hogyan hatnak az 
illatok az emberek lelkére, sze-
mélyiségére, gondolataira. Arra 
kíváncsi, hogy egy embernek 
miért pont egy adott illat tet-
szik, és az miként van kapcso-
latban a személyiségével. Hogy 
egy extravagáns személyiség 
hivalkodóbb illatot érez-e ma-
gáénak vagy épp ellenkezőleg. 
Noha az illat általában össz-
hangban van viselője lelkisé-
gével, sokan választanak úgy 
parfümöt, hogy azzal egyéni-
ségüket éppen elfedjék vagy ki-
egészítsék, mondja a szakértő, 
aki valósággal bolondja a par-
fümöknek. Bár sosem számol-
ta meg pontosan, otthonában 

több mint háromszáz üvegcsét 
tartogat. Többnyire a tömeg-
közlekedésen sem bír magával, 
és képes akár a metrón embe-
reket leszólítani, ha érdekes il-
latot fedez fel, hogy megtudja, 
mi áll a választásuk hátterében. 
A Paksi Pákolitz István Városi 
Könyvtárban Forralt bor és mé-
zeskalács, bevezetés a gourmand 
parfümök világába címmel tar-
tott előadást nemrégiben illat-
felismerő játékkal fűszerezve. 
– Azért választottam az advent 
illatát, hogy ne csak ízekben, 
illatokban is megidézhessük 
az ünnepet füstös tömjénnel, 
rummal, mézeskaláccsal – 
mondta Lipovszky Csenge. A 
családi gyökerek révén paksi 
kötődésű illatesztéta nyolc év-
vel ezelőtt autodidakta módon 
kezdte képezni magát, ma már 
parfümtanácsadóként dolgo-
zik, az illatszerek és a lélek-
tan kapcsolatának témájában 
publikál és blogot vezet. Mint 

lapunknak elmesélte, a média 
átalakításakor kulturális újság-
íróként döntött úgy, hogy olyan 
foglalkozást keres, amiben va-
lódi élvezetet talál, amit hob-
bijának tekinthet. A parfümta-
nácsadásra, laikusok számára 
bármily meglepő is, van keres-
let, volt már képzőművésztől 
banki felsővezetőn át környe-
zetbiológusig mindenféle ügy-
fele, sőt, élményajándékként is 
ajánlották már szolgáltatásait. 
Az, hogy valakinek hogyan 
fognak a bőrén kibomlani az 
illatok, az függ attól, hogy ká-
vézik vagy dohányzik-e, sa-
vas-e a bőre, de tanácsadáskor 
azt is fontos tudni, hogy va-
laki miért, mire használja az 
illatot: sokak számára nem a 
hétköznapok eszköze, inkább 
alkalmi viselet, olyan kiegészí-
tő, mint bármilyen más ékszer. 
Lipovszky Csenge számára 
maga a rajongás.

Matus Dóra

Celldömölk és Zalaegerszeg 
után Veszprémet is meghódí-
totta az Átmeneti szállás: a 9. 
Pannonfíling fesztiválon Babai 
István és Kövi Gergő filmje 
első helyezést ért el. Az eddi-
gi gyakorlathoz hasonlóan a 
2013-as Pannonfiling Mozgó-
képes Találkozóra is legfeljebb 
15 perces alkotásokat vártak, 
amelyek műfaji megkötéstől 
függetlenül valamilyen módon 
az úgynevezett pannon életér-
zést adják vissza. Az Átmeneti 
szállás forgatókönyvét Kövi 
Gergő írta, a fényképezést és 
a vágást Babai István végezte. 
A hangmérnök és zeneszerző 
Hatvani Szabolcs, a maszk-
mester Halász-Tisza Veronika 
volt. A főbb szerepeket Princz 
Ágota (hangja: Fritz Kíra) és 
Halász Gergely játssza a rövid-
filmben.

Bolondja a parfümöknekVeszprémet is 
meghódította 
a paksi film
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Jó napot, mi újság?

Vida Zsolt
– Amikor belépek a templomba, teljes 
nyugalom jár át, és azt érzem, hogy jó 
helyen vagyok. A világi életemből nem 
hiányzik semmi, soha nem voltam olyan 
boldog, mint amióta pap vagyok – mond-
ja Vida Zsolt, a paksi római katolikus 
egyházközség káplánja. Már a harmincas 
éveiben járt, amikor megérezte a papság-
ra szóló meghívást, hátat fordított addigi 
életének és azt Istennek szentelte. 

A káplán olyan felszentelt pap, akit a plébá-
nosok mellé segítségül nevez ki a megyés 
püspök, tevékenységét a plébános határozza 
meg, akinek távollétében helyettesítését is 
ellátja. Ezt a tisztséget tölti be Vida Zsolt a 
paksi római katolikus egyházközségben kö-
zel másfél éve. Gyermekként rendszeresen 
járt templomba a nagymamájával, ministrált 
is, ám miután a nagyszülő meghalt, nem volt 
más a családban, aki ezen az úton tovább te-
relgette volna. Az általános és középiskolát is 
szülővárosában, Miskolcon végezte, felsőfo-
kú tanulmányait pedig már munka mellett. 
Épületgépészeti, könyvelői végzettségével 
számos területen, több beosztásban dolgo-
zott az építőiparban, illetve a kereskedelem-
ben, Magyarországon és határainkon túl, 
Szlovákiában és Kazahsztánban. Egy mul-
tinacionális cég felsővezetőjeként vitte útja 
Pécsre. Bár szakmai pályafutásában sikeres 
volt és biztos egzisztenciával rendelkezett, 
mindig valamiféle űrt érzett a lelkében, nem 

volt igazán boldog. Aztán Pécsen kapcsolat-
ba került egy neokatekumen csoporttal, s az 
ottani plébánossal folytatott beszélgetések 
lassan ráébresztették, hogy számára más út 
rendeltetett. Isten megérintette a szívét, fel-
keltette benne a vágyat embertestvéreinek 
szolgálatára. A papságra szóló meghívás ér-
zése járta át. A döntést azonban nem egyik 
napról a másikra hozta meg. Mint elmondta, 
számos kérdés vetődött fel benne, leginkább 
azon gyötrődött, hogy vajon méltó-e, alkal-
mas-e a papi szolgálatra. Három évig kereste 
a végső választ, amelyet aztán egy lengyelor-
szági zarándoklatról visszatérve már tudott: 
igen, hátat fordít a világi életnek, és követi az 
Úr hívását. Harminckilenc évesen ült vissza 
az iskolapadba. Hat évet felölelő teológiai 
tanulmányait az egri Késői Hivatások Sze-
mináriumában kezdte, majd a pécsi Püspöki 
Hittudományi Főiskolán és Szemináriumban 
folytatta és az Esztergomi Szemináriumban 
fejezte be. Ezekre az évekre élete eddigi leg-
szebb időszakaként emlékszik vissza. Hálával 
gondolva a közösségre, amelynek köszönhe-
tően visszatalált az egyház kebelébe, a Pécsi 
Egyházmegyébe kérte felvételét. A Baziliká-
ban szentelte Mayer Mihály akkori megyés 
püspök diakónussá 2010 nyarán, majd a 
Pécs-Gyárvárosi Plébánián töltött lelkipász-
tori gyakorlatát követően Udvardy György 
megyés püspök 2011. június 25-én szentel-
te pappá. 2012. augusztus 1-jével helyezték 
Paksra, Csősz István plébános mellé, akivel 

teljes összhangban dolgoznak. Nagy figyel-
met fordítanak a közösség megerősítésére, 
a fiatalok megszólítására. Ennek érdekében 
játszóházat, baba-mama klubot indítottak, 
kéthetente filmvetítéssel egybekötött kateké-
zist tartanak, a plébános gitáros diákmiséket 
vezet, a közelmúltban pedig megtartották a 
helyi katolikus karitászcsoport alakuló ülé-
sét. Jövőre bibliaismereti előadássorozatot 
hirdetnek, a családanyák, illetve családapák 
megáldása mellett lesz alkalom a családok, 
illetve a jubiláló házaspárok megáldására is, 
és hosszú idő után ismét rendeznek farsangi 
bált. Megújították a plébániahivatal honlap-
ját, amelyen a teljes 2014-es programnaptár 
is olvasható. Az idei adventben a vasárnapi 
misék után kaláccsal, teával, forralt borral 
kínálták a híveket, hogy még maradjanak 
egy kicsit, beszélgessenek, együtt örüljenek 
a várakozásban. Ahogy tavaly, úgy idén is 
elhozzák Paksra a betlehemi Születés-ká-
polna mécseséről vett lángot, amely ezen a 
hétvégén érkezik a Jézus Szíve-templomba. 
Vida Zsolt káplán számára a legfelemelőbb 
az, amikor misézik, prédikációiban igyek-
szik biztatást, reményt adni az embereknek. 
Különösen lélekemelők számára a roráték, 
azaz az adventben tartott hajnali szentmisék 
Szűz Mária tiszteletére és a Jézus eljövetele 
utáni vágy kifejezésére, valamint a karácso-
nyi éjféli mise, amelyet már Jézus Krisztus 
megszületésének öröme hat át. 

Kohl Gyöngyi
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Sportos famíliák

Hermesz család
Hermesz Anita és Éva – nem is olyan régen 
még rendszeres vendég volt lapunk sport-
rovatában a két lány. Beszélgetésünkből ki-
derül, hogy a Hermesz család máig sportos 
família maradt. Ahogy a Paksi Hírnök egy-
kori lapszámaiból is kiderül, szertornával, 
majd tenisszel kezdődött, végül a ritmikus 
gimnasztikában teljesedett ki Hermesz Anita 
karrierje Pakson. Legnagyobb sikereit 1992-
ben és ’93-ban érte el a paksi sportoló, aki a 
magyar kéziszer-válogatott tagjaként Stutt-
gartban, majd Bukarestben Európa-bajnoki 
bronzérmes lett. 
– Gyomorgörccsel járt teniszezni, nem sze-
rette, de 1985-ben ritmikusgimnasztika-tan-
folyam indult. Az oktató hirtelen távozása 
után a szülők kérésére, Saáry Miklósné se-
gítségével kezdtem szervezni a szakosztályt. 
1986-tól szervezett keretek között, hozzáértő 
edzők közreműködésével, kellő motivációval 
kezdődött a szakmai munka, amelyet a mai 
napig szakosztályelnökként koordinálok – fo-
galmazott Anita édesanyja, Hermesz Lajosné 
Éva. A néha erőn felüli szülői támogatásnak 
köszönhetően (a korábban kézilabdázó, majd 
tíz évig könnyűbúvárkodó édesapa, Lajos is 
mindent megtett a háttérben a sikerért – a 
szerk.) beindult az rg-pályafutás. Ebben az 
esztendőben az Országos Úttörő Olimpián 

Anita szalaggyakorlatát aranyéremmel jutal-
mazták. Az ezt követő, már említett nemzet-
közi sikerek után a Testnevelési Egyetemen 
már csak „levezetett”, de tudatosan készült a 
testnevelő tanári és a ritmikusgimnasztika-
szakedzői munkára. Tudását és tapasztalatait 
1999-től a paksi Vak Bottyán Gimnáziumban 
és a Paksi Sportegyesület ritmikus gimnasz-
tika szakosztályában hasznosítja. – Általános 
és középiskolás koromban nem jártam osz-
tálykirándulásokra, diszkóba, sőt a rengeteg 
edzés és verseny miatt iskolába sem nagyon, 
ballagásom sem volt. Osztálytársaim indigó-
val másolták nekem a tananyagot, éjszakán-
ként tanultam. De nem bánom, hogy ennyi 
minden kimaradt, a sport teljesen lekötötte 
az időmet, számos remek élménnyel gazda-
godtam, sokat utaztam és mindezt eredmé-
nyesen tettem – fogalmazott Anita. Párja, 
Záborszki Zoltán, a Paksi SE karate szakosz-
tályának vezetője, óvodáskorú kislánya pedig 
ismerkedik a ritmikus gimnasztikával. 
Anita húga, Éva is az rg-vel kezdte, de kötöt-
tebb izomzata miatt hamar sportágat váltott: 
rövid ideig atletizált, majd 1988-ban elcsábí-
tották az Atomerőmű SE-be kajakozni. 
– Ekkor még nem volt Pakson kajaktréner, 
Makrai Csaba később érkezett az egyesület-
hez. Anita pályafutásához hasonlóan, amint 

megjött a szakedző, nekem is megjöttek az 
eredmények – mondta el Éva. Egyéni és páros 
országos sikerek, majd ifiválogatottként több-
napos edzőtáborok. 1994-ben az amszterda-
mi maraton világkupa első helye után Éva 
az Újpesti Torna Egyletbe igazolt. Fábiánné 
Rozsnyói Katalin csoportjában a Kőbán Rita, 
Laki Éva nevével fémjelzett társaságba került. 
Később nézeteltérések miatt új edző került a 
lila-fehér klubhoz, Üregi László tréningjeit 
azonban nem bírta a paksi lány szervezete és 
húszévesen gerincsérülés, majd műtét követ-
kezett. – Ezután a tanulmányokra fektettem 
a hangsúlyt és édesanyánkat követve szociális 
munkás diplomát szereztem. Jelenleg a Paksi 
Rendőrkapitányság épületében található iro-
dában az Áldozatsegítő Programban veszek 
részt. A kajaktól nem szakadtam el, lányom 
és fiam is az ASE kajak-kenu szakosztályának 
igazolt versenyzője. 
A korábbi sikerek fénye sosem vakította el a 
famíliát. A hétköznapok ma már csendeseb-
ben, nyugodtabban, de nem eseménytelenül 
telnek. A Hermesz név Pakson többnyire 
még ma is ismerősen cseng. A Kurcz György 
utcai ház kapuján kilépve ezúttal két szó 
cseng bennem. Az egyik a szerénység, a má-
sik a család… 

Faller Gábor
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Paksi halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja  

rendezvények szervezését akár 150 főig. Családi ünnepségek, keresztelő,  
ballagás, lakodalom, vállalati ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal, udvarias kiszolgálással  
és menüfőzéssel várjuk kedves vendégeinket,  

igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Berkes Ferenc, az Atomerőmű 
SE sakkozója a Gyulán rende-
zett magyar férfi bajnokságban 
az első helyen végzett. A paksi 
nagymester ötödik alkalom-
mal hódította el ezt a címet, és 
a magyar férfi bajnokok örök 
ranglistáján a negyedik hely-
re jött fel, Portisch, Szabó és 
Almási mögé.
– Milyen volt a mezőny?
– Fiatalos és harcias, újgenerá-
ciós játékosokkal. Máskor egy 
versenyen általában a mérkőzé-
sek 30%-a dől el, tehát nyer vagy 
veszít valaki, és a fennmaradó 
70% döntetlennel végződik, 
most a partik 80%-a dőlt el. A 
célkitűzés a megszerezhető 9 

pontból 7 pont volt, ezt sike-
rült túlszárnyalnom, az elért 7,5 
ponttal maximálisan elégedett 
vagyok.
– Sokáig szoros volt a küzdelem, 
mikor sikerült leszakítani a riváli-
sokat?
– A hetedik fordulóban sikerült 
ellépnem, az utolsó három mér-
kőzést megnyertem, a riválisok 
viszont elfáradtak, nem bírták 
tartani a lépést.
– Kimaradtál a válogatottból, mi 
ennek az oka?
– Nem a legjobb a viszonyom 
a jelenlegi szövetségi kapitány-
nyal, Horváth Tamással, ezért 
lemondtam a válogatottságot és 
nem vettem részt a legutóbbi Eu-

rópa-bajnokságon. Amíg ő a ka-
pitány, addig nem szándékozom 
visszatérni.
– Közeleg az év vége, véget ért a 
versenyszezon. Jön a megérdemelt 
pihenés?
– Igen, két hónap pihenés követ-
kezik. Versenyre nem készülök, 
napi nyolc órás edzéseim lesznek, 
a nyitás- és végjátéktechnikámat 
kell csiszolnom. Sajnos mosta-
nában recseg-ropog, és ezeket a 
hiányosságokat szeretném bepó-
tolni. Februárban az ASE-csapat 
bajnoki mérkőzéseivel indul a 
versenyévad, majd márciusban 
Reykjavíkba utazom egy nyílt 
versenyre.

(joko)

Tizenharmadik helyen telel az 
OTP Bank Ligában szereplő 
MVM-Paks labdarúgócsapat. 
A rajt ugyan biztatóan sikerült, 
a gárda három győzelemmel 
kezdte az évadot, de a végén tíz-
meccses nyeretlenségi sorozat 
következett és kiesés a Magyar 
Kupából. Az évértékelő vacsorát 
az Erzsébet Nagy Szállodában 
rendezte az együttes. 
– Teljes mértékben egyetértek 
azokkal, akik azt mondják, hogy 
több van ebben a társaságban. Az 
eleje teljesen jól indult, jobban, 
mint gondoltuk – fogalmazott 
Éger László csapatkapitány, hoz-
zátéve: – Utólag azt mondom, 
elkényelmesedtünk a remek rajt 
miatt. Azt hihettük, hogy majd 
maguktól jönnek az eredmények. 
A játékosok közül több úgy gon-
dolta, elég, ha a cipőjét kiviszi a 
pályára és máris nyerjük a mecs-
cseket. Az utolsó öt mérkőzésen 

azonban ismét azt a harcos arcát 
mutatta a gárda, amit el lehet vár-
ni, de ez eredménnyel már nem 
párosult. Tavasszal az az alázatos 
játék a minimum, amit az utóbbi 
időben mutattunk, és akkor pon-
tok is kerülnek a csapat neve mel-
lé. A folytatásban remélem, hogy 
nem a kiesésről kell majd beszél-
nünk, hanem arról, hogy biztos 
középcsapat lett az MVM-Paks – 
mondta el a csapatkapitány.  
A gárda trénere, Horváth Ferenc 
szerint sincs mit kozmetikázni.  
– Ez a félév nem volt diadalme-
net, a teljesítményre nem le-
hetünk büszkék. Voltak olyan 
mérkőzések, amelyeket megnyer-
hettünk volna, de a fordulópon-
tokból sokszor nem jól jöttünk 
ki. Nem akarok többet mondani, 
mert minden szó magyarázko-
dásnak tűnne. Azt szeretném, 
ha megfelelő felkészülés után jó 
tavaszt produkálnánk – fogalma-

zott az MVM-Paks vezetőedzője, 
aki mellett az ügyvezető is kiállt. 
– A tavaszt Horváth Ferenccel 
kezdjük, aki az elmúlt időszak 
tapasztalataiból rengeteget ta-
nulhatott – szögezte le Haraszti 
Zsolt hozzátéve: – Ha most egy 
új trénert hozunk, ugyanaz a 
keret fogja elkezdeni a felkészü-
lést, egy-két új játékossal kiegé-
szülve. Ebben a félévben a rossz 
szereplést éppúgy el kell vinnie a 
szakmai stábnak, mint a futbal-
listáknak. Azoktól a játékosoktól 
pedig, akik nem tudják méltó-
képpen viselni az MVM-Paks 
mezét, meg kell válni – értékelt a 
Paksi FC ügyvezetője. 
A csapat január 6-án kezdi meg 
felkészülését a tavaszi fordulóra 
és a Pécs elleni Ligakupa-talál-
kozókra. A bajnoki rajt a tervek 
szerint márciusban kezdődik, 
előtte törökországi edzőtábor is 
színesíti a programot.      Faller G. Budapesten, az UTE Megyeri úti 

termében rendezték a dzsúdó 
csapatbajnokságot. Az Atom-
erőmű SE Marko Vukicsevics, 
Hosnyánszky Dániel, Ohát Za-
lán, Windischmann Bence, Kiss 
Norbert, Csoknyai László, Tóth 
Krisztán és Bor Barna összetételű 
csapata az első körben a Honvéd-
Kipex ellen 5:0-ra győzött. A 
döntőbe jutásért a Leányvár elleni 
összecsapás következett, melyet 
Hangyási László tanítványai is-
mét 5:0-ra nyertek. A döntőben a 
Ceglédi VSE-Közgép következett 
az Ungvári testvérekkel a sorai-
ban. A szoros mérkőzésen, 2:2-es 
állásnál következett a mindent 
eldöntő nehézsúlyú összecsapás, 
ahol Bor Barna ipponnal győzte 
le a súlycsoport magyar bajnoki 
címvédőjét, a ceglédiek kölcsön-
versenyzőjét, a kaposvári Deme-
ter Bendegúzt, megszerezve az 
ASE csapatának az aranyérmet.

Nagyon jól szerepeltek az ASE 
versenyzői Triesztben, a nem-
zetközi dzsúdóversenyen. Pupp 
Réka a junior–felnőtt mezőnyben 
az 52 kg-s súlycsoportban és az 
ifjúságiak 48 kg-os mezőnyében 
is a dobogó tetejére állhatott fel. 
Aranyérem került Polgár Luca 
(ifjúsági 52 kg), Bognár Péter 
(ifjúsági 55 kg), Németh Nor-
bert (ifjúsági 60 kg), Akkermann 
Gergely (ifjúsági 73 kg) és Járai 
Levente (U13 35 kg) nyakába. A 
paksi versenyzők öt korcsoport-
ban léptek tatamira, „termésük” 
7 arany, 4 ezüst, 11 bronz és 3 
ötödik helyezés. 

Ötödik bajnoki címét szerezte

Nincs mit kozmetikázni

Csapatbajnok 
az ASE

Aranyeső  
Triesztben
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A nagyváradi EC-mérkőzés után 
(CSM Oradea–ASE: 90-74) Jász-
berénybe látogatott az ASE NB 
I-es férfi kosárlabdacsapata. A 
vendéglátók felújított csarnokuk 
átadását győzelemmel szerették 
volna ünnepelni, ezért nehéz 
mérkőzésre volt kilátás. Az első 
félidő nem igazolta a várakozáso-
kat, Körtélyesiék különösebb erő-
feszítés nélkül 12 pontos előnyre 
tettek szert 20 perc játékidő után. 
A harmadik felvonásban meg-
próbált felzárkózni a vendéglátó, 
de nem sikerült négy pontnál 
közelebb férkőzniük, mert riadót 
fújt az ASE, és gyorsan újra 10 
pont fölé növelte az előnyét. Ennél 
többre nem futotta a Jászberény 
erejéből, elfáradtak a Földi-tanít-
ványok, és a végén már csak az 
volt a kérdés, mekkora különbség 
lesz a két csapat között a lefújás-
kor. FORTRESS-Jászberény–
Atom erőmű: SE 70-87.
A sikeres bajnoki mérkőzés után 
az utolsó hazai EuroChallenge-
csoportmeccsre került sor, a török 
Royal Hali Gaziantep érkezett a 
Gesztenyés útra. A vendégek új 
edzővel és játékosokkal jöttek, 
a rossz bajnoki szereplés miatt 
került sor náluk a változtatásra. 
Az ASE keretéből Szabó Zsolt 
maradt ki bokaszalag-szakadás 
miatt. A paksi csapatnak győzni 
kellett volna, hogy továbbjutási 
esélyei életben maradjanak. Az 
első negyedben nagyon pontat-

lanul céloztak a piros-kékek, de 
az ellenfél sem villogott, így még 
nem került ledolgozhatatlan hát-
rányba a Dzunics-legénység. A 
félidőre tovább növelte előnyét a 
vendégcsapat, amely a harmadik 
negyedben is végig kontrollálta 
a játékot, és tíz pont fölé növelte 
a két csapat közti különbséget. 
A záró negyed elején több mint 
három percig nem tudott pontot 
szerezni az ASE, és ezzel el is dőlt 
a mérkőzés sorsa, a végén már az 
volt a lényeg, hogy ne legyen be-
lőle nagyarányú vereség. Atom-
erőmű SE–Royal Hali Gaziantep: 
61-74. Ezzel eldőlt, hogy az utol-
só csoportmeccs eredményétől 
függetlenül, az Atomerőmű SE 
búcsúzik az EuroChallenge ku-
pától. Mindössze egy nap pihenőt 
kaptak az ASE játékosai, a keddi 
hazai kupameccs után csütörtö-
kön bajnoki mérkőzést játszottak 
Nyíregyházán. A vendéglátók 
sereghajtók a bajnoki táblázaton, 
ellenük kötelező volt a győzelem. 
Ennek megfelelően Eilingsfeldék 
nem bíztak semmit sem a vé-
letlenre, és két negyed után már 
20 pontos előnyre tettek szert. A 
második félidőben csak annyit 
adtak ki magukból, amennyi a 
biztos győzelemhez kellett, mivel 
vasárnap már elrepültek Oroszor-
szágba, az utolsó EuroChallenge 
kupamérkőzésre. Lapzártakor 
érkezett: Krasnye Krylia (orosz)–
Atomerőmű SE: 79-75.         (joko)

Decemberben két utánpótlás-
verseny is zajlott a Paksi Sport-
egyesület teniszcsarnokában: 
8-án Mikulás-adogatóversenyt 
rendeztek, ahol hat különböző 
csoportot alakítottak ki a korosz-
tály és a tudásszint tekintetében, 
a megmérettetésre 36-an nevez-
tek. A legkisebbek kategóriáját 
Fábián Ábel, a kezdő kicsikét 
Komlósi Csenge, a kezdő nagy-
fiúkét Nagy Csaba, a kislányokét 
Szabó Dorka, a nagylányokét Di 
Profio Dalida, az alapozó fiúkét 

pedig Darányi Áron nyerte. A 
versenyen a feladat csak az ado-
gatás volt, minden csoportnak 
más méretű pályán és más ke-
ménységű labdával, tudtuk meg 
Klopcsik Dianától. A következő 
hétvégén téli ifjúsági versenyre 
várták a teniszezőket. Az idén 
hét kategóriát hirdettek, a kezdő 
fiúk-lányoktól a haladókig. Az 
egész napos tornán izgalmas és 
látványos mérkőzéseket láthattak 
a nézők. Összesen 42-en mérték 
össze tudásukat, ki először, ki 

sokadszor kóstolva bele a ver-
senyzésbe. A kezdő lányok ka-
tegóriáját Wolf Renáta, a kezdő 
fiúkét Darányi Áron, az alapozó 
lányokét Szabó Luca, az alapo-
zó nagyfiúkét Ivády István, az 
alapozó kisfiúkét Szabó Zalán, a 
haladó lányokét Kékesi Norma, a 
haladó fiúkét pedig Bors András 
nyerte. Legközelebb (a december 
29-i szilveszteri családi tenisz 
mulatság után) januárban a me-
gyebajnokságot rendezi a PSE 
tenisz szakosztálya.         Faller G.

Nyáron a bajnok és kupagyőztes Alba Fehérvár együtte-
séből került a Gesztenyés útra Jarrod Jones, a 23 éves, 205 cm-es 
amerikai center. Braniszlav Dzunics sikeresen beépítette csapatá-
ba, és hamar az ASE egyik meghatározó játékosa lett. Megkértük, 
ossza meg velünk eddigi paksi tapasztalatait. – Paks kisváros, és 
én szeretem azt a barátias, jó légkört, azt a támogatást, ami itt a 
kosárlabdát körülveszi. Szerintem az edzőnk jó munkát végez, 
jól rotál és jól játszat mindenkit. Valamennyiünk tudja már az 
elvárásokat, és úgy teszi a dolgát a céljaink érdekében, mintha 
már régóta együtt lennénk. Azt hiszem ez az oka annak, hogy 
mindennap úgy jövünk ki kosarazni, hogy kihasználjuk ezt a jó 
lehetőséget. Úgy gondolom egy egész jó fél szezonon vagyunk túl, 
eléggé összeszoktunk. Szerintem ez egy jó csapat. 
Jones a EuroChallenge kapcsán megjegyezte: – Jót tesz nekünk, 
hogy részt vehetünk rajta, mert egy magasabb szinten, kemé-
nyebben kell küzdeni egy célért, amit az itthoni bajnokságban 
majd kamatoztatni tudunk.

Búcsú az Eurochallenge-kupától

Télen se teszik le a teniszütőt

Jubiláns játékvezetőket köszön-
töttek a megyei futballszövetség 
évzáróján. Szinger Ferenc ötven-
éves munkásságáért vehetett át 
serleget. A szövetség örökös tisz-
teletbeli elnöke öt évtizede kezdett 
bíráskodni, az ezért járó kupát 
Krausz Mártontól, az MLSZ me-
gyei sportigazgatójától és Süli Já-
nostól vehette át. Ugyanitt Rákosi 
Gusztáv is emlékserleget vehetett 
át 25 éves munkásságáért.

Emlékserleget 
kaptak
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T E M E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2. 

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

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok 
és koszorúk rendelése

TEIT
kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)

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

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Tudja, hol találja Paks legrégebbi, legmegbízhatóbb  
gyógyászati segédeszközök boltját?

A MEDICAL CENTRUM 
Pakson, a Dózsa György út 17-ben, 
a nagyáruházzal szembeni udvarban!

Hatalmas árukészlet, bőséges választék, 
5000 Ft feletti vásárlás esetén kedvezmény!

 Nálunk biztosan megtalálja azt, ami a gyógyulásához kell,  
legyen az  rehabilitációs, ortopédiai vagy éppen terápiás eszköz.

Telefon: 75/312-660 

MARK MADDOX

A nő vágya…
Decemberben akciókkal 

várjuk kedves vevőinket!

ÓRA ÉKSZER 
SZAKÜZLET 

7030 Paks, Dózsa György út 10.

Rose Gold

17.900 Ft-tól

Eladó paksi 
ingatlanok
Az Ősz utcában jó állapotú, 
1907-ben épült 70 m2-es, helyi 
védelem alatt álló présház 15 
m2-es pincével eladó. Irányár: 
2,9 M Ft.

A Kishegyi úton, hőszigetelt, 
téglaépületben első emeleti, 
teljesen felújított, 60m2-es, 2 
szobás, étkező-főzőfülkés, für-
dőszobás (külön WC), erkélyes 
lakás önálló nagy tárolóval, 
lakás alatti garázzsal, alacsony 
rezsivel eladó. Irányár: 13,6 M 
Ft. Garázs: 2,0 M Ft.

Eladó első emeleti téglaépítésű 
lakás a Tolnai úton. A lakás 51 
m2-es 2 szobás, nagy konyhás, 
külön WC-s, kamrás ingatlan. 
Idén felújított, kívül-belül, új hő-
szigetelt műanyag nyílászárók-
kal, burkolatokkal. Dupla fűtési 
lehetőség, gázkonvektorokkal 
és cserépkályhával. A ház kívül-
ről szigetelt, zárt udvar játszótér-
rel, ahol a lakók parkolhatnak 
is.  Irányár:12,8 M Ft.

A Fenyves utcában első emeleti 
48 m2-es kétszobás, erkély nél-
küli, nem hőszigetelt, szőnyeg- 
és műanyagpadlós lakás eladó. 
Irányár: 7,8 M Ft.

A városközpontban, a Rákóczi 
utcában 4 szoba összkomfortos, 
gáz és villanyfűtéses családi ház 
garázzsal,pincével szőlőlugas-
sal eladó. Irányár: 19,3 M Ft.

Ingatlanok: lakások, házak, me-
zőgazdasági és ipari ingatlanok 
értékbecslését 15 éves szakmai 
gyakorlattal vállalom. 

Érdeklődni lehet: 
Fonyó Lajos

Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@freemail.hu 

Minden kedves jelenlegi és jö-
vőbeni ügyfelemnek a város és 
a városkörnyék lakójának bol-
dog, békés karácsonyt és ered-
ményekben, sikerekben gazdag 
új évet kívánok!

Színes hírek a városról 
mindennap:

www.paksihirnok.hu
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békés, meghitt 
karácsonyi ünnepeket 

kívánunk!


