
Advent a
múzeumban
Sokszínû, ötletgazdag alkotások érkez-
tek a Városi Múzeum karácsonyi verse-
nyére. A kiírás szerint természetes anya-
gokból, hagyományos technikával ké-
szült gyermekjátékokat vártak az
intézmény munkatársai. 

A Borsi család évek óta rendszeres ne-
vezõ, egyéniben és csoport kategóriában
is indulnak, általában az édesanya az
ötletgazda. A fotón az õ alkotásuk látható.

Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

XIX. ÉVF. 24. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2010. DECEMBER 17.

Jó napot, mi újság? Koch Józsefné Inotai Gyöngyit kerestük
meg, aki életre szóló útravalókról mesélt. Portrénk a 19. oldalon

A Mecsekvidéke Takarékszövetkezet 
valamennyi jelenlegi és jövõbeni ügyfelének, 

a város és a környezõ települések minden lakójának 
BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, 
eredményekben, sikerekben gazdag új évet kíván. 

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

48 éve Ügyfeleink szolgálatában!
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Megkezdődött a karácsonyi készülődés:
díszbe öltözött a város, vannak, akik ré-
gi gyerekjátékokat fabrikálnak, mások
adventi programokon töltődnek. Min-
denkinek nyugodt előkészületeket kíván
a Paksi Hírnök szerkesztősége és azt,
hogy sikerüljön ráhangolódni egymás-
ra, az ünnepre. 



Családja körében ünnepelte
minap századik születésnapját
Árki Károlyné Bözsi néni, aki
öt gyermeket nevelt, s nekik
köszönhetõen ma tizenegy
unokája, kilenc dédunokája
van.

A város egyik legidõsebb
polgárát Hajdú János polgár-
mester – Orbán Viktor minisz-
terelnök jókívánságát is tol-
mácsolva – virágcsokorral és
emléklappal köszöntötte. Bö-
zsi néni ma már többnyire
csak üldögél, sõt az is meg-
esik, hogy ágyban marad, ha
gyengének érzi magát. Ez kü-
lönösen azóta jellemzõ, hogy
tavaly agyvérzés érte. Azóta
megkopott a memóriája is, de
még így is elõfordul, hogy né-
ha meglepi családját, mert fel-
idézi az évtizedekkel koráb-
ban történteket vagy tanulta-
kat. Tavasszal például egy
olyan – igen hosszú – gyerek-
dal szövegét mondta el, majd

el is dúdolta, amit nyolcéve-
sen tanult. A 95 éves koráig
aktív, háztartási és ház körüli
munkákat önállóan ellátó Bö-
zsi néni ma már gyermekei
ápolására szorul, két lánya,
két fia felváltva gondoskodik
róla. Öt gyereket nevelt – leg-
kisebb fia, Pista már nem él –
szinte egyedül. – A mamának
nagyon nehéz élete volt, fiata-

lon özvegy maradt, 37 évesek
voltak, amikor édesapám
meghalt – idézte fel az egyik
gyermek, Erzsébet.  Mint
mondta, édesanyjuk boltot ve-
zetett, majd takarított Föl-
despusztán, az Állami Gazda-
ságban. Busz híján gyalog
járt, gondoskodott a gyerekek-
rõl, csinálgatta a házikót, ahol
ma is él. – Mi is nehezen éltük

meg, mert hát nekünk nem ju-
tott az, mint más gyerekének.
Tudomásul kellett venni, hogy
a mama egyedül dolgozik –
tette hozzá. 

Bözsi néni azt mondta, hálás
azért a kegyelemért, aminek
hosszú életét köszönheti. Ne-
héz volt, de úgy fogadta sorsát,
ahogy azt neki szánták, mond-
ta lapunknak.         Vida Tünde

Úgy fogadta sorsát, ahogy azt neki szánták
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Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: 2011. január 7.

Paksi Hírnök

Mittler József neve összeforrt a Vak
Bottyán Gimnáziuméval, ahol majd' öt-
ven évet töltött – elõször diákként, majd
pedagógusként –, és amelyért mindig ki-
meríthetetlen energiával dolgozott. Mun-
káját a Paksi Iparos és Vállalkozói Kör
Lussonium díjjal ismerte el. 

Mittler József, a Vak Bottyán Gimnázium
egykori diákja némileg megszeppenve
kezdte meg a munkát volt tanárai kollégá-
jaként 1965. augusztus elsején. A tanár úr
1970-tõl hét nappali tagozatos osztálynak
volt osztályfõnöke. Mindig arra töreke-
dett, hogy színessé és tartalmassá tegye ta-
nítványai számára az iskolában töltött
négy évet. Az országjáró kirándulások
mellett határon túlra is elvitte õket, ami
abban az idõben nagy szó volt. A felejthe-
tetlen utazások megvalósításáért együtt
dolgoztak, hol a mezõgazdaságban, hol a
konzervgyárban, mert azt vallotta, hogy
utazzanak a gyerekek, de dolgozzanak is
érte. 1995-ben az akkori igazgató felkérte,
hogy legyen az iskola egyik igazgatóhe-
lyettese. Részese volt az új szárny és a
díszudvar megépítésének, az informatika-

termek berendezésének. Minden energiá-
ját és kapcsolatát az iskola érdekében ve-
tette be, és ahogy mások mondják, ha egy
kéréssel megkeresett valakit és kitessékel-
ték az ajtón, õ nem adta fel, addig járt 
vissza, amíg elérte a kitûzött célt. Mind-
eközben meghonosította a korábban Pak-
son ismeretlen tájfutást a városban és a

megyében, segítette a diákmozgalmat, el-
indítója volt az Országjáró Diákok Me-
gyei Találkozójának, és bábáskodott a
gimnáziumi gólyatábor elindításánál.
Unokái: Dorottya és István, akik a papa
nagy örömére mindketten a gimnázium di-
ákjai, elmesélték, hogy amikor a tanár úr
nyugállományba vonult, szomorú volt,
egy ideig nem találta a helyét a világban,
de ez már a múlté és újra a tõle megszo-
kott lendülettel jön, megy, intézkedik. Ko-
vács Sándor, a vállalkozói kör tiszteletbeli
elnöke így fogalmazott köszöntõjében: dí-
jaztunk már az élet szinte minden területé-
rõl nagyszerû, hivatásukban jártas, kitûnõ
embereket, akikben közös, hogy sikerek
és kudarcok után egyaránt tudtak újrakez-
deni, új reményt adni önmaguknak és az
õket körülvevõ világnak. A tanár úr a
Lussonium díjasok közül legyen jelképe a
fiatalság minden erényének, az összefo-
gásnak, a tiszta szívû küzdeni tudásnak, a
valódi hitnek, vagyis a félelmek nélküli
egymásra hagyatkozásnak, és nem utolsó-
sorban a lélek szabadságának. Tõle és dr.
Hüse Istvántól, a Paksi Iparos és Vállalko-
zói Kör elnökétõl vehette át a megtisztelõ
elismerést a díjazott a mûvelõdési központ
színháztermében tartott ünnepségen.  

Kohl Gyöngyi

Lussonium díj a tanár úrnak
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Közel 300 ezer forint gyûlt
össze azon a jótékonysági gá-
lán, amelyet a Városi Mûvelõ-
dési Központban rendeztek
meg. Az esten a város diákjai
mellett pedagógusok is szín-
padra léptek, a rendezvény be-
vételét a devecseri általános is-
kolának ajánlották fel. 

A vörösiszap katasztrófa után az
egész ország megmozdult, hogy
segítsen a bajbajutottakon. Pak-
son is több cég, magánszemély
és intézmény kezdeményezett
gyûjtést, a város önkormányzata
és az atomerõmû is jelentõs ösz-

szeggel járult hozzá a helyreállí-
tási munkákhoz. A Pro Artis
Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény pedagógusai, valamint
a Deák Ferenc Általános Iskola
tanárai és diákjai szinte egy idõ-
ben döntöttek úgy, hogy gála-
koncert szervezésével nyújtanak
segítséget. A kezdeményezést a
város vezetése is támogatta, így
született meg az ötlet egy nagy-
szabású jótékonysági koncertrõl,
ahol a város diákjai és pedagó-
gusok léptek fel. A mûvelõdési
központ színháztermében tartott
rendezvényen énekkari produk-
ciót, színjátszószakköri és német

nemzetiségi táncbemutatót, ver-
set, mesét is láthatott, hallhatott
a közönség. A belépõjegy ötszáz
forint volt, emellett támogatói
jegy vásárlásával is hozzájárul-
hattak a segíteni szándékozók a
jótékony célhoz. Az adakozók-
nak köszönhetõen befolyt össze-
get háromszázezer forintra egé-
szítették ki a város képviselõ-
testületének tagjai. A paksi gála-
koncert bevételét önkormányza-
ti küldöttség vitte el a devecseri
általános iskolába.              -dal-

Jótékonysági gála

A fáradtságot ki lehet heverni,
ki lehet pihenni. A bánatot, a
szorongást, a félelmet nehe-
zebben felejti az ember. 

Sokszor folytatni is nehéz
egy-egy napot, késõ éjszakáig
ébren maradni, elvégezni a
feladatokat. Milyen érzés le-
het folytatás helyett újrakez-
deni? Állni egy ház elõtt, ben-
ne látni egykori önmagunk.
Az apró tárgyakat, bútorokat.

Arról felesleges lenne be-
szélni, mit érezhetnek azok,
akik egy-egy természeti ka-
tasztrófa után állnak a romo-
kon, a maradékon, ami az élet-
bõl, hitbõl maradt nekik. Ezt
az érzést, vagy egészen hason-

lót mindannyian megéljük ak-
kor is, amikor elveszítünk va-
lakit és hazatérve a temetõbõl
szembesülünk a ténnyel: a
folytatáshoz másképp kell ér-
telmeznünk a világot, a saját
helyzetünket. Mert addig haj-
lamosak vagyunk még jobbat
akarni az elégséges jó helyett,
többet akarni a bõségesen ele-
gendõ helyett. (…)

Nem kell nagy, erõnkön
felül való szolgálatot vállalni.
Figyelni kell. Tágra nyílt sze-
mekkel, jó szándékkal odafor-
dulni a bajbajutott felé.

Részlet Tell Edit 
alpolgármester gálaesten 

elmondott beszédébõl. 

Koncertek, borbarát találko-
zó, finom falatok és jóté-
konysági tombola. Mindeb-
ben egy helyen volt része a
vendégeknek, az idei Gastro-
blues Fesztivál lemezbemuta-
tóján a Dunakömlõdi Falu-
házban. A 18. zenei és gaszt-
ronómiai rendezvény sztár-
vendége, Ken Hensley most
is elkápráztatta koncertjével
a közönséget. 

Két DVD örökíti meg a 18. pak-
si Gastroblues Fesztivált. Az
egyik lemez négy órában mutat-
ja be a külföldi elõadók koncert-
jeit, a másik anyag pedig a ma-
gyar fellépõk zenei programjá-
ból ad válogatást. Mindkét
DVD-n ugyanezen szempontok
alapján válogatva sorakoznak a

templomi koncerteken készült
felvételek. A lemezek kereske-
delmi forgalomba nem kerül-
nek, a fesztiválokon hozzáférhe-
tõk, illetve a faluházban tartott
rendezvényen is megvásárolhat-

ták a zenegyûjtõk. – Mint eddig
minden fesztivál, a 18. is külön-
leges volt, hiszen olyan zene-
karok és elõadók álltak közön-
ség elé, akire régóta vártunk
Magyarországon. Itt volt a

Jethro Tull, az utolsó szólókon-
certjét adó Roger Chapman és
Ken Hensley. A legendás zene-
szerzõ és nagyszerû zenész a fa-
luházban tartott lemezbemuta-
tón is a megörvendeztette kon-
certjével a rockrajongókat – me-
sélte el Gárdai Ádám, a fesztivál
egyik fõszervezõje. A dunaköm-
lõdi estre sok vendég érkezett
többek között határainkon túlról
Galántáról, Temerinbõl és
Viskrõl. A rendezvényen a jó ze-
ne mellé most is kínáltak ízletes
nedûket és természetesen íny-
csiklandó falatok is kerültek az
asztalra, disznótorossal, malac-
sülttel, rétessel vendégeltek a
szervezõk. A lemezbemutatón
tartott jótékonysági tombola be-
vételét Paks kárpátaljai partner-
városának, Visknek ajánlották
fel, szebbé téve az ott élõ gyer-
mekek karácsonyát.        

Dallos Szilvia

Fesztiváli hangulat a faluházban

Békés, boldog karácsonyt

és eredményes új évet

kíván minden paksi 

polgárnak Paks város

önkormányzati 

képviselõ-testülete.
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Nem beruházásokról meg költségvetés-
rõl faggattuk így év vége fele a polgár-
mestert – útravalóról, kihívásról is
kérdeztük Hajdú Jánost. 

– Azt tudom Önrõl, hogy a Zala megyei
Gelsén született, de azt nem, hogy milyen
útravalót hozott magával: szigorú vagy
felhõtlen gyermekévek kísérték?

– Mifelénk a gyereket akkoriban nem
ültették a felnõttek asztalához, nem szól-
hatott bele a felnõttek beszélgetésébe, az
meg elképzelhetetlen volt, hogy õ legyen
a központ egy rokoni vagy baráti összejö-
vetelen, ünnepen. Pontosan meghatáro-
zott feladataim voltak: vízhordás (akkor
még a gémeskútról hordtam a vizet), tü-
zelõhordás, az állatok (lovak, tehenek,
disznók, libák, kacsák, tyúkok, kutya,
macska) etetése, itatása, boltba járás, ud-
vartakarítás – hosszan sorolhatnám. Ma
ezt a felelõtlen liberálisok elítélendõ gye-
rekmunkának minõsítenék, de vallom,
hogy mindez a javamra szolgált. 14 éves
koromra, amikor középiskolába kerül-
tem, teljesen önálló felnõttnek éreztem
magam, aki döntésképes és felelõs a cse-
lekedeteiért. Tehát: szigorúan neveltek
engem, amit ma is megköszönök szüle-
imnek.

– Korán kezdte „harcait”: a hadsereg-
ben politikailag megbízhatatlannak mi-
nõsítették. Megmaradt lázadónak, vagy a
korral már némi higgadtság is jár? Mi
az, amit ma sem tud tolerálni? 

– Az ember nemigen változik. És én
nem is szeretnék változni! Az uralmon lé-
võktõl mindig elvártam a másokkal
szembeni méltányos, kegyes, toleráns,
magatartást, a példamutatást. Azoktól pe-
dig, akik a társadalom anyagi értelemben
leszakadt rétegéhez tartoznak, az öntuda-
tot, az önbecsülést, a jó értelemben vett
alázatot és szorgalmat. Sajnos a társada-
lom többsége – nem csak hazánkban –
komoly szereptévesztésben van. Nehezen
lehet elfogadni, amikor egy ember nem a
saját szerepe, teljesítménye, lehetõsége
szerint viselkedik, mond ítéletet mások-
ról. 

– Az agrártudományi egyetem elvégzé-
se után fiatal gépészmérnökként a Paksi
Állami Gazdaság Gyapai Kerületében
vállalt állást. Mikor jött el az a pillanat,
amikor otthonná vált a város?

– Sokan jöttünk ebbe a városba más-
honnan. Sokan vagyunk, akik köszönettel
tartozunk azért, hogy befogadtak minket.

Nem tudom, mikor lettem paksi. Talán,
amikor saját kocsi híján bejártam
Gyapáról Paksra moziba, angol tanfo-
lyamra – gyalog. Vagy amikor a helyi
rendõrség kitüntetett megtisztelõ figyel-
mével mint a nyolcvanas évek végi, ak-
kor alternatívnak nevezett szervezetek
egyikének, az MDF-nek az egyik helyi
alapítóját? Vagy amikor feleségemmel
Pakson 1990-ben házat építettünk? De ta-
lán leginkább akkor, amikor kezdtem
odafigyelni a gyapai cselédek leszárma-
zottainak szorgalmára, tehetségére, ami-
kor legalább annyit tanultam mérnökként
tõlük, mint õk tõlem…

– Városvezetõként mit gondol: mi kell
ahhoz, hogy egy település ne pusztán lak-
hely, hanem otthon is legyen? 

– Tudja, mindig kettõn áll a vásár. Ha
én elfogadom önt, ön pedig nem fogad el
engem, akkor erõlködhetünk… Paks,
nem könnyen, de elfogadta a „gyütt-
menteket”. A betelepültek viszont sok
esetben olyan igényeket támasztottak, tá-
masztanak a település, a település vezeté-
se számára, amit nem könnyû teljesíteni.
A paksiak igényesek. A városvezetés in-
kább bírálatot, mint dicséretet kap tõlük.
De hát teher alatt nõ a pálma, tudja…
Paks igazi otthonná talán akkor válik
majd, hogy ha az itt lakók azért érzik ma-
gukénak, mert õk maguk versenyeznek
abban, hogy mivel járulhatnak hozzá a te-
lepülés szellemi és anyagi gazdagodásá-
hoz. Ebben persze a városvezetésnek is
van teendõje…

– A város jól-létéhez mit kell biztosíta-
nia a város vezetésének? 

– A város vezetésének komolyan kell
vennie önmagát. Ehhez fegyelem, követ-

kezetesség, önkontroll szükséges. Szol-
gálnia és nem igazgatnia kell azt a közös-
séget, amely bizalmat adott neki. Nyíltan
és õszintén kell beszélnie, vállalnia kell a
népszerûtlen döntéseket is, hiszen a város
és lakóinak biztonságát, jólétét kell szol-
gálnia, nem pedig pillanatnyi népszerû-
ségre hajtani. 

– Mi az, ami szíven üti, ami igazán elke-
seríti néha?

– Már egyre kevesebb, hiszen nem ke-
seregni jöttem, hanem dolgozni. Az hoz
ki igazán a sodromból, hogy egyes ható-
ságok és emberek meg merik tenni, hogy
a közösség érdekeit szolgáló intézkedést,
tevékenységet, munkavégzést akadályoz-
zák. Ilyenkor dühös vagyok. Aztán lecsil-
lapodok és találok valami megoldást, hi-
szen azért vagyunk, hogy megoldjuk, ne
pedig gyártsuk a problémákat.

– Ha azt kérdezem, hogy mi a legna-
gyobb kihívás, ami városvezetõként Ön
elõtt áll, mint mondana? 

– Az egység megteremtése, a közös
hang megtalálása a hivatalban és a képvi-
selõ-testületben. 

– Minden embernek kell a sikerélmény
munkája során. Önnek mi nyújtja ezt? 

– A legnagyobb elismerés, hogy meg
sem próbálnak „szabálytalant” kérni tõ-
lem, netán „befolyásolni”.

– Polgármesternek lenni hivatás. Akad
hely, ahol még magánember lehet? 

– Nem. Aki ezt megteszi vagy megpró-
bálja, tévúton jár. Egy embernek nem le-
het egyszerre több énje! Szerepe persze
lehet. Lehet fõnök, férj, barát, amatõr bo-
rász egyszerre, de a polgármesterséget
nem lehet csak úgy levetni, mint kígyó a
bõrét, hiszen az nem szerep, hanem aho-
gyan mondta, hivatás, az ember egyfajta
átlényegülése. 

– Közeledik az év vége. Van lehetõség
lélekben is felkészülni az ünnepre, van
ilyenkor számvetés az esztendõvel, vagy
egyszer csak azon veszi észre magát,
hogy elmúlt a karácsony, sõt már 2011-et
írunk?

– Nekem ünnep, ha bíznak bennem, ne-
kem ünnep, ha hiszik a szavam. Nekem
ünnep, ha segíthetek, ha megoldást talá-
lunk valami fontos kérdésben. Igazi ün-
nepet nem adhat az embernek Istenen kí-
vül senki, csak önmaga. Ha tette a dolgát,
ha a jót szolgálta, ha a békét, a megértést
szolgálta. Ha egy kicsit tanító, ha egy ki-
csit is példa tudott lenni.

Dávid

Útravalóról, otthonról 
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Hatvanötmillió forint vissza
nem térítendõ támogatást
nyert informatikai fejlesztés-
re a paksi önkormányzat. A
sikeres pályázattal a város
oktatási intézményeinek esz-
közparkja bõvül. 

A Paks-Pusztahencse-Németkér
Általános Iskola Intézmény-
fenntartó Társulás nevében
nyújtott be pályázatot „Intelli-

gens iskola – informatikai inf-
rastruktúrafejlesztés Pakson”
címmel az önkormányzat a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Társadalmi Infrastruktúra Ope-
ratív Program támogatási rend-
szerében. Az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium Támogatás-
kezelõ Igazgatósága támogatás-
ra érdemesnek találta a pályáza-
tot, így közel 65 millió forint áll
az önkormányzat rendelkezésé-

re a fenntartásában mûködõ ok-
tatási intézmények informatikai
eszközparkjának fejlesztésére.
Az elnyert forrásból 46 számító-
gépet és 48 digitális táblából,
projektorból, valamint laptop-
ból álló tantermi csomagot vá-
sárolnak, amelyeket a gyermek-
létszám és a jelenlegi informati-
kai infrastruktúra alapján oszta-
nak szét az intézmények között.
Jut forrás a sajátos nevelési

igényû tanulók együttnevelését
segítõ eszközökre is. Erre és az
alkalmazásukhoz kapcsolódó
oktatásra 61,5 millió forintot
fordíthatnak, a fennmaradó
összeget pedig a pályázat meg-
valósításához kapcsolódó egyéb
szolgáltatásokra, tájékoztatott
Mayer Ágnes. Az önkormány-
zat pályázati referense hozzátet-
te, hogy ezzel a pályázattal elsõ
alkalommal nyert a város vala-
mennyi oktatási intézményét
érintõ támogatást.                       

Kohl Gyöngyi

Digitális táblákat is kapnak az iskolák

Befejezõdött négy, az önkor-
mányzat és a Paksi Atom-
erõmû Zrt. tulajdonában lé-
võ panelépület lépcsõházai-
nak felújítása. Az energiata-
karékos korszerûsítéshez az
önerõt a tulajdonosok bizto-
sították, a forrásokat egy-
harmad résszel állami pá-
lyázat egészítette ki. A beru-
házás összértéke 100 millió
forint volt.

A Fenyves utca 13.-15. és a
Gesztenyés utca 13.-15. számú
lépcsõházak korszerûsödtek a
kor követelményeinek megfe-
lelõen. A panelépületek ener-
giatakarékos felújítása a nyár

közepén, júliusban kezdõdött
el. A négyemeletes házakban a
radiátorokra termosztatikus
szelepeket szereltek, a
hõközpontban hõmennyiség-
mérõt építettek be, emellett a
szellõzõrendszerek is korsze-
rûsödtek, a szintek között tûz-
védelmi lezárások készültek.
A homlokzat hõszigetelésével
és a nyílászárók cseréjével az
épületek kívülrõl is megújul-
tak és elkészült a tetõ hõszige-
telése, mondta el a mûszaki át-
adást lezáró bejáráson Csep-
regi Péter, a mûszaki osztály
beruházási ügyintézõje. A ki-
vitelezési munkákat ajánlatké-
rési eljárás után az Ulbert Kft.

végezte el. Épületenként 50
millió forint volt a felújítás
szerzõdés szerinti költsége. A
szükséges forrást a tulajdono-
sok hozzájárulása mellett álla-
mi pályázaton nyert egyhar-
mados támogatás biztosította.
Két lépcsõház az atomerõmû
birtokában van, két lépcsõház-
ban pedig az önkormányzat
mûködtet 15-15 darab szociá-
lis- illetve elõtakarékos bérla-
kást. A lakásokat kezelõ DC
Dunakom Kft. részlegvezetõ-
je, Kudorné Szanyi Katalin tá-
jékoztatása szerint elkerülhe-
tetlen volt a lépcsõházak fel-
újítása, mert a nyílászárók és a
tetõ rossz állapota miatt a la-

kások az esõzések alatt állan-
dóan beáztak. Ehhez hozzájá-
rultak a rossz kialakítású, be-
felé lejtõ erkélyek is, amelye-
ket saját keretébõl lelapozta-
tott az önkormányzati cég. 

A város bérlakás-állományá-
nak korszerûsítése keretében
2000-ben újult meg külsõleg is
az elsõ panel épülettömb az
Építõk útja 20. szám alatt. Idén
a Gesztenyés és a Fenyves ut-
cai lépcsõházak mellett a Ba-
bits Mihály utca 6-ban zajlott
energiatakarékos felújítás. A
korszerûsítés a lakótelepi háza-
kon jövõre a tervek szerint a
Fenyves utca 10-12. számú
lépcsõházakban folytatódik,
amint az állami pályázat meg-
jelenik. 

Dallos Szilvia

Bérlakások újultak meg

Energiamegtakarításért kapott elismerést
egy paksi lakóközösség. Az Árnyas utca 16-
18-ban lévõ két lépcsõház alkotta közösség
a Társasházi Háztartás pályázatán szerepelt
sikerrel. A szaklap Energiahatékonysági dí-
jait, így a paksiaknak járó elismerõ okleve-
let Budapesten adták át a Közös Képviselõk
Napján. Podrogya Istvánné közös képviselõ
(fotónkon) beszámolt róla, hogy az épület
felújítása tavaly szeptemberben fejezõdött
be. A terveket Salamon Gábor készítette, a
kivitelezõ a PAKETT Kft. volt. A beruházás
keretében födém- és tetõszigetelést, hom-
lokzatfelújítást, nyílászárócserét és részbeni
fûtéskorszerûsítést végeztek. A szaklap pá-
lyázatára az ily módon elért 32 százalékos
fûtésienergia-megtakarítással jelentkeztek.
Podrogya Istvánné beszámolt róla, hogy a
közös képviselõi fórumon sok praktikus és

újszerû ötlet elhangzott, így fogalmazódott
meg benne egy újabb terv, miszerint a laká-
sokban lévõ szellõzõrendszer motorjainak
energiaköltségét napelemekkel lehetne
csökkenteni. A hírek szerint pályázati támo-
gatást társítanak majd ehhez az energiameg-
takarítást célzó beruházáshoz. Ha így lesz,
az Árnyas utca 16-18. pályázni fog, mondja
a közös képviselõ.

Arról is beszámolt, hogy a közelmúltban
már kihasználtak egy pályázati lehetõséget.
Az Allianz Biztosító minden évben meghir-
deti a Társ a házban címû pályázatát, ennek
az úgynevezett Zöld programjában jártak si-
kerrel és nyertek el 1,6 millió forintot a ház
környékének csinosítására. A munka dan-
dárját kivitelezõre bízták, de a lakók is ki-
vették részüket a földcserébõl, ültetésbõl.

Vida Tünde

Elismert lakóközösség
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A nukleáris szakma tudomá-
nyos eszmecseréjét kilence-
dik alkalommal szervezték
meg annak érdekében, hogy a
kutató, tudományos és üze-
meltetõ intézményekben dol-
gozók megoszthassák egy-
mással tapasztalataikat. A
Nukleáris Technikai Szimpó-
ziumnak, illetve az azt szer-
vezõ Magyar Nukleáris Tár-
saság közgyûlésének az Er-
zsébet Nagy Szálloda adott
otthont. Cserháti András, a
társaság elnökségének tagja
elmondta, hogy ötvenegy elõ-
adást hallgatott körülbelül
százötven szakmabeli. – Egy
sor elõadás a paksi atomerõ-
mû közelmúltban befejezõ-
dött teljesítménynövelési
programját járta körül, az új
blokkok kapcsán is hangzott
el tájékoztató, és bármilyen
furcsa, a leszerelés témaköre
is szóba került – sorolta hoz-
záfûzvén, hogy ez utóbbi

ugyan messze van, mégis kell
vele foglalkozni, hiszen a le-
szerelési terveket folyamato-
san aktualizálják és elmélyí-
tik. Kerekasztal-beszélgeté-
sen az atomerõmû küszöbön
álló bõvítése volt a téma. 

Végezetül a Magyar Nukleá-
ris Társaság közgyûlésére ke-
rítettek sort, ahol átadták a
szervezet szakmai elismerése-
it. Az 1992-ben alapított Szi-
lárd Leó-díjat Csajági Sándor,
az Energetikai Szakközépis-
kola fizikatanára vehette át. A
díjazott elõadást tartott mun-
kásságáról. Az ESZI tanára
beszélt pedagógusként végzett
tehetséggondozó tevékenysé-
gérõl, a középiskolában éven-
te megrendezett Szilárd Leó
fizikaversenyrõl, illetve kö-
zelmúltban megjelent tan-
könyvérõl, amely újszerûsé-
gével igyekszik gyarapítani a
fizikaszeretõ fiatalok táborát.   

-tünde-

Díjazták az ESZI tanárát
Megújult a Fehérvári út végén
lévõ szemétlerakó, ahova – bár
ezt nem mindenki veszi figye-
lembe – csak lakossági hulla-
dékot vihetnek ki. Naponta
ürítik a DC Dunakom Kft.
munkatársai a konténereket,
így is gyakorta borította sze-
mét a területet. Többször elõ-
fordult, hogy vállalkozások
szállították oda hulladékukat,
nem egyszer építési törmelék-
kel volt tele a terület. Lakossá-
gi kérés nyomán a körzet kép-
viselõje, Bordács József kez-
deményezte a szemétlerakó
felújítását. A konténerek alatt
szegéllyel védett, új betonalap
készült és magasabb, náddal

fedett kerítés biztosítja azt,
hogy a szél nem hordja szét a
szemetet. A területet az üze-
meltetõ Dunakom újította fel.
A városszéli hulladéklerakó
könnyen tisztán tartható és
kulturáltabban használható
lett, nem kell gyakorta sárban
gázolva használni, de a legfon-
tosabb az, hívta fel a figyelmet
Bordács József, hogy azok ve-
gyék igénybe az ingyenes sze-
mét-elhelyezési lehetõséget,
akik jogosultak arra: a kihelye-
zett konténerekbe csak lakos-
sági hulladék kerülhet a jövõ-
ben is. Ennek betartását a tele-
pülésõrök rendszeresen ellen-
õrizni fogják.                  -dsz-

Csak lakossági hulladéknak

„Kinevezése, összhangban a
településõr státuszhoz kap-
csolódó állami támogatással,
ez év december végéig szól,
azt követõen majd kiderül,
mit hoz a jövõ.” – ez a mon-
dat zárt egy ez év márciusá-
ban megjelent cikket, amely-
ben Zsigó Richárd település-
õrt mutattuk be. A folytatással
kapcsolatos döntés megszüle-
tett, Richárdot 2011. január
elsejével felveszik város-
gondnoknak. De nem ez az
egyetlen változás, ugyanis az
idõközben munkahelyet váltott
Cseh Tamás helyébe december
1-jével új kolléga lépett Árki
Gábor személyében (képün-
kön). A paksi fiatalember a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Egyetemen diplomázott, vég-
zettségét tekintve biztonság-
technikai mérnök. Korábban
Budapesten dolgozott, majd
hazatért városunkba, de nem
talált végzettségének megfe-
lelõ állást. A közcélú prog-
ramban az I. István Szakkép-
zõ Iskolában felügyelõ, majd
a II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskolában tornatermi
gondnok volt. Örömmel fo-
gadta el a városgondnoki ál-
lást, mert mint mondja, ér-
dekli ez a feladat, szeret em-
berekkel foglalkozni, amiben
már van tapasztalata. Jelenleg
ismerkedik a jogszabályok-
kal, illetve Richárd segítségé-
vel új munkakörével. A két
városgondnok feladata válto-
zatlanul a helyi parkolási ren-
delet betartásának ellenõrzé-
se, de õket hívják akkor is, ha
például ebtartással kapcsola-
tos probléma merül fel a vá-
ros területén vagy elhagyott
autónak kell utánanézni. A két
fiatalember egyenrangú fél-
ként dolgozik a DC Dunakom
Kft. munkatársaként, és mint
mondják, a jövõben a napi
feladatoktól függõen együtt
és külön is járják majd a vá-
rost.                          -gyöngy-  

Új városgondnok

Paks játszóterei megfelel-
nek az európai uniós elõírá-
soknak, mindegyikben biz-
tonságosan játszhatnak a
gyerekek. Ezt állapították
meg a szakértõk az idei be-
vizsgáláson.

Mielõtt beköszönt a tél, min-
den esztendõben szakértõk
bevonásával vizsgálják meg a

város játszótereit. Idén no-
vember végén látogatták vé-
gig a szakemberek a köztere-
ket, hogy ellenõrizzék, biz-
tonságosan használhatják-e a
gyerekek a játékokat. – Pak-
son 23 játszótéren 107 darab
kültéri játék van, valamennyi
megfelel az európai uniós
elõírásoknak, csupán apróbb
hibákra derült fény a bejárá-
son, ezek mindegyikét azon-
nal megszüntettük – tájékoz-
tatott Kudorné Szanyi Katalin
részlegvezetõ. Télen ugyan
rövidebb ideig, de állandóan
használható minden játszótér,
ahol, ha hidegre fordul az idõ,
a napi takarítás helyett a
síkosságmentesítés az elsõd-
leges feladata a DC Dunakom
Kft. munkatársainak. A kapu-
kat csak ezt követõen nyitják
ki kb. kilenc órakor, majd az
idõjárástól függõen legké-
sõbb délután öt órakor bezár-
ják.                                -dal-

Játszóterek: télen is nyitva

Irodánk széles ügyfélkörrel 
szakszerû és korrekt segítséget ajánl
ingatlana eladásához -kiadásához!

Vevõknek bérlõknek 
ingyenes szolgáltatások!

PAKSI 
INGATLANKÖZVETÍTÕ IRODA

Tel.: 20/327-0880  
www.atomingatlan.hu
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Több millió forint megtakarí-
tást vár az önkormányzat an-
nak kapcsán, hogy másik
áramszolgáltatóval kötött
szerzõdést. 

Januártól az MVM Partner Zrt.
látja el villamos energiával a
városi intézményeket és bizto-
sítja a közvilágítást. Az önkor-
mányzat élve a piacnyitás lehe-
tõségével közbeszerzési eljárást
hirdetett, s így választotta ki a
legjobb ajánlatot. Hajdú János
polgármester az új szolgáltató-
val kötött szerzõdés aláírásakor
számolt be arról, hogy régóta
húzódott már ez a kérdés, ke-
resték a lehetõségét annak,
hogy kedvezõbb feltételekkel
kössenek szerzõdést, de az
egyetemes tarifa bevezetése ezt
nem tette lehetõvé. Mostanra
viszont a feltételek adottak vol-
tak, így meghirdette az áramvá-
sárlási tendert az önkormány-
zat. Négy ajánlattévõ – köztük a
város eddigi partnere, az E.On
Hungária – szállt versenybe, de

az MVM Partner Zrt. ajánlata
bírt a legjobb kondíciókkal, így
egy évre ezzel a társasággal
szerzõdött a város. Hajdú János
elmondta, hogy korábban az in-
tézmények külön-külön szer-
zõdtek az áramszolgáltatóval,
ezt mára egységesítették, így
most az összes önkormányzati
intézmény ellátására, valamint
a közvilágítás biztosítására ke-
restek és találtak új partnert. Az

intézményi villamosenergia-el-
látáson 26 százalékos megtaka-
rítást várnak, azaz több mint 10
millió forinttal lesz kevesebb a
számla. A közvilágítás esetében
a várt megtakarítás 22 százalék,
a számítások szerint jövõre
több mint 6 millióval kell keve-
sebbet kiadnia a városnak erre a
célra. 

A szerzõdést Hajdú János pol-
gármester mellett Bokor Tamás,

az MVM Partner Zrt. nagyfo-
gyasztói értékesítési igazgatója
írta alá. Tõle megtudtuk, hogy
nagyvállalatok mellett egyre
több önkormányzat és kis és
középvállalkozás a partnerük.
Bokor Tamás hangsúlyozta,
hogy az MVM Csoporthoz tar-
toznak és a PA Zrt., valamint az
Atomix Kft. számára is szolgál-
tatnak, így már jelen vannak
Pakson, többek között ellátják
az ASE csarnokot, illetve újab-
ban az Erzsébet Szállót is.

Hajdú János arról is beszélt la-
punknak, hogy rövidesen a köz-
világítás karbantartására is köz-
beszerzést hirdetnek. E téren
egyébként is vannak problé-
mák, hiszen gyakran megesik,
hogy a karbantartások, hibafel-
tárás miatt egész városrészeken
ég napközben a közvilágítás,
amelynek költsége az önkor-
mányzatot terheli. Tervezik,
hogy egy új módszert alkalmaz-
nak majd, amihez nincs szükség
arra, hogy verõfényes nappal
feleslegesen égjenek a város ut-
cáin a lámpák ahhoz, hogy el-
végezze a szolgáltató a szüksé-
ges munkákat.        Vida Tünde

Kevesebbe kerül a közvilágítás

Talán kevesek tudják, hogy
dr. Hegyháti József, a Radio-
aktív Hulladékokat Kezelõ
Kft. ügyvezetõ igazgatója
több szállal is kötõdik Paks-
hoz. Elõször is itt született, a
Mûegyetem paksi fõiskolai
karán tanított, s több atom-
erõmûves munkában részt
vett gépészmérnökként. Az
RHK Kft. ügyvezetõje janu-
ár elsejétõl nyugdíjba megy –
utoljára tájékoztatta a média
képviselõit az elmúlt eszten-
dõ történéseirõl a társaság
szokásos évzáró sajtótájékoz-
tatóján Budapesten. 

A cég élén eltöltött nyolc év
után sikerélményt nyújt számá-
ra, hogy elkészült Báta-
apátiban egy nemzetközileg is
elismert színvonalú tároló, si-
került jó, összetartó kollektívát
kovácsolni és gyümölcsözõ

partneri viszonyt kialakítani a
létesítményeik körzetében élõ
lakossággal. Mint arról Hegy-
háti József beszámolt: a
bátaapáti tárolóba eddig ösz-
szesen 2400 hordó, a paksi
atomerõmûbõl származó kis
aktivitású hulladékot szállítot-
tak. A felszíni ideiglenes tároló
2011-ben még mintegy 600
hordót tud fogadni, mivel a lé-

tesítménynek 3000 darab táro-
lására van engedélye. A jövõ
év legfontosabb feladata a föld
alatti tároló építésének folyta-
tása lesz: ekkor alakítják majd
ki a két kamrát a felszíntõl szá-
mított 250 méteres mélység-
ben. A gránit kõzetben létreho-
zott végleges tároló várhatóan
2012-tõl fogadhatja majd az
atomerõmû kis és közepes ak-
tivitású hulladékait. 

A paksi Kiégett Kazetták Át-
meneti Tárolója idén 480 da-
rab, az atomerõmûben elhasz-
nált fûtõelemet vett át ötven
évnyi tárolásra. A létesítmény-
ben már több mint 6500 kiégett
kazettát helyeztek el eddig. A
tárolóban tizenhat kamra ké-
szen van az egyik oldalon, a
másik oldalon fogtak a bõví-
téshez, de itt olyan laza talajra
bukkantak, ami féléves csú-
szást és 5-600 milliós többlet-

költséget okozott. A beruházás
ennek ellenére 2011 végére el-
készülhet, tette hozzá az ügy-
vezetõ. A nagy aktivitású hul-
ladékok végleges tárolását cél-
zó kutatások a Nyugat-Me-
csekben folynak.

A fentebb említett három pro-
jekt mellett a Püspökszilágyon
lévõ tároló is ad feladatot a tár-
saságnak: itt nem atom-
erõmûvi, hanem egyéb, példá-
ul gyógyászati intézményekbõl
származó radioaktív hulladé-
kokat tárolnak. A Pest megyé-
ben található létesítményben
biztonságnövelõ és térfogat-
felszabadító feladatokra össz-
pontosítanak.  

A tájékoztatón jelentették be,
hogy dr. Hegyháti József nyug-
díjba vonul, utódja a cég élén
dr. Kereki Ferenc lesz, aki rö-
videsen a nyilvánosság elõtt is
bemutatkozik.                    -vt-

Évet zárt az RHK Kft.
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„A KÉSZ alkalmas eszköz a
gondviselõ Isten kezében,
hogy szeretetben egyesítõ ter-
vei megvalósulhassanak.” En-
nek a gondolatnak a jegyében
tevékenykedik a szövetség
paksi csoportja, amely idén
ünnepli alapításának tizen-
ötödik évfordulóját.  

A Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége a legnagyobb ma-
gyar keresztény civil szervezet,
amely 1989-es megalakulása
óta evangelizációs küldetése
szellemében dolgozik. Tevé-

kenységük egyrészt a saját tag-
ságuk felé irányul, hogy való-
ban értelmiségi szinten ismer-
jék hitüket, és azt öntudattal
képviseljék, másrészt felada-
tuknak tekintik az evangélium,
azaz Jézus Krisztus képviseletét
a közélet minden területén.
Programjuk állandó, de igye-
keznek alkalmazkodni a külsõ
körülmények változásához,
megtalálni a szükséges és lehet-
séges cselekvés újabb módoza-
tait, amiben fontos szerepe van
az ökumenikus szervezet igazi
erejét alkotó helyi csoportok le-

leményességének, amelyekbõl
majd' kilencven mûködik szerte
az országban, végtelenül gaz-
dag tevékenységi körrel –
mondta el dr. Osztie Zoltán, a
szervezet elnöke. 

Pakson 1995. május 10-én
alakult csoport, amely jelenleg
negyvenkét tagot számlál elsõ-
sorban Paksról, de a környezõ
településeken élõk közül is
csatlakoztak hozzájuk. A helyi
KÉSZ megalakulása óta éves
munkaterv alapján dolgozik,
havonta egy alkalommal talál-
koznak egymással a mûvelõdé-

si központ könyvtárának olva-
sótermében. Elõadásokat, ke-
rekasztal-beszélgetéseket és za-
rándoklatokat szerveznek, ame-
lyek nyitottak a nagyközönség
elõtt. A szövetség más csoport-
jainak képviselõivel az évente
két alkalommal rendezett kül-
döttgyûlésen, illetve zarándok-
latok alkalmával találkoznak,
szorosabb kapcsolatot a szek-
szárdi és tolnai KÉSZ szerve-
zettel ápolnak, mutatta be
Gangel Margit, a paksi csoport
elnöke közösségüket, amelyrõl
további információt találnak a
www.paks.hu civil szervezete-
ket bemutató oldalán.          

-gyöngy-

Paks Város Önkormányzata si-
keres pályázati program
(TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-
0014) keretében Paksi gyerme-
kek integrációs programját
szervezte 2009/2010. évben. Az
Európai Unió támogatásával, az

ESZA társfinanszírozásával
megvalósuló 19.990.416 Ft tá-
mogatási összegû program célja
a hátrányokkal küzdõ iskolás-
korú gyermekek, és családjaik
integrációs esélyeinek növelése
volt, oktatási rendszeren kívüli

preventív célú programokkal,
amelyek kompenzálják a hátrá-
nyaikat, csökkentik a devianci-
áikat, illetve segítik az iskolai
megfelelésüket, végsõ soron a
munka világára való felkészülé-
süket.

A Családsegítõ és Gyermekjó-
léti Szolgálat szakmai bázisán
oktatási intézmények, szociális
szakemberek, pedagógusok be-
vonásával a hátrányos helyzetû
iskolai problémákkal küzdõ
gyermekek és családjaik, vala-
mint a velük foglalkozó szak-
emberek együttmûködésével
valósult meg a projekt. 
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Városunkban sokéves hagyo-
mánya van annak, hogy a
véradók napja alkalmából a
Vöröskereszt helyi szervezete
köszönti a jubiláló véradókat.
Idén a Paksi Atomerõmû Zrt.
támogatásával az Erzsébet
Nagy Szállodában tartották
az ünnepséget.

Az idei városi véradó ünnep-
ségre 84 kerek véradásszámot
elért véradót hívtak meg, kö-
zülük hárman ötvenszer, ket-
ten hatvanszor és szintén ket-
ten hetvenszer nyújtották már
a karjukat. Ferencziné
Vesztergombi Klára, a paksi
vöröskereszt titkára elmondta,
hogy a lakosságszám öt száza-
lékát kell sikeresen megszólí-
taniuk a véradásokra, amit ed-
dig sikerült Pakson és a kör-
nyezõ településeken elérni, de
teljesítése egyre nehezebb fe-

ladat. Hozzátette, hogy az ak-
tivisták odaadó szervezõmun-
kája mellett nélkülözhetetlen
a sikeres véradásszervezéshez
a munkahelyek és középisko-
lák kedvezõ hozzáállása, így a
véradók mellett a segítõk
megbecsülésére is nagy hang-
súlyt fektetnek. Az ünnepsé-
gen elismerést vehetett át vér-
adásszervezésért Kuti Imréné
Györkönybõl, valamint a szer-
vezet munkájának támogatá-
sáért Dunaföldvár önkor-
mányzata, a Bauer Pékség, dr.
Bakos Batu, valamint a
TelePaks Kistérségi Televízió.
Az ünnepségen bemutatták az
újonnan alapított „Véradóba-
rát munkahely” kitüntetést,
amelyet megyénkben egyedü-
liként a Paksi Atomerõmû Zrt.
kapott meg, az elismerést
Bognár Péter humánigazgató
vette át a Parlamentben. 

A k k e r m a n
Imre nagyko-
rúvá válása
óta jár vért
adni, eddig
h e t v e n s z e r
nyújtotta a

karját.  Azt vallja, hogy ha az
ember egészsége engedi, miért
ne segítsen másokon, hiszen a
véradónak nem kerül semmibe,
de annak, aki rászorul, sokat,
akár az életet jelentheti. Ki-
emelte, hogy a véradás egyben
szûrés is, ezáltal képet kaphat
általános egészségi állapotáról. 

Hazer Antal
hetvenszeres
véradó. Alig
várta, hogy ti-
z e n n y o l c
éves legyen,
és vért adhas-

son. Értetlenül áll az elõtt,

hogy sokan, akik megtehetnék,
nem mennek el vért adni, pedig
ha nem háromszázezer, hanem
hárommillió véradó lenne Ma-
gyarországon, az sem lenne
sok. Ahogy számára példa volt
édesapja, most õ is az gyerme-
kei számára, akik szintén vér-
adók.                         

Kohl Gyöngyi

Sokszor nyújtották karjukat

Jubilált a keresztény szervezet

Paksi Gyermekek Integrációs Programja
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Félmillió forint támogatást
adott át az adventi véradá-
son az UniCredit Bank
paksi fiókja a helyi PLAZ-
MA Egyesületnek, amely
egészségmegõrzõ, szociá-
lis és gyermekvédelmi
programok szervezését tûz-
te zászlajára. A szervezet a
forrásból csecsemõelsõse-
gély-nyújtási tájékoztatók-
hoz „ambu babát”, vala-
mint a védõnõi szolgálat-
nak speciális tesztet, illetve
számítástechnikai eszközö-
ket vásárol.



Tizenhét, Pakson és a kistér-
ségben tevékenykedõ alkotó
kínálta portékáját advent má-
sodik vasárnapján a mûvelõdé-
si központ elõterében. Az Ad-
venti Kézmûves Kirakatot elsõ
alkalommal, hagyományte-
remtõ szándékkal szervezték
meg. Ünnepi díszek és aján-
déknak valók sorakoztak a mû-
velõdési házban berendezett
vásár asztalain. Helyi és a pak-
si kistérségben élõ mesterek
kínálták gyékénybõl, gyöngy-
bõl, fából, agyagból, mézeska-
lácsból vagy éppen hímzéssel

készült alkotásaikat. Két cél
vezérelte a program szervezõ-
it: szerettek volna bemutatko-
zási és ismerkedési lehetõséget
biztosítani a kistérség alkotói
számára, valamint, hogy igé-
nyes és értékes kézzel készült
ajándékok közül válogathassa-
nak karácsony elõtt az arra já-
rók. A kirakatot nem csak az
alkotók, az érdeklõdõk is szí-
vesen fogadták, így az elkép-
zelések szerint jövõre ismét
ajándékozhatunk szeretteink-
nek a kistérség kézmûveseinek
alkotásaiból.                -dallos-
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Szenteste kilencen ülik majd
körül a vacsoraasztalt Gyõrffy
Orsolyáéknál. Karácsonykor
persze még többen megfordul-
nak majd náluk, s biztosan
mindenkinek jut majd egy tá-
nyér étel és senkinek nem kell
ajándék nélkül elmennie. Orsi
számára nagyon fontos a kará-
csony, az is, hogy olyan aján-
dékot kapjanak a szerettei,
aminek örülnek, éppen ezért jó
korán hozzá szokott fogni a ke-
resgetéshez. Elárulta, hogy so-
ha nem adott pénzt a gyerekei-
nek. Nyár óta igyekszik kipu-
hatolni a kívánságokat, besze-
rezni az ajándékokat, mégpe-
dig amit csak lehet úgy, hogy
abban a saját keze munkája is
benne van. A karácsonyi dí-
szek nagy részét is maga készí-
ti, s ebbe a munkába két lánya,
Ági és Livi is bekapcsolódik.
Eleinte inkább a kíváncsiság,
netán a szelíd anyai ösztökélés
viszi õket a gömböket, szalvé-
ta- és rongydarabokat, csillo-
gó-villogó díszítõelemeket,
ecseteket, festékeket tartalma-
zó doboz köré, aztán elkapja
õket az alkotás öröme. Elárul-
ják, hogy õk is mindenkit meg-
ajándékoznak a zsebpénzükbõl
saját és barátjuk családjában is.
Mosolyogva idézik fel, hogy
Livi egyszer azt mondta, õ
nem vesz semmit, úgyis hoz a

Jézuska. Aztán, ahogyan szü-
letnek az újabb és újabb motí-
vumok a néhány perce még fe-
hér gömbön, történetük egy ré-
sze is kikerekedik. Kiderül,
nem várták mindig ilyen béké-
sen, együtt az ünnepeket. A
szülõk elváltak, Livi apjáékkal
más településre költözött, Orsi
édesanyjához Ágival. Ahogy
felidézi, azon a karácsonyon
nem készült, sõt azt sem bánta
volna, ha nincs ünnep, hiszen
nem volt férje és csak egy gye-
reke maradt. Nem akart fát, dí-
szeket, vendégjárást, karácso-
nyi hangulatot, de a szekrény-
ben pakolgatva, a ruhák között
rábukkant egy kis csomagra,
amin az volt: Anyukámnak. A
véletlenül fellelt ajándék rá-
döbbentette, hogy ha valami-

kor, akkor most kell igazi kará-
csonyt varázsolni „megma-
radt” gyerekének. Arra is rá-
döbbent, hogy nem azért kell
keseregni, ami nincs, hanem
annak örülni, ami van. – Talán
akkor kezdtem el angyalkákat
horgolni – gondolkodik el,
hozzátéve, anyukája tanította
meg. Szép karácsonyuk volt.
Akkor is, az azt követõ évek-
ben is. Ha olyan barátot, isme-
rõst sodort útjába az élet, aki
egyedül töltötte volna a szent-
estét, õt is meghívta, és soha
nem engedte útjára apró aján-
dék nélkül. Azóta vált szokássá
náluk az üzletben, ahol húga
kozmetikusként, õ mûkörmös-
ként dolgozik, hogy vendége-
iknek is készítenek egy kis fi-
gyelmességet ünnepekre. – Rá-

jöttem, hogy szeretetet annak
kell adni, aki azt elfogadja –
állítja. – És olyan sok ember
van, aki örömmel veszi – fûzte
hozzá.

A karácsony mostanság már
nem a nagymama kisszobájá-
ban találja Orsit egy szem lá-
nyával, s nemcsak a gyereke-
ket illetõen egészült ki a csa-
lád, édesanyjuk párra is talált.
Karácsonykor persze János
gyerekei, sõt a két lány –
ahogy a mama szokott fogal-
mazni – „udvarlói” is együtt
ünnepelnek majd velük, és per-
sze a nagyszülõk, testvérek is
betoppannak majd. – Már
olyan sokan vagyunk, hogy
lassan húzni kell, hogy ki kit
ajándékoz meg – mondják tré-
fásan. S, hogy az ünnep milyen
lesz? Az biztos, hogy nem a
pénzrõl és egymás túllicitálá-
sáról szól majd, hanem az
együttlétrõl. Beszélgetnek, ját-
szanak – merthogy a karácsony
nem múlhat el úgy, hogy ne
volna a fa alatt egy társasjáték
– sõt most egy új ötlettõl ve-
zérelve mindenki készül egy-
egy történettel vagy verssel,
ami valamiért fontos vagy ked-
ves a família valamelyik tagjá-
nak. A lányok a családban
megtörtént emlékezetes, mo-
solyfakasztó sztorikon törik a
fejüket, Orsi pedig „megsúg-
ta”, hogy már tanulja édesany-
ja kedvenc versét, a Cinege ci-
põjét.                      Vida Tünde

Örülni annak, ami van

Kistérségi portékák
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Mikor méhnyakrákot diag-
nosztizáltak nála, ahogy mond-
ja, „padlót fogott”, és elkezdõ-
dött a mélyrepülés: két kisgye-
rekkel, egy kétségbeesett csa-
láddal azt gondolta, vége a vi-
lágnak. Ma már hálás a sorsnak
a történtekért, ami teljesen
másfelé terelte életét. Lelkileg
kiszolgáltatott helyzete arra
döbbentette rá, hogy mennyire
védtelen ilyenkor az ember.
Felhagyott addigi tevékenysé-
gével és kereste saját útját, ön-
kéntesként dolgozott a megyei
lelkisegély-szolgálatnál. Mikor
azonban olyasvalaki szólalt
meg a vonal túloldalán, aki épp
arra készült, hogy önkezével
vessen véget életének, rádöb-
bent: nem elég a segíteni aka-
rás, az empátia – szaktudás is
kell, hogy megbirkózzon az
ilyen helyzetekkel. Erdélyi
Gabriella ma már szociál-
pedagógus és szenvedélybe-
teg-segítõ végzettséggel várja
a hozzá fordulókat kolléganõ-

jével együtt, hogy segítséget
nyújtsanak krízishelyzetekben. 

Válás, munkanélküliség,
gyász, érzelmi-hangulati labili-
tás, önértékelési problémák,
szenvedélybetegség – hosszan
sorolhatnánk, mi minden borít-
hatja fel valakinek az életét,
amivel sokszor képtelenség
egyedül megküzdeni. Mégis a
segítségkérés gyerekcipõben
jár, általában szégyenként éljük
meg, ha nem vagyunk képesek
egyedül megbirkózni a problé-
máinkkal. – Aki ide bejön, az-
zal már többnyire nagy baj van
– mondja az iroda vezetõje. Pe-
dig sokszor már az is nagy se-
gítség, ha kiadhatja magából a
benne felgyülemlett feszültsé-
get, teszi hozzá Erdélyi Gabri-
ella. Egy irányított beszélgetés
során az iroda munkatársai kér-
déseket tesznek fel, így kerül-
nek felszínre érzések, gondola-
tok, és végül maguk a betérõk
(akik anonimitásban marad-
nak) mondanak ki olyan dolgo-

kat, amelyek közelebb visznek
a megoldáshoz. – Nem elemez-
zük a személyiségét, a dolgait.
A cél, hogy ami õt feszíti, fel-
színre kerüljön – mondja. Idáig
azonban el is kell jutni, hiszen
sokszor a legegyszerûbb sem-
mit sem csinálni, a változás és a
változtatás a legnehezebb. Kell
egy meghatározó élmény, ami
ráébreszthet arra, hogy valaki
feltegye a kérdést: mit csinálok
rosszul? Ez is elegendõ lehet,
hogy egy másik úton induljon
el és átrendezõdjön az élete.
Egy alkoholistánál már jóval
komplikáltabb a helyzet (már
csak azért is, mert általában
nincs betegségtudatuk, így nem
is kérnek segítséget): ilyen ese-
tekben a kezdeti lépések után
továbbirányítják a megfelelõ
ellátásra. 

Hogy miért éppen az irodában
tárják fel magukat az ide fordu-
lók? Volt, aki egy válás után azt
mondta: tudja, hogy a barátnõi
mit mondanának, de neki most

nem vigasztalásra vagy a férje
kárhoztatására van szüksége. Itt
nem vigasztalnak – végigveze-
tik, milyen alternatívák közül
választhat. 

Egy középiskolás fiú (akinek
történetét csak azért meséli el
Gabriella, mert nem paksi, így
nem lehet beazonosítani) azzal
fordult az irodához, hogy moz-
gássérült anyjával él együtt, aki
komoly korlátok közé szorítja
és terrorizálja, emiatt úgy érzi:
óriási agresszió gyûlt benne és
félt, hogy felszínre tör. A neve-
lési tanácsadó pszichológusával
együttmûködve sikerült megol-
dani a helyzetet. A fiú ma már
egyetemre jár és szociális mun-
kásnak tanul… Persze ehhez a
sikerhez kellett az is, hogy õ
változtatni akart.         -préházi-

A tél rövidebb nappalokat,
hidegebb, szürkébb idõsza-
kot hoz, ami befolyásolhatja
kedélyünket. Vannak, akik-
nél a téli rosszkedv intenzí-
vebben, szezonális hangulati
zavarként jelentkezik, ami a
felnõtt lakosság nagyjából
ötödét, fõként a nõket érinti.  

Nem minden rosszkedv jelent
téli depressziót, ám ha a ked-
vetlenség nem múlik el né-
hány hét alatt, ajánlatos szak-
emberhez fordulni, mert sze-
zonális hangulati zavarról le-
het szó, ami a melatonin nevû
hormon fényhiány okozta túl-
termelõdésével hozható össze-
függésbe. A téli depresszióban
szenvedõ, máskor aktív ember
kedvetlen és fáradékony lesz,
alvászavarral küzdhet, és fo-
kozottan kívánja az édességet
és a szénhidrátot. A tünetek ál-
talában október-november tá-

ján kezdõdnek és február-már-
ciusban érnek véget – mondja
Laufer Éva egészségfejlesztõ.
A legjobb gyógyír a téli de-
presszióra a természetes fény:
napközben minél több idõt
kell tölteni a szabad levegõn,
de egyre terjedõ módszer a
fényterápia is, aminek lénye-
ge, hogy a páciens meghatáro-
zott ideig egy speciális, a nap
teljes fényspektrumához ha-
sonló fényforrás elõtt ül. A té-
li rosszkedv elûzését segíti a
vitamindús ételek fogyasztása,
a sport, illetve ha nem gubó-
zunk be, hanem programokat
szervezünk és koncentráltab-
ban éljük meg az apró örömö-
ket. Szót kell ejteni arról is,
hogy a téli idõszakban a szero-
tonin nevû hormon hiánya is
jelentõsen hozzájárulhat a de-
pressziós tünetekhez, ez okoz-
hatja a nassolás utáni vágyat.
Vannak olyan élelmiszerek,

amelyek tartalmazzák ezt az
ingerület-átvivõ anyagot, ilyen
például a banán vagy a csoko-
ládé, amelyek mértékletes fo-
gyasztása szintén segíthet. A
szezonális depresszió súlyo-
sabb eseteiben pszichoterápi-
ás, illetve gyógyszeres keze-
lésre lehet szükség, oda kell
figyelni a tünetek esetleges sú-
lyosbodására – összegezte a
megelõzés, kezelés lehetõsé-
geit a szakember. Ugyanakkor
kiemelte, hogy a téli hangulati
zavar nem tévesztendõ össze a
„valódi” depresszióval. Míg a
téli depresszióra a szezonalitás
jellemzõ, a klinikai depresszió
esetében a kiüresedettség-ér-
zés, az intenzív szomorúság
huzamosabb ideig fennáll. A
depresszióval küzdõk nagy ré-
sze nem fordul szakemberhez,
mivel panaszaikat gyakran
csak fáradtságnak, külsõ nega-
tív eseménynek tulajdonítják,

de az is elõfordul, hogy mivel
még mindig tabutéma, szé-
gyellik állapotukat. A depresz-
szióban szenvedõ embernek
nem segítünk azzal, ha azt
mondjuk, hogy „szedd már
össze magad”, ugyanis ez egy
komoly betegség. A pontos di-
agnózis és a legmegfelelõbb
kezelés meghatározása érde-
kében szakemberre van szük-
ség.                            -gyöngy-
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Ha nemcsak az idõ borongós

Nem vigasztalnak, alternatívát mutatnak

Elérhetõség: 
Paksi Városi Mentálhigiénés
Egyesület, Paks, Újtemplom
utca 26-28. Nyitva: hétfõ,
szerda 16-18 óráig. Telefon:
(20) 240-1380, (20) 570-
4204. 
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Szinger Ferenc továbbra is
a város közéletében marad:
a Városi Nyugdíjasklub el-
nökeként tevékenykedik
ezentúl. 

Varga Dezsõ betegsége miatt
lemondott a Városi Nyugdí-
jasklub elnöki tisztérõl. Ha-
sonlóan döntött a vezetõség
többi tagja is, ezért rendkívüli
tisztújító közgyûlést tartottak
a klub Jámbor Pál utcai „fõha-
diszállásán”. Az elnöki posz-
tot a korábbi önkormányzati
képviselõ, Szinger Ferenc töl-
ti be ezentúl. Rajta kívül még
négyen alkotják az elnöksé-
get: Beczker Jánosné – aki a
kórust is vezeti – elnökhelyet-
tes lett, míg Dömötör
Lajosnét, Kránik Györgyöt és
Agócs Jánosnét elnökségi tag-
gá választották. A vezetõség
mandátuma jövõ õsszel járt

volna le, most négy évre kap-
tak felhatalmazást. 

Szinger Ferenc újonnan meg-
választott elnök elsõként azt
emelte ki, hogy nem vezetni,
hanem szolgálni szeretnék a
több mint nyolcvan fõs tagsá-
got. Az elnökség tagjai megosz-
toznak a feladatokon, mindenki
abban vállal szerepet, amihez

ért. A rendszeres klubtalálkozók
mellett áprilisig folytatódik a
népfõiskola elõadássorozata és
elõre elkészített éves terv alap-
ján járnak a jövõben is kirán-
dulni, fürdeni, de vidéki útjai-
kon minden alkalommal kultu-
rális programot is beiktatnak.
Azt mondta, olyan rendezvé-
nyeket terveznek, amelyekkel

ezeknek az embereknek szebbé
és boldogabbá tudják tenni a
nyugdíjas éveit. – Tele vagyok
elképzelésekkel, hiszek és bí-
zok abban, hogy eleget fogunk
tenni annak az elvárásnak, amit
ez a nyolcvanhárom ember az
elnökséggel szemben támaszt –
emelte ki az újonnan megvá-
lasztott elnök. 

A közgyûlés után visszatért a
klubélet a megszokott meder-
be, ha a karácsonyi összejöve-
tel megszokott elfoglaltságnak
tekinthetõ: a nyugdíjasoknak a
Bezerédj Általános Iskola di-
ákjai adtak mûsort, Lenkeyné
Teleki Mária református lel-
kész pedig a karácsonyról be-
szélt. Tervezi a tagság, hogy
rövidesen megnézik a nemré-
giben átadott Erzsébet Nagy
Szállodát, s azt is, hogy idén
szilveszterkor is tartanak ösz-
szejövetelt, hogy ne kelljen
magányosan búcsúztatniuk az
évet azoknak sem, akik egye-
dül élnek.              Vida Tünde

Nem vezetni, szolgálni kíván

Ötszázhat kisnyugdíjast kö-
szönt idén karácsonyi ajándék-
csomaggal a város önkor-
mányzata. Az akció, amelyre
közel 3 millió forintot fordít a
város, több mint tíz éve hagyo-
mány Pakson. Több helyszínen
helyezték ki azokat a gyûjtõ-
dobozokat, ahova a karácsonyi
akcióra jelentkezõk eljuttathat-
ták regisztrációs lapjaikat. A
felhívásra azok a kisnyugdíja-
sok nevezhettek, akiknek csa-
ládjában az egy fõre esõ havi
jövedelem nem haladta meg az
55 ezer, egyedül élõk esetében
a 65 ezer forintot. – A csomag
értéke 3500 forint, fõként tar-
tós élelmiszereket, édessége-

ket, szaloncukrot és további
hasznos dolgokat tartalmaznak
– tájékoztatott Badics
Istvánné. A városban élõ kis-
nyugdíjasok november 30-ig
adhatták le igényléseiket, amit
postáztak valamennyi háztar-
tásba. – Összesítettük a beér-
kezett szórólapokat, de mindig
pár darabbal több csomagot
készítünk, hogy a késõbb je-
lentkezõknek is segíthessük. A
Szociális Intézmények Igazga-
tóságának dolgozói már hord-
ják az érintetteknek az önkor-
mányzat karácsonyi csomagját
– tette hozzá szociális osztály
vezetõje.

Faller Gábor

Csomag a nyugdíjasoknak
Idén is várja a paksi rászorulók
számára felajánlott adományo-
kat Molnár Imréné Ancika. A
nyugdíjas asszony kéri, hogy
aki szeretne segíteni, készítsen
össze egy-egy doboznyi ajándé-
kot feleslegessé vált, de még jó
állapotú ruhanemûkbõl és tartós
élelmiszerekbõl. Az adományo-
kat Hidegvölgy utcai lakásában,
illetve a piactéren található üz-
letében fogadja karácsonyig.
Ancika az ünnep elõtt szeretet-
vendégséget is szervez. Immár
nyolcadik alkalommal várja egy
tál meleg étellel december 24-
én a rászorulókat a Városi Mú-
zeum melletti parkolóban felál-
lított sátorban, az idén gulyás
kerül a tányérokba. Molnár
Imrénét a 06 (30) 351-24-77 te-
lefonszámon érhetik el felaján-
lásaikkal. 

Nem fejezõdött be a devecseri
iszapkatasztrófa áldozatai szá-
mára szervezett gyûjtés sem.
Eddig a mûszaki cikkeket, ház-
tartási eszközöket és gépeket

várta az akciót szervezõ Szabó
Jánosné. A paksi polgárok által
felajánlott hûtõket, gáztûzhelye-
ket, edényeket december 3-án
szállították el Devecserbe, ahol
a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat raktárába kerültek. Most
már bútorokat, jó minõségû
ágynemûket és huzatokat gyûj-
tenek a Zsíros köz 11-ben.
Szabóné Terike a bajbajutottak
nevében is köszöni az eddigi
felajánlásokat és az ezután érke-
zõ segítséget. Szabó Jánosné a
06 (30) 440-77-87 telefonszá-
mon várja hívásaikat.

Hagyomány, hogy ilyenkor ka-
rácsony elõtt gyûjtést kezdemé-
nyeznek az Érted-Értünk Baráti
Társaság tagjai. A felajánlások-
ból összeállított tartós élelmi-
szercsomagokat, valamint az
adományként kapott játékokat,
ruhanemûket a karácsony elõtti
napokban személyesen viszik el
a rászoruló nagycsaládosoknak
és nyugdíjasoknak. Aki a társa-
ságon keresztül szeretne segíte-
ni, keresse a szervezet elnökét,
Seregély Erzsébetet a 06 (20)
416-60-06–os számon.        -dsz-

Gyûjtések

…meghalt a hajléktalan, aki
úgy maradt itt a fõutca felújí-
tása után, mint egy „régi utca-
bútor”. Elvitt magával min-
dent, ami a városlakókat bán-
totta: szagot, rongyos ruhát,

kitaposott cipõt. Üres a pad. Itt
maradtak a megvetõ, sajnálko-
zó pillantások, hosszú nézések.
Azokat nem vitte magával.
Azok ott maradtak a padon, a
szemekben. A hajléktalan nincs
már, de hajléktalan lélek akad
bõven…

Tell Edit

Az Emberrõl
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Mint hivatal-
vezetõ elvá-
rásom, óha-
jom, kérésem
az égiektõl
2011-re az,
hogy nyu-

godjon meg végre már az or-
szág, induljon be egy egész-
séges kilábalás ebbõl a vál-
ságból, fogalmazott dr.
Blazsek Balázs. Hozzáfûzte,
érezhetõ a mindennapi élet-
ben, munkában, hogy az em-
bereknek a devizahitelek mi-
lyen nehézséget jelentenek,
hogyan fogja vissza õket, s
nem tudnak kivergõdni a vál-
ságcsapdából. A város címze-
tes fõjegyzõje szerint ez az
úgynevezett munkás közép-
osztályt igencsak sújtja a vá-
rosban is, holott mindig el-
hangzik, hogy Paks gazdag
város. Az új esztendõre gaz-
dasági fellendülést, kicsit
jobb létet kíván az országnak
és azt, hogy sikerüljön véget
vetni annak a hisztériának,
ami a politikában zajlik. Pak-
sot illetõen pedig azt, hogy
döntse már el végre a politika
és induljon be az erõmû bõví-
tése, hiszen – bár nem min-
denki dolgozik az erõmûben
– egy ilyen nagyléptékû beru-
házás mindenkire kihat. –
Akkor, úgy gondolom, a gye-
rekeink jövõje biztosítva van.
Ha jól megy a városnak, jól
megy minden egyes család-
nak – emelte ki.

Veiland Lász-
ló nyár óta az
E r z s é b e t
Nagy Szállo-
da vezetõje.
E r e d e t i l e g
v e s z p r é m i ,

de az utóbbi években a Bala-
tonnál és külföldön dolgozott.
Egyelõre kétlaki életet él csa-
ládjával, de hosszú távon azt
tervezik, hogy letelepednek
Pakson. 2011-tõl azt reméli,
hogy sikerül otthonra találni-
uk, gyökeret verniük, és meg-
szokniuk az eddigi nyüzsgõ
élettõl kissé eltérõ paksi kör-
nyezetet, a lassúbb ritmust.
Szállodavezetõként elsõsor-
ban azt várja, hogy elindul és
beáll a rendes üzembe a szál-
loda. – Próbáljuk a konferen-
ciaturizmus és a rendezvény-
szervezés terén megismertetni
elsõsorban a belföldi piacon,
de valószínûleg külföldre is
kacsintgatunk – fogalmazott.
– Megpróbáljuk az egy-két
hete együtt dolgozó csapatot
kicsit összerázni, összeková-
csolni, illetve a szállodát kö-
zelebb vinni a paksiakhoz. Ar-
ra számítok, hogy ez sikerül –
mondta az azt firtató kérdésre,
hogy mit vár 2011-tõl. Hozzá-
tette, hogy jövõ évtõl a turiz-
mus fellendülését várja. Ab-
ban is bízik, hogy számára
jobb lesz, mint az idei, mert
úgy tapasztalja, hogy neki a
páratlan évek jobban szoktak
sikerülni. 

Feilné Szom-
bat Csilla, a
Dél-dunántú-
li Regionális
Munkaügy i
K ö z p o n t
paksi kiren-

deltségének vezetõje azt
mondta, munkájukat illetõen
komoly változásokat ígér a
következõ esztendõ. Szerve-
zeti átalakulás elõtt állnak, a
kormányhivatalhoz tartoznak
majd és megyei igazgatás
váltja fel a mostani regionális
tagozódást. Jogszabályi vál-
tozás várható januárban is, ta-
vasszal is, de Feilné Szombat
Csilla úgy gondolja, hogy ez
nem okoz gondot és meglepe-
tést számukra, hiszen sok vál-
tozást megéltek már. Arra
számít, hogy zökkenõmentes
lesz az átmenet. A munkaerõ-
piacot illetõen azt várja az új
esztendõtõl, hogy folytató-
dik, felerõsödik az a tenden-
cia, amit az utóbbi idõben ta-
pasztalnak: újabban ugyanis
kicsit „megindult” a foglal-
koztatás. – Bízom benne,
hogy így lesz – erõsítette
meg. Hozzátette, hogy a csa-
ládját illetõen legalább olyan
évet kíván maguknak, mint a
mostani volt. Azt viszont iz-
gatottan várja, hogy milyen
lesz majd, amikor a „hóhért”
akasztják: nagyobbik fia
ugyanis 2011-ben diplomá-
zik, így az új év nagy kihívá-
sa az álláskeresés lesz. 

A l a p v e t õ ,
hogy legyen
béke, bol-
dogság és
egészség –
kezdte Ko-
vács Mihály,

a paksi atomerõmû munkatár-
sa, a Sárgödör Téri Présháztu-
lajdonosok Egyesületének fõ-
pohárnoka. – Ami igazából ne-
kem a szívem csücske: fejlõd-
jön a Sárgödör tér, legyenek
sikeresek a rendezvényeink. A
sillerfesztiválon és az azt kö-
vetõ konferencián minél több
neves sillerkedvelõ szakember
vegyen részt és a siller bor ke-
rüljön végre méltó helyre a
borpalettán, a paksi bor régi
fényében ragyogjon – sorolta
aztán. Hozzátette, hogy véle-
ménye szerint a tér egy kitöré-
si pontot jelent. Tudja, hogy a
neves borvidékekkel nehéz
versenyezni, de a paksi siller
mindig márka volt, és mellette
talán a többi paksi bor is ver-
senyre tud kelni. Mint mondta,
egyébként jó évre számít. Már
most érezhetõek a pozitív vál-
tozások az országban. – Talán
a fejlõdés jó irányba fordult.
Az emberek, köztük jómagam
is, optimisták lettek – taglalta.
Kovács Mihály további kíván-
ságai az új évtõl, hogy legyen
mindenkinek munkája, mert
ha az embereknek van munká-
juk, tudnak költeni, adót fizet-
ni. És legyen több mosolygós
ember is!              Vida Tünde

Mit vár az új esztendõtõl?

Ideges hang estefele a telefonban: – Kel-
lene az autó, elhagytam a pénztárcámat!
Indulok rögvest, aztán ketten keresgélünk,
egyre reménytelenebbül. Elõször irány a
munkahely, még bizakodva, hátha ottma-
radt, majd kétségbeesett nyomozás a
buszsofõr után, aki az öt órás munkásjá-
ratot vezette. Mindhiába – sem az íróasz-
tal, sem pedig a busz nem rejti az er-
szényt. Amiben persze nem csupán néhány
ezer forint lapul, hanem MINDEN okmány,
bankkártya, az elmaradhatatlan pont-
gyûjtõk – kicsi plasztik lapok, életünk be-

azonosítói. Marad a remény, hátha valaki
megtalálja, leadja és jön a fogadkozás:
legközelebb nem vágom csak úgy zsebre,
jobban figyelek rá… 

Egyszer csak megcsörren a telefon:
megkönnyebbülést hoz a feszült estébe

a megtaláló (milyen szerencse, hogy
névjegykártya is volt a pénztárcában),
aki a buszon akadt rá. Hazafele a lép-
csõházban a szomszédok mesélik uj-
jongva: a család férfitagja még csak
észre sem vette, hogy a bankkártyáját
otthagyta a postán, néhány perce csön-
getett be a postás kisasszony, aki ház-
hoz vitte (az egyébként kód nélkül is
mûködõ) kártyát. 

Belépvén a lakásajtón párom a nya-
kamba borul és önfeledten kiszakad be-
lõle: Jó Pakson!                           -pré-

Jó 
történetek
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Új paksi képeslapsorozat van
születõben. Az üdvözlõlapo-
kon itt élõ alkotók elsõsorban
Pakshoz kötõdõ munkái je-
lennek meg. A mûvészeket tö-
mörítõ Altern Art Egyesület
az önkormányzathoz nyújtott
be pályázatot, az itt nyert
pénzbõl tizenhat különbözõ
képeslapot készítenek 400-
400 példányban. Venczel
László, az egyesület tagja be-
számolt róla, hogy az Altern
Art tíz tagján kívül hat, egye-
sülethez nem tartozó alkotó-

nak is lehetõséget biztosítot-
tak a megjelenésre. – Nem
tudtunk igazságosabb, jobb
döntést, mint hogy meghívá-
sos módon Gyõrffy József el-
nökünk ismeretségére, javas-
latára hagyatkozva hat embert
kiválasztunk – fogalmazott. A
pályázatnak nemcsak az a cél-
ja, hogy az önkormányzat egy
kulturális jellegû ötlet megva-
lósítását elõsegítse. Általa
szeretnék egyfajta példáját
bemutatni annak, hogy a mû-
vészet, a mûvészek hogyan

tudnak részt vállalni egy tu-
risztikai jellegû projektben,
mondta. A képeslap ugyanis
nemcsak a mûvészek, alkotók
hírét viszi és elérhetõségüket
tartalmazza, hanem például
olyan honlapcímeket is, ahol
a várossal kapcsolatos turisz-
tikai információkhoz juthat-
nak hozzá. Venczel Lászlótól
megtudtuk, hogy most foly-
nak a nyomdai elõkészületek,
várhatóan január közepére
készül el a sorozat. Azért
csak 400 darab fajtánként,
mert egyrészt az önkormány-
zati támogatás ennyire ele-
gendõ, másrészt még nem
tudni, milyen lesz a fogadta-
tás. Jövõre mindenesetre
folytatást terveznek és más
alkotóknak is szeretnének le-
hetõséget biztosítani arra,
hogy ily módon bemutatkoz-
zanak. A képeslapokhoz bárki
ingyen hozzájuthat. Az Altern
Art Egyesület a pályázati
pénzbõl és máshonnan érkezõ
forrásokból képeslapkínáló
tárolókat is vásárol, s ezeket
a város szállodáiban, közin-
tézményeiben helyezi el,
hogy a szélesebb közönség
hozzáférhessen.
A Paksi Atomerõmû Zrt. ha-
gyományos falinaptárának jö-
võ évi kiadásán szintén az

egyesület alkotóinak munkái
láthatóak. Ez Venczel László
szavai szerint onnan eredez-
tethetõ, hogy az Altern Art
Egyesület az atomerõmû ak-
tív és nyugdíjas dolgozóiból
áll össze. Megalakulásuk óta
foglalkoztak azzal a gondolat-
tal, hogy a cég ismerje el az õ
szervezetüket is sajátjának
úgy, mint a horgászegyesüle-
tet, vagy éppen az ASE-t. Fel-
keresték a korábbi vezérigaz-
gatót, Süli Jánost, akit errõl
minden rábeszélés nélkül,
azonnal sikerült meggyõzni.
Ennek elsõ megjelenési for-
mája a jövõ évi naptár.     -vt-

Évek óta sikerrel szerepel
Wollner Pál, a Paksi Fotósok
Baráti Körének vezetõje a Ma-
gyar Trikolór Tizenkét Hónap-
ja elnevezésû fotópályázaton.
A New York-i Hungarian TV
Magazine által meghirdetett
pályázatra a nemzeti színeket
legkülönbözõbb, legmeghök-
kentõbb összefüggésekben áb-
rázoló fotókat, mûveket vár-
tak. A fotókon a négy évszak-
ban megjelenõ nemzeti zászló
témakörén túl, a trikolór egyéb
elõfordulási formái is szerepel-
hettek, feltétel volt, hogy a ké-
pek nem lehetnek egy évnél ré-

gebbiek. A pályamunkákat
rangos zsûri bírálta el, amely-
nek elnöke Zsigmond Vilmos,
Oscar-díjas operatõr volt. Im-
már ötödik éve a beérkezett
munkákból összeállított válo-
gatást naptárban jelenítik meg. 

A 2011-es naptárban négy
Pakson készített fotója is sze-
repel Wollner Pálnak, aki el-
mesélte: mivel évek óta rend-
szeres résztvevõje a pályázat-
nak, ha bármilyen környezet-
ben piros-fehér-zöldet fedez
fel, azonnal lencsevégre kapja
– így gyûjti aztán a bekülden-
dõ mûveket.                    -pré-

Kisvárosi anziksz
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Trikolór paksi színekkel

Wollner Pál Hajókémények címû fotója a Magyar Trikolór Ti-
zenkét Hónapja 2011 naptár januári oldalát díszíti.

Dr. Szinger Zsuzsanna tûzzománc alkotása a „Paks jövõ” címet
viseli és az atomerõmû jövõ évi naptárában a decemberi hóna-
pot illusztrálja.

Gálára invitál a Duna Party
Társastánc Klub december
28-án 18 órai kezdettel a
mûvelõdési ház színházter-
mébe. A klub táncosai be-
mutatják a náluk tanulható
táncokat, többek közt a ke-
ringõt, csacsacsát, rumbát
és salsát. 

A belépés ingyenes, de a
nézõk jótékonysági gyûjtés
keretében adakozhatnak a
Társastánccal a Paksi Di-
ákéletért Alapítvány szá-
mára. A befolyt összeget
gyerekek táboroztatására
ajánlják.

Táncest a VMK-ban



A világháború elsõ érzelmi
megrendülését a frontról ér-
kezõ sebesült katonák százai
jelentették az ország népének.
Paks lakossága is kötelessé-
gének tartotta, hogy a háború
áldozatainak segítségére sies-
sen, és kórházat létesítsen
számukra. A felkészülést a se-
besültek fogadására részben a
nagyközség elöljárósága,
másrészt az 1914 májusában
Pakson megalakult József Ki-
rályi Herceg Szanatóriumi
Egyesület fiókszervezetének
vezetõje, Mihalik Gézáné
Bertalan Margit, a paksi ma-
gán leánypolgári alapító igaz-
gatónõje szervezte. A kialakí-
tandó kórház számára az ön-
kormányzat hatósági finanszí-
rozással 50 ágyas elhelyezést
tervezett, a szanatóriumi
egyesület pedig a lakosság
körében szervezkedett egy
100 fõs intézmény bútorzatá-
nak kölcsönzésére s az ápo-
lás-ellátás megszervezésére.

Mindkét szervezet kérvé-
nyezte a kultuszminisztérium-
nál, hogy engedélyezze a kór-
ház berendezését a polgári
fiúiskola épületében. 1914

nyarán a kaszinó nagytermé-
ben tartott értekezleten tár-
gyalták meg az elhelyezés és
az ellátás módozatait, s azt,
hogyan osszák el a sebesülte-
ket a két polgári iskola tanter-
meiben. Majd Popovics Gyu-
la paksi fõjegyzõ az augusz-
tus 4-i iskolagondnoksági ülé-

sen ismertette a képviselõ-tes-
tület határozatát: a minisztéri-
um a Vöröskereszt irányításá-
val engedélyezte a községnek
az 50 ágyas hadikórház létesí-
tését, amelyet a polgári fiúis-
kola épületében helyeznek el,
mert ez a legnagyobb és leg-
alkalmasabb a községi tulaj-

donban lévõ épületek között.
Villanyvilágítással is rendel-
kezik, s mert a községháza
közvetlen közelében találha-
tó, az intézmény mûködésé-
nek folyamatos ellenõrzése is
egyszerû. Augusztus 12-re a
tornatermet és két tantermet
már kiürítettek a kórházi be-
rendezés fogadására. (A teljes
iskolaépület átadása, az osztá-
lyok szükségtantermekbe köl-
töztetése 1914 novemberére
fejezõdött be.)

Mihalikné felajánlotta ma-
gániskolája tantermeit a fiúis-
kola osztályainak délutáni ta-
nításához, de ezek a nagyobb
létszámú osztályok miatt any-
nyira szûkösnek bizonyultak,
hogy más megoldást kellett
keresni. Az egyes osztályter-
meket, a tanári és az igazga-
tói szobát, a slöjd (a gyakor-
lati oktatás) munkatermét az
egyházi elemi iskolák tanter-
meiben, a járásbíróság épüle-
tében s Vági István magánhá-
zában (mely az iskola tõ-
szomszédságában volt) he-
lyezték el. 

(Folytatás a 15. oldalon)
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1915 karácsonyán a paksi hadikórházban
Üdvözlet Paksról!



Üzenet egy tábori képeslapon 1942 kará-
csonyán: „Légy jó mindenkihez, õszinte
kevéshez, bizalmas csak egyhez. 
Viruló pipacsnak piros a virága, ugye a
szívedet nekem õrzöd, nem másnak.”

Telefonos üzenet, sms – képeslap 2010-
bõl: „Szeretlek, mint pingvin a fagyot.
Szeretlek, mint virág a napot. Szeretlek,
mint virslit a kutya, ha mással járnál, meg-
ütne a guta.”

A hadifogoly dédapa és az utód. Hatvan-
nyolc év. Egy század- és egy ezredforduló. 

Üzenet a Kedvesnek.
…Az egyéb szokások mellett az udvar-

lási szokások is megváltoztak az elmúlt
50-60 évben. Az udvarlás az évszázadok
alatt kialakult és megkövetelt formasá-
gok megtartása mellett zajlott. Íratlan
szabályok képviselték a morális, erkölcsi
erõt. Szégyen és megvetés jutott annak,
aki nem tartotta be azokat, a kis közössé-
gek legfiatalabb tagjai is igyekeztek
megfelelni a hagyományoknak, a szülõi
elvárásoknak…

A falusi gyermek számára – városi társá-
val ellentétben – nem hoztak létre mûvi
gyermekvilágot, így a felnõttek, a család,
a közösség életét megfigyelhette, tapaszta-
latokat gyûjthetett. Megtanulta, hogy a
felnõtt és házasember szinte ugyanazt je-
lenti. 

A falusi szokások, rendek kihalóban, a
vidéki élet eltûnõben. Az életmód meg-
változott, jöttek és teret hódítottak a
„modern idõk”. Az udvarlási szokások
rossz irányban változtak. Bálványimá-
dás, érzelmektõl megfosztott kapcsola-
tok, majmolás, méltatlan szóhasználat és
gesztusok – szomorú valóság. A negatív
irányú változást, ami az ismerkedés és
udvarlás terén jelentkezik, amiért az ösz-
szes korosztály panaszkodik, azt az egy-
más iránti kölcsönös tiszteletlenség
okozza…

Jó lenne, ha az udvarlás kifejezés halla-
tán nem csupán egy elnézõ mosolyra fut-
ná, ha az üzenet a Kedvesnek szavakban,
mozdulatokban is vállalná az egykori
gesztusokat és kifejezéseket, ha az egymás
iránti tisztelet megjelenne minden udvarló
mozdulatban – és gondolatban.     Tell Edit
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(Folytatás a 14. oldalról)
A betegszobák bútorzatát,

ágynemûjét a paksi lakosság
adományaiból teremtették
elõ, és az adakozók a katonák
élelmiszerrel, gyümölccsel,
hûsítõ italokkal való folya-
matos ellátásáról, még a ciga-
rettáról, szivarfélékrõl is gon-
doskodtak. Mire szeptember
12-én Paksra érkeztek a Vö-
röskereszt kórházhajóján,
már berendezett kórtermek, s
a hajóállomáson több száz
helybéli fogadta õket. Ekkor
még nem volt köztük paksi
katona. 

Rassovszky Julián fõszolga-
bíró jelentése szerint a sebesül-
tek elsõ csoportjában könnyeb-
ben sérült, fõként cseh és hor-
vát anyanyelvû katonák érkez-
tek. A betegápolást a vöröske-
resztes tanfolyamokon kikép-
zett helybeli önkéntesek, ápo-
lónõk végezték, akik a Szana-
tóriumi Egylet tagjai voltak.
1915 júliusában a katolikus
apácák zárdai kórházának

ápoltjai is beköltöztek a polgá-
ri iskola betegszobáiba. 

A paksi hadikórház 1916.
február 15-ig mûködött, ez-
után a katonai parancsnokság
a székesfehérvári kórházba
költöztette át a sebesülteket.
A kultuszminisztérium a to-
vábbi beteggondozási felada-
tok alól mentesítette az isko-
lát, s a tantermekben március
15-étõl újra folytatódott a ta-
nítás.

„Édes hazánkért harcoló hõ-
seink kedves, szép otthonra
találtak iskolánkban, ahová
távoli vidékrõl is eljárnak a
szeretõ családtagok, hogy
enyhületet szerezzenek az ér-
tünk vérrel áldozó honfitársa-
inknak, akiknek emlékét isko-
latörténetünk e lapján is sze-
retettel õrizzük” – írta Balassa
Sándor, a polgári fiúiskola
igazgatója az 1914-1915. tan-
évrõl szóló beszámolójában.
„Fájó sajnálkozással vált meg
Paks közönsége a harctéri hõ-
sök szeretett csapatától, akik-

nek emlékét hazafiúi hálával
õrizzük” – búcsúzott tõlük
egy évvel késõbb. 

A paksi hadikórházat ábrázo-
ló, képeslapként is forgalmaz-
ható két fényképet egy régi-
ségkereskedésben vásároltam.
Az én korosztályom tagjai a
fotókon még felismerik az
egykori fiúpolgári épületének
utcaképét és eredeti elõcsar-
nokát, ahol a háttérben az ajtó
fölött a TANÁRI SZOBA felirat is
kivehetõ.

Az egyik lap a polgári udva-
rán készített csoportkép, ame-
lyen a kórház feltehetõen ösz-
szes sebesültje s az ápoló sze-
mélyzet látható, a kép hátolda-
li felirata: Paks, 1915. decem-
ber 24. 

A másik fotó a betegek ki-
sebb csoportjáról s gondozóik-
ról készült a polgári aulájában.
A háttérben, a tanári szoba aj-
tajában Mihalik Gézáné arca is
felismerhetõ. Az ablaksor elõt-
ti asztalon áll a feldíszített ka-
rácsonyfa, s a terítékek utalnak

az ünnepi vendégségre. A kép
hátoldalán a felirat: Apa a
mankóval, 1915. 

A képeket csak megvásárol-
ták, postai forgalomba nem ke-
rültek. A hajdani fényképész a
nevét nem tüntette fel a képes-
lapon, s a fotók tulajdonosának
személyét sem sikerült kiderí-
tenem. De nagyon örülök,
hogy megmutathattam, s az
ünnepre készülve a majd' száz-
éves fényképpel emlékezhe-
tünk rájuk, akik hazájuk szol-
gálatában megsebesülve, csa-
ládjuktól távol készültek a
szentestére.

Forrás: A paksi m. kir. polgá-
ri fiúiskola XXII. és a XXIII.
évi értesítõi az 1914-1915. és
az 1915-1916. tanévekrõl.
Szerkesztette Balassa Sándor
igazgató; Dr. Németh Imre-So-
mogyi György-Dr.Koch József:
Paks nagyközség monográfiá-
ja. Paks, 1976. A fényképeket
Csahóczi Margit fényképész
restaurálta.

Kernné Magda Irén

Az udvarlás
Hogy volt…?

A kézzel rajzolt karácsonyi képeslap a
keleti frontról érkezett – messzi üzenet
egy paksi lánynak. A lap az unoka,
Prantner Hajnalka tulajdona.



Új padok és asztalok várják a Sárgödör térre lá-
togatókat. A köztéri bútorok kialakításáról a
présháztulajdonosok kezdeményezésére döntött
a körzet képviselõje, Kern József, aki képviselõi
keretébõl finanszírozta a több mint 300 ezer fo-
rintos beruházást. A kistér régen megrongáló-
dott berendezéseit cserélték újra: egy helyi asz-
talosmester tervei alapján, akác és tölgyfa ösz-
szedolgozásával készült a két asztal és a mellet-
tük álló padok. Megközelíthetõségét és stabili-
tását térkõ burkolatú aljzat biztosítja, erre rögzí-
tették a kültéri bútorokat. A körzet képviselõjé-
tõl azt is megtudtuk, hogy hasonló pihenõ kiala-
kítását tervezik a kistér nyugati felére is, illetve
mindkét helyszínre szeretne grillezõt és szeme-
teseket is felállíttatni.                  Dallos Szilvia
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A karácsonyi menü összeállítá-
sánál demokrácia van a Re-
form Fõzõklubban, ami – aho-
gyan a klubot vezetõ Kovács
János tréfásan mondja – annyit
tesz, hogy õ választja a menü-
sort. A döntésben mindig az
játszik kulcsszerepet, hogy
megjelenjenek a tradicionális
karácsonyi ételek, csakúgy,
mint az ünnephez szorosan il-
leszkedõ fûszerek, ízek és illa-
tok, de legyen újdonság, válto-
zatosság is az ünnepi asztalon.
Így hát kicsit másképp, a re-
formkonyha szellemiségével
„megbolondítva” látjuk vi-
szont a halat, pulykát vagy ép-
pen a mákot, gesztenyét.

Az idei karácsonyra a
Venesz-díjas mesterszakács hi-
deg elõételnek szardellás töl-
tött tojást ajánl halsalátával.
Bár elõételt otthon ritkán ké-
szítenek a háziasszonyok, ér-
demes megfontolni, mert ezt
elõre el lehet készíteni, az utol-
só pillanatokban nem szaporít-
ja a teendõket, viszont be lehet
vele gyûjteni az elismerõ sza-
vakat, ami ösztönzi a ház asz-
szonyát.

Egy fõre egy, esetleg két fél
tojást számolunk. Egyforma
tojásokat választunk, kemény-
re fûzzük. A sárgáját áttörjük,
vajjal és szardellapasztával
elegyítjük és szaporítjuk vagy

besamellel, vagy tejben ázta-
tott, szûrõn áttört zsemlével.
Sóval, borssal, mustárral, eset-
leg citromlével ízesítjük, majd
visszatöltjük a tojásokba. 

A halsalátához akár friss,
akár mirelit halat fõzhetünk –
ma már igen széles a választék.
A levet babérlevéllel, szemes
borssal, citromlével, citrom- és
vöröshagyma karikákkal íze-
sítjük. Esetleg ecettel savanyít-
hatjuk, ami nemcsak az íze mi-
att jó, hanem azért is, mert a
savanyú közeg nem engedi
szétesni a halat. Rövid fõzés
után hidegen felaprítjuk a ha-
lat, s gazdagíthatjuk friss zöld-
ségfélékkel. A salátalé szintén
reformszellemben készül: két
narancs levét kifacsarjuk, ke-
vés mustár, gorombára õrölt
borskeverék és olívaolaj kerül

bele. A díszítésnél pedig „sza-
bad a vásár”, kerülhet bele olí-
vabogyó, de jól mutat rajta a
limekarika is.

A fõétel gesztenyés töltött
csirke. Csontos, bõrös csirke-
mellet veszünk, kicsontozzuk,
a szeleteket enyhén megnyit-
juk, klopfoljuk. Készítünk egy
olyan tölteléket, amelynek
egyharmada mirelit gesztenye
– nem püré, mert az édes és tö-
mör. A gesztenyét durvára
õröljük, nem pépesítjük. A má-
sodik harmad darált hús, akár
szárnya, akár jobb minõségû
sertéshús, a harmadik harmad
pedig áztatott zsemle. Ehhez
jön a tojás, a borskeverék, a só,
petrezselyemzöld. Az érdekes-
sége az, hogy a húsra terítjük a
bõrét, a belsõ felét megsózzuk,
ráhalmozzuk a tölteléket. Az

egészet baconbe csomagoljuk
és 200-220 fokos sütõben 35-
40 perc alatt készre sütjük.

Sokféle köret kerülhet mellé,
a Reform Fõzõklubban kölest,
vörösbabot, vajas sárgarépát és
pirított burgonyát kínáltak a
gesztenyés töltött csirke mellé
azzal a felkiáltással, hogy ha
többféle van, biztosabb, hogy
„betalál”.

Minden ünnepnek, így a kará-
csonynak is megvannak a desz-
szertjei és azok hagyományos
összetevõi. Utóbbiak közé tarto-
zik a mák, amelyet a klubban
természetesen nem a bejgliben
láthattunk viszont. Kovács Já-
nos ezúttal mákos lepényt ajánl,
földieper szósszal. A lepény a
szokásos kevert tészta, ami 12
dkg vaj, 15 dkg mák, 10 dkg cu-
kor, 1 vaníliás cukor, 1 citrom
héja, 6 tojás, 1 sütõpor és 12 dkg
liszt keverékébõl készül. A tész-
tát vajjal kikent (és nem zsírral,
mert annak lehet mellékíze),
lisztezett tepsibe öntjük és kész-
re sütjük. Az eperöntetbõl egyik
felére és alá öntünk, majd men-
talevéllel díszítjük. A mártás mi-
relit eperbõl készül, kis kemé-
nyítõvel, cukorral felfõzve. A
díszítésnél használhatunk men-
talevelet, mert az illata csakúgy,
mint a szegfûszegé és a fahéjé, a
karácsonyhoz illik.

Vida Tünde

Gesztenyével töltött csirke kölessel

Megszépült pihenõ A paksi Energetikai Szakközépiskola és
Kollégium pályázatot hirdet

INFORMATIKATANÁR  
munkakör betöltésére.

Szükséges ismeretek: 
programozási nyelvek (C++, PHP), 

Web szolgáltatások

A munkakör 2011. január 15-tõl tölthetõ be.

A pályázatot 2011. január 7-ig az ESZI
titkárságára címezve (7030 Paks Dózsa Gy.
u. 95.) vagy az eszi@eszi e-címre kérjük.

Személyes megbeszélés: 
Szabó Béla igazgatóval

+36 75 519 301
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Hideg, szeles szombat reggel volt, egy-két
„sapkasál” ember sietett ügyes-bajos dolgára.
Belépve a Pro Artis Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény balettórájára ez a kinti ösz-
sze/behúzódásra kényszerítõ fagy egyszerre
csak felolvadt. Mosolygós arc invitált be a
terembe, ahol tornadresszes lányok tüstént-
kedtek. Ez a libegõ, törékeny balerina Szar-
ka Gitta volt, az iskola balett-tanára, aki el-
mesélte, hogy már óvodáskora óta hódol en-
nek a mûfajnak. A lányok pedig az iskola
volt diákjai, Gitta legidõsebb tanítványai,
akik rendszeresen visszajárnak balettozni
minden szombaton. Hogy meddig? Amed-
dig megöregednek, legalábbis ez a terv. És
hogy miért? Egymásért – hangzott a lányok
válasza.

Csak a zongora hangja szólt, teljes nyu-
galommal, egymásra hangolódva, köny-
nyedén végezték a hasizom-gyakorlatokat,
nyújtásokat. Céltudatos és önmaguk szó-
rakoztatására összegyûlt csapatként ké-
szülnek a fellépésekre, amelyekre decem-
ber 19-én 16 órától, valamint 21-én 17
órától kerül sor a mûvelõdési központban. 

A bemelegítés után kecses, lágy mozdula-
tok, határozott fejtartás egész hada sorako-

zott fel a tükör elõtt. A kívülálló számára ért-
hetetlen, balettszótárt igénylõ szavak által
Gitta mint egy karmester tökéletesen vezé-
nyelte ezt az ide-oda libbenõ lánysereget. Mi
kell ahhoz, hogy valaki sikeres legyen e mû-
fajban? Kitartás és tehetség, de elsõsorban
kitartás, válaszolt Gitta. A lányok bevallása
szerint a balett számukra nem csupán egyfaj-
ta táncmozgás, hanem életmód is, ami által

megtanulnak önuralmat gyakorolni életük
minden területén. Tehát akkor mi is a balett?
„A táncmûvészetnek azon ága, amely a pan-
tomimhez hasonlóan valamely drámai cse-
lekményt a táncmozgás, a mimika és a pan-
tomimika, valamint a zene kifejezõeszköze-
ivel mutat be” – írja a lexikon. Egy balett-
próbára vagy elõadásra beülve a meghatáro-
zás semmitmondó frázissá foszlik, mert
ilyen alkalmakkor részeseivé válunk annak,
ahogy a balett feltárja lényegét és magával
ragad. Próbálják ki!                 Fejes Margit

Következõ évadjára és a paksi
gálára készül a Tûzvirág Tánc-
együttes. Mádi Magdolna a ta-
valyinál könnyedebb mûsort
ígér, de persze megint lesznek
újdonságok. Az elsõ blokkban a
magyar és más nemzetek nép-
táncai játsszák a fõszerepet, a
másodikban „fekete” táncokat
láthat majd a közönség, de errõl
egyelõre nem árult el többet a
mûvészeti igazgató. Annyit
azonban elmondott, hogy már
„összeállt” a következõ gála ko-
reográfusgárdája. 

Az év mozgalmas volt, több
turné – köztük például egy lon-
doni – is belefért. A próbaterem-
be vonulás elõtt pedig a már ha-
gyományos operabeli szereplés.
Az idei sztárgála, azaz a Magyar
Állami Operaház Táncpaletta
címû gálaestje duplán is jubileu-
mi volt. Mind a produkció,
mind az azt rendezõ szaklap, a
Táncmûvészet alapításának hu-
szadik évfordulóját ünnepelte.

Ahogy Mádi Magdolna mondta,
a mostani volt az eddigi egyik
legjobb gála. Rendkívül színvo-
nalas, változatos, „bevállalós”
volt a mûsor, amelyen a politi-
kai élet meghatározó személyi-
ségei és a mûvészvilág képvise-
lõi is ott voltak. A mûsor három
blokkból állt, az elsõben nép-
tánc, a másodikban balett, a har-
madikban kortárs mozgásmûvé-

szetek, illetve a showtáncok leg-
jelesebb hazai képviselõi mutat-
koztak be, összesen kétszázöt-
venen. A Tûzvirág egyedüliként
többször is színpadra lépett. Az
együttes három, erre az alka-
lomra átdolgozott koreográfiá-
val: egy kaukázusi lánytánccal,
a Klauser címû romániai férfi-
tánccal, illetve a Dervis címû
koreográfiával mutatkozott be.

Utóbbit, ami a sztárgála közön-
ségének nagy kedvence, ezúttal
ketten, Lippai Zsombor és Ta-
kács Levente táncolták el. A ju-
bileumi sztárgálát is a Tûzvirág
együttes zárta egy Pakson már
bemutatott, Mádi Magdolna és
Ujvári Dávid által átdolgozott
koreográfiával, a Tûzvirágok-
kal. A paksi táncosok ezúttal is
zajos sikert arattak. A mûvésze-
ti igazgató mégis elhárította azt,
hogy ez a fellépés jelentette az
idei munkájuk megkoronázását.
Mint mondta, fellépni a magyar
kultúra fellegvárában megtiszte-
lõ dolog, mégsem ezt, hanem a
paksi gálamûsort érzi az év leg-
nagyobb eredményének. Tánco-
sai nagyon keményen dolgoz-
tak, a közönség pedig értõen fo-
gadta az Ember tragédiája címû
táncdrámát. – Mély tiszteletem
a paksi közönségnek, hogy meg
lehetett csinálni, és értékelte ezt
az elõadást – fogalmazott. Hoz-
zátette, hogy táncosai ebben a
produkcióban nagyon nehéz fel-
adatot oldottak meg – kiválóan.

-tünde-
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Fekete táncokkal készülnek

Összetartja õket a balett-terem
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Új helyszínre, a könyvtár mel-
lett álló épületbe költözik a
Pákolitz István Városi Könyv-
tár gyermekkönyvtára. Az
elõkészületek elkezdõdtek, az
átépítésrõl a jövõ évi költség-
vetés tárgyalásakor döntenek.

Már évtizedek óta problémát je-
lent a gyermekkönyvtár szûkös
helye. Az ifjú olvasók kiszolgá-
lása mellett a raktározás és a
rendezvények lebonyolítása is
nehézkes a jelenlegi helyszínen.
Lázár Ágnes gyermek-
könyvtáros tájékoztatása szerint
a piactérrõl nyíló új ifjúsági bib-
liotékában mindez megoldód-
hat, hiszen a tervek szerint közel
110 négyzetméteren a legkiseb-
beket mesesarok, a nagyobbakat
könnyebben kezelhetõ polc-
rendszeren tárolt könyvállo-
mány várja, mindemellett tágas
tér biztosítja majd a rendezvé-
nyek lebonyolítását.  

Az ötlet, hogy a gyermek-
könyvtár a volt Frast házba köl-
tözzön, nem új keletû, hiszen
már a nyolcvanas évek végén az
akkori városi tanács foglalkozott

a megvalósíthatóságával, tudtuk
meg Gutai Istvántól, a könyvtár
igazgatójától. Az eredeti elkép-
zelés annyiban módosult, hogy
nem az egész épület, hanem az
egykori Fidesz iroda és a jelen-
leg könyvraktárként használt he-
lyiség egybenyitásával kialakuló
házrész lesz a gyermekkönyvtár
otthona. Aköltözés elõkészületei
– ahogy az fotónkon is látszik –
már elkezdõdtek. A Kereszt ut-
cai volt óvoda épületében kiala-
kított ideiglenes raktárba átke-
rülnek az eddig a piactéren tárolt

könyvek, és a testületi döntést
követõen elkezdõdhet az új
gyermekkönyvtári helyiség fel-
újítása. A tervek szerint falbon-
tással és új nyílászárók beépíté-
sével korszerûsítik, illetve teszik
alkalmassá a házrészt az új ren-
deltetésére. Az intézmény a
mozgáskorlátozottak számára is
megközelíthetõ lesz. A fõépület-
ben felszabaduló helyiség ki-
használására valószínûleg szak-
értõ bevonásával keresik majd a
lehetõségeket, mondta el Gutai
István. Az elképzelések szerint

az internetezési lehetõséget biz-
tosító számítógéppark és a hely-
történeti gyûjtemény elhelyezé-
sére is alkalmas lehet.        -dal-

Új tervek a gyermekkönyvtárra

Elkezdtük közösen díszíteni
a könyvtár karácsonyfáját.
Az elsõ dísz, egy angyalka,
9-én került a kis fa csúcsára.
Ettõl kezdve minden látogató
felrakhat egy díszt a fára. A
díszek évek alatt a kedves ol-
vasók ajándékozásából gyûl-
tek össze. Luca-naptól, hét-
fõtõl a fa alatt zsákbamacska
lesz egy dobozban. Minden
kedves vendégünk kihúzhat
magának egy meglepetést.
22-én a népdalkörben kará-
csonyi és újévi köszöntõket
tanulunk, népszokásokról be-
szélgetünk fûszeres forralt
bor mellett. A könyvtár hon-
lapján (www.paksivmk.hu)
naponta friss fotókon követ-
hetik a közös karácsonyfa
szépülését.

Gutai Júlia könyvtáros

Karácsonyvárás
a VMK tékában

A karácsonyhoz közeledve úgy gondoltam,
a gyûjteményben található játékok közül
választok tárgyat. Nem kellett sokat válo-
gatnom, hiszen nagyon kis számú a játék-
gyûjtemény. Vannak néprajzi szempontból
jellegzetes darabok, mint a cipõs korcsolya
vagy a kötõkúp, amivel polgári iskolában a
fiúk játszottak, táblajáték, házilag készített
bababútor. Hogy mégis ezt a két, nem túl
régi, kissé megviselt babát választottam,
annak oka a hozzájuk kapcsolható sok ta-
lán, amibõl meseszerû történetet lehetne
kerekíteni köréjük, ha nem a tudományos
feldolgozás lenne egy muzeológus dolga.

A két baba lomtalanítások alkalmából ke-
rült a múzeumba. Nem tudjuk, kik lehettek
elsõ tulajdonosaik, õk õrizgették-e vagy még
a lányaik is játszottak velük. Az biztos, hogy
kedvelt játékszerek lehettek, hiszen abból az
idõbõl származhatnak, amikor elindult
ugyan a babák tömeggyártása, de még elég
drágák voltak, ezért csak különleges alkal-
makra kaphattak a lányok ilyen ajándékot. A
babák öltözete is arról tanúskodik, hogy

szeretettel játszhattak velük: egyikük slin-
gelt gallérú, régi bébiinget kapott, hozzá
utólag készített kis sapkával, a másik házi-
lag varrt menyasszonyi ruhában van, mely-
hez csipkeharisnya és kesztyû is tartozik.

Csak a véletlenen múlt, hogy történetük
nem végzõdött a szeméttelepen, hanem a
múzeum gyûjteményébe kerülve egy-egy
kiállításon mesélhetnek az általuk képviselt
korszak jellegzetességeirõl.

Manapság óriási kínálatból választhatja ki
mindenki a neki tetszõ játékokat, melyek
szebbek, praktikusabbak, mint a régi mû-
anyag játékok. Minden gyerekszoba polcai
tele vannak a különféle színes, csillogó cso-
dákkal. Biztosan vannak féltve õrzött dara-
bok is köztük, melyek több generációnak
okozhatnak örömteli perceket. Kevés lehet
azonban, amelyik olyan emlékezetes ma-
rad, mint azok, amelyekkel nagyanyáink
játszottak, akik még idõs korukban is vá-
gyódva emlegették, ki kapott elõször bolti
babát játszótársaik közül.

Ha vannak olyan történeteik, amelyek ré-
gi játékokkal kapcsolatosak, kérjük osszák
meg velünk! Írjanak a muzeum.paks
@gmail.com e-mail címre, vagy a Városi
Múzeum, 7030 Paks, Deák F. u. 2. címre. 

Kövi-Ónodi Gyöngyi

Tárgy/Történet
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Damjanich utca. A ház igazán
szép. A háziasszony – Koch
Józsefné Inotai Gyöngyi – gon-
dos, udvarias, zavarba ejtõen
figyelmes, ahogy a férje is. Le-
ülünk. Az édesanya stafírungja,
a gyönyörû étkezõbútor és a
Mária nagynénitõl örökölt sza-
lonbútorok vesznek körül. A ká-
véscsészék, a kanalak, Inotai
Imre tanító úr panorámaképe,
az apró emlékek úgy vezetnek
vissza a múltba, hogy elfelej-
tem tétovaságom, és már ott
ülök én is az Inotai családdal
egy csendes decemberi estén… 

Látom, ahogy az édesanya
zoknit stoppol, Mária néni az
asztal mellett ül, a két nagyfiú
és a kis Gyöngyike a cinkéket
nézi, ahogy békésen csipegetik
a magokat az udvaron. Csend
van. A sarokban Imre bácsi dol-
gozik. Szigorú, csendes fegye-
lemmel nézi a fényképeit. Oda-
hívja a kislányt, mutatja, ma-
gyarázza a fényképezés rejtel-
meit, életre szóló útravalót
ajándékoz neki. Másnap: taní-
tás. A kopott bakancsban isko-
lába induló Inotai Gyöngyi egy
osztálytársa lábnyomait követi.
Belelép az Ausztriából szárma-
zó új bakancs nyomaiba (egy
gazdag osztálytárs megy elõtte
a hóban), így jut el az iskolába.
Szorgalmas, jó tanuló. Az édes-
apa a másik iskolában tanít –
jól van ez így. A kislány úgy
várja a karácsonyt, ahogy ki-
csiny gyermekkorában. Titko-
kat õriz minden decemberi ün-
nep, pedig soha nem hoz újat,
haszontalan holmit pedig vég-
képp nem. Az apa több helyen
kifúr egy seprûnyelet, a ház
elõtti fenyõfáról levágott galy-
lyakkal tûzdeli meg, a szobába
állítja, az elsõ izzósort maga
készíti és zongoraszó, ének
mellett jön a Jézuska, aki leg-
többször könyvet és ruhát
hoz…

Kikerülve Örvös Marika taní-
tó néni gondoskodása, tanítása,

nevelése alól a kamaszlány da-
cos, akaratos lesz. A helyes utat
járja, de erõs egyénisége, látása
konokká, lázadóvá teszi. Fotó-
riporter, filmoperatõr majd ké-
sõbb fényképész szeretne lenni.
Irodalmi színpadra jár, verset
mond, az édesapa szigorú sze-
mével, az édesanya gyengédsé-
gével, a nagynéni bölcsességé-
vel értelmezi a világot és végül
úgy dönt: pedagógus lesz. (Pe-
dig – látva édesapját – jól tudja,
nehéz kötelességet vállal.) Ko-
vács Gyõzõ gimnáziumi igaz-
gató – Gálosi János osztályfõ-
nök  – igazítja a pályára és kis
szombathelyi kitérõ után Pécs-
re kerül, testnevelés-rajz szak-
ra. A gimnáziumban rövid ide-
ig mellette ülõ, bizonyos Koch
József – késõbbi szerszámké-
szítõ, gépésztechnikus – veszi
feleségül 1966-ban…

Decs és Szekszárd követke-
zik, ahol a fiatal tanítónõ és há-
ziasszony nagy szorgalommal
és akarással kezd dolgozni.
1970-ben, az akkor már két-
gyermekes családanya Paksra
költözik a szülõi házba, ahol a
biztonság várja: mindaz, amit
gyermekkorában megszokott.
A kis Balázs és a csecsemõ
Boglárka gondos felnõttek kö-
zött cseperedik, a fiatalasszony
– pedagógus állás hiányában –
a Szederkényi Klára néni által
irányított járási könyvtárban

helyezkedik el. Akkoriban az
emberek éhezték a betût, a szót.
A könyvkölcsönzésen túl õ ké-
szíti a plakátokat, kézzel, egye-
di tervezéssel és kivitelezéssel,
többek között az író-olvasó ta-
lálkozókra. 1973-ban kerül a
mai Deák Ferenc Általános Is-
kolába, ahol nyugdíjazásáig
dolgozik…

… Ülünk, és hosszan beszél-
getünk Gyöngyi nénivel. Érzé-
keny ember. Szereti a múltját.
Elõtte, az asztalon egy szakács-
könyv. A debreceni unokája ké-
szítette, saját rajzaival illuszt-
rálta kedvenc ételeit és azok re-
ceptjeit, melyeket csak a nagyi
tud elkészíteni. Józsi bácsi vö-
rösborral kínál, sokatmondóan
néz Gyöngyi nénire, amikor a
jelenrõl beszélgetünk. A csa-
ládról, hitrõl, az evangélikus

egyházról, a dolgokról… Hosz-
szú hónapokon keresztül ké-
szült az egyházi honlap, ami
Gyöngyi néni kitartó munkájá-
val, közremûködésével jött lét-
re. Elmaradhatatlan segítõi
voltak: Kernné Magda Irén és
Bence Barnabás tanár úr, no és
a család, az egyházközség. A
megértõ, gondoskodó férj, aki
naponta kíséri a három paksi
unokát, hozza-viszi õket az is-
kola és a nagyszülõi ház között.
A nagyszülõi ház: tanulószoba.
Többféle értelemben is: a
nagymamánál lehet gyakorolni
a zongorán, német házi felada-
tot írni, meg lehet (sõt, kötele-
zõ!) tanulni a német szavakat,
praktikus tanácsokat lehet kap-
ni, családi történeteket lehet
hallgatni a múltból: a dédi-
mamáról, a dédipapáról, Má-
ria nénirõl. Be lehet járni a ré-
gi Paksot, megörökíteni egy-
egy pillanatot. Egyszóval böl-
csõ az, megnyugtató, dünnyö-
gõ, dúdoló. Mert minden szép
pillanatot, minden meghatáro-
zó percet az asszonyok tarta-
nak meg. Erõvel, hittel, jó
szándékkal. Csak õk képesek
rá. Így tartja meg Gyöngyi né-
ni mindazt, ami volt, ami van.
Érzékeny derûvel õrzi, amit
édesapja hagyott ránk, a múl-
tat. És a jelent. A Családot. A
Hitet.

Tell Edit

2010. december 17. 19 Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Apró emlékek a múltból
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Angol nyelvvizsga
felkészítés 

közép- és felsõfokra,
szaknyelvi is. 
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Október vége óta nem talált le-
gyõzõre az ASE NB I-es férfi ko-
sárlabdacsapata. Hazai pályán a
Körmend, a Salgótarján és a
Sopron ellen nyertek Mészáro-
sék, vendégként pedig Debre-
cenben, Nyíregyházán és leg-

utóbb Szombathelyen hagyták el
a pályát gyõztesen a paksi játé-
kosok. Az új versenykiírásnak
megfelelõen egy mérkõzésre
csak három külföldi játékost le-
het nevezni, így a vezetõedzõ él-
ve a lehetõséggel, Sales és John-

son mellett felváltva játszatja
Winterst és Hodgest. Az Atom-
erõmû csapata 9 gyõzelemmel és
2 vereséggel, tizenegy forduló
után az Albacomppal azonos
pontszámmal harmadik a bajno-
ki táblázaton. Az ASE két rang-
adó elõtt áll: 18-án a listavezetõ
Szolnok érkezik a Gesztenyés út-
ra, 22-én pedig a regnáló bajnok

ZTE ellen játszik Zalaegersze-
gen a piros-kék csapat.       (joko)
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Sport

2008 januárjában ellenfélnézõ-
be érkezett, mára – szigorúan
az eredménysort nézve – a
Paksi FC legsikeresebb vezetõ-
edzõje Kis Károly. Ez év tava-
sza visszafogott teljesítményt
hozott, így szezon közben el-
kerülhetetlen lett az edzõvál-
tás: Kis Károly vette át az irá-
nyítást, ahogy fogalmazott,
„egy szimpatikus vesztes csa-
patét”. A vezetõk és a szurko-
lók fellélegezhettek, az élvo-
nalbeli tagság meghosszabbítá-
sa a tréner munkájának folyta-
tását vonta maga után. A nyá-
ron többen távoztak a Fehérvá-
ri útról, helyükre kevesebben
érkeztek. Az alapvetõ cél nem
változott: a Paksi FC-hez csak
magyar, lehetõleg környékbeli
futballisták jöhettek, továbbá a
már meglévõ, többnyire fiatal
játékosoknak még több lehetõ-
séget kívántak biztosítani. A
nyugodt felkészülés után az el-
sõ négy fordulóban felrémlett a
„szimpatikus vesztes” csapat
képe. 

– A fordulópont a Haladás el-
leni idegenbeli gyõzelem volt,

ezután egyre jobban hittek ma-
gukban és egymásban játéko-
saim – mondta az edzõ. Ahogy
jöttek az eredmények, úgy ala-
kult ki egészséges rivalizálás a
játékosok között a csapatba ke-
rülésért. Az önbizalomtól duz-
zadó futballisták mindegyike a
pályán akart örülni a sikerek-
nek, az edzéseken mindenki

„odatette” magát. A tartalékok,
ha becserélték õket, nem a
„sértõdöttek szerepében tetsze-
legtek”, hanem gólokkal, gól-
passzokkal, látványos szerelé-
sekkel akarták bizonyítani: hi-
ba volt õket kihagyni a kezdõ-
bõl. – Az egylet nagybetûs csa-
patként funkcionál, a szertá-
rostól az ügyvezetõig minden-

ki tudja, mi a dolga, a sikereket
és az esetleges kudarcokat is
jól viselik játékosaim, ezért ér-
hettük el együtt ezt a kimagas-
ló eredményt. Ellenfeleink a
téli szünetben bizonyára erõsí-
teni fognak, nekünk elsõsorban
játékban kell tovább fejlõd-
nünk. Csak akkor igazolunk,
ha esetleg egy-két meghatáro-
zó futballistánk távozna, hi-
szen bebizonyosodott, hogy
erõs a keretünk – tette hozzá
Kis Károly. 

A jó szerepléshez elengedhe-
tetlen a nyugodt gazdasági hát-
tér, ami Pakson megadatott. Az
önkormányzat, az atomerõmû
és a további támogatók bizto-
sítják a feltételeket. Amit a ve-
zetõk hétfõn megígérnek, az
vasárnap is úgy van, nem úgy
más kluboknál, ahol nagyobbat
ígérnek, mint amennyit teljesí-
teni tudnak. – A szurkolók is
megtették a magukét, hiszen
folyamatosan buzdítottak min-
ket, a nehéz percekben is biz-
tattak. A Gyõr és a Ferencváros
elleni gyõzelmekkor támogatá-
sukkal hátrányból álltunk fel, a
Vasas otthonában pedig „hazai
pályát” varázsoltak – mondta
el a vezetõedzõ. 

A Paksi FC tehát 16 játékna-
pot követõen 28 ponttal a
Monicomp Liga 6. helyén áll –
egy pontra a második pozíció-
tól. A tavaszi fordulókra január
hatodikán kezdi meg a felké-
szülést a zöld-fehér egylet, a
bajnoki sorozat február 26-án
kezdõdik, akkor Debrecenbe
látogat Kis Károly együttese.

Faller Gábor

A szimpatikus vesztestõl az élmezõnyig

Terítékre került a paksi pálya állapota a PFC évzáró bankettjén, amely kapcsán Süli János,
a PA Zrt. vezérigazgató-helyettese a következõket nyilatkozta:

– A jövõben azon kell dolgoznunk, hogy a pálya felújítása megkezdõdhessen. Ha nekilátunk, ak-
kor úgy kell megépítenünk, hogy a következõ ötven évben is alkalmas legyen a játékra. Bízunk
benne, hogy a hamarosan megjelenõ adótörvény lehetõvé teszi, hogy ebben a támogatók is segít-
hessenek. Az elsõ ütem részeként a jövõ nyáron egy teljesen új pályát építenénk, amit közelebb
hoznánk a régi lelátórészhez. Ezzel megteremtenénk a lehetõségét annak, hogy a következõ ütem-
ben egy hétezer fõs kis stadiont alakítsunk ki. Ha az állami feltételek is úgy változnának, hogy a
sportra több jut, akkor a mi gondjaink is megoldódnának. Amíg a Debreceni VSC-t több milliárd-
dal segíti az ország vezetése, addig mi 200 millióval is beérnénk, így megvalósulhatnának elkép-
zeléseink. Ha a Paksi FC a jövõben is ilyen jól szerepel, nem lenne kérdés az sem, hogy egy olyan
klub is kapjon támogatást, ahol csak magyar játékosok futballoznak.

Gyõztes pályán
Felnõtt úszótanfolyam

indul Pakson.
Vitaminpénztár

Sáringer
Telefon: 

06-20/517-3291
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Az ASE NB I-es sakkcsapa-
ta négy forduló után a má-
sodik helyet foglalja el a
táblázaton, mindössze 2,5
pontra lemaradva a listave-
zetõ Nagykanizsa mögött. A
sakk szakosztály erejét mi
sem mutatja jobban, mint-
hogy a második csapat az
NB I/B-ben hat forduló után
a harmadik helyen áll. A
sakkozók eredményeirõl
Gosztola István szakosztály-
vezetõt kérdeztük.

– Mind a két csapatuk dobo-
gós helyen áll. Elégedett? 

– Az, hogy mind a két csa-
pat dobogós a téli szünetben,
unikum, ilyen talán még nem
fordult elõ. Az NB I-es társa-
ság már az elsõ fordulóban a
tavalyelõtti és tavalyi bajnok
Nagykanizsával játszott. Saj-
nos vereséget szenvedtünk,
azonban nagyon jó volt a
folytatás. A feltörekvõ, érmes
álmokat dédelgetõ Szombat-
hely ellen viszonylag nagy
arányban sikerült nyerni.
Azután két, ritka nagy arányú
gyõzelem következett, a Ta-
bánt 10-2-re, majd a Makót
9,5-2,5- re gyõztük le. Ott li-

hegünk a Nagykanizsa nyo-
mában. Van még pár csapat,
akiket illene nagy arányban
verni, meg ugye a Csuti és a
Decs elleni rangadókat meg
kell nyerni. Akkor azt mon-
dom, hogy nagyon közel az
ezüst, sõt, ha a Nagykanizsa
egyszer botlana, akkor… De
nagyon, nagyon figyelnek!

– Említette a Zalaegerszegi
Csutit, elég gyenge idáig a
teljesítményük. 

– Kevesebb külföldi játé-
kost hoztak és elég sokan el-
igazoltak. Valószínûleg anya-
gi gondok lehetnek.

– Önöknek nincsenek ilyen
gondjaik? 

– Nincsenek. A megszokott
színvonalon kapjuk a támoga-
tást az ASE-tól. Szigorúan
gazdálkodunk és addig nyúj-
tózkodunk, ameddig lehet. Az
éljátékosaink pedig kötõdnek
ide, és nem csak az anyagiak-
ra gondolok. Sokat jelent, ha
valaki egy csapatban jól érzi
magát, barátai, edzõtársai
vannak, és megbecsülik. Le-
het, hogy a Nagykanizsa el
tudná csábítani valamelyikü-
ket, hiszen ott olyan nevek
vannak, mint Anand vagy

Polgár Judit, de huszadik
nagymesternek odamenni…

– Az ASE-nak most két válo-
gatottja is van. 

– Berkes Ferenc részt vett
az olimpián és jelenleg a har-
madik legjobb magyar férfi
sakkozó. Vajda Szidónia két
éve igazolt hozzánk, Erdély-
bõl érkezett, édesapja, testvé-
re is nagymester. A nõi me-
zõnyben az elsõk között van,
az olimpián Szidónia szerezte
a magyar nõi válogatott leg-
több pontját. 

– Ács Péter Budapesten do-
gozik, nem okoz ez gondot? 

– Péter már több mint húsz
éve itt játszik nálunk és min-
den sikert itt ért el. A külügy-
minisztériumban dolgozik, de
munkahelyi elfoglaltsága
mellett is mindig rendelkezés-
re áll és teljes gõzzel játszik.
A tavalyi bajnokságban õ volt
az egész mezõnyben a legjobb
pontszerzõ, 11 mérkõzésen
9,5 pontot hozott. 

– Az utánpótlás-nevelés
megoldott? 

– Az elmúlt 15 évben tizen-
egyszer nyertük meg az ifjú-
sági csapatbajnokságot!
Ezenkívül még volt pár

ezüstérem. Ez jól mutatja az
utánpótlás erõsségét, mivel
egy csapatban hat játékost
kell szerepeltetni. Az idén
Miskolcon nem sikerült elõ-
kelõ helyen végeznünk, de
türelmesnek kell lennünk, so-
kan kinõttek ebbõl a korosz-
tályból. Lizák Péter, Balázs
Gábor és még páran stabil
csapattagok az NB I/B-ben,
de bármikor bevethetõk az
elsõ csapatban is. A sakk-
klubba hétfõtõl csütörtökig
20-30 fiatal jár, és a nagy
sportágválasztó után is jöttek
gyerekek.  

– Mikor folytatódnak a küz-
delmek? 

– Január 30-án kezdünk a
Decs ellen. Komolyan vesz-
szük a megyei rangadót, de
erõsebb csapat vagyunk, ed-
dig még mindig sikerült meg-
verni õket. Az NB I/B-ben
csak március végén kezdenek.
Kaptunk egy ígéretet, hogy az
Erzsébet Szállóban játszhat-
juk majd a csapatbajnoki mér-
kõzéseinket vasárnaponként.
Talán egy sakk-klubbot is ki
tudunk ott alakítani és élén-
kebb sakkéletet folytatni.

Kovács József
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Elõször indult, s máris bajnok lett
Ledneczki Veronika a western országos
lovasbajnokságon. Négy éve kezdett ver-
senyezni, de az ob-n elsõ ízben indult, s az
is újdonság, hogy elõször az ifjúsági kor-
osztályban, hiszen most 15 éves. Az, hogy
ezzel a sporttal kezdett foglalkozni, eseté-
ben cseppet sem meglepõ, hiszen a család-
ja lótartással, édesapja lóneveléssel, taní-
tással foglalkozik, Vera pedig kisebb-na-
gyobb intenzitással lovagol, de legalább
heti 4-5 alkalommal. Az ob-n két számban
indult, pleasureben és trailben. Elõbbiben
második lett, utóbbiban elsõ. Korábban a
kupában szerepelt, ami – ha futballhason-
lattal élünk – NB III-nak, míg a mostani
NB I-nek tekinthetõ. Sok érmet, díjat ösz-
szegyûjtött, s elnyerte a Tehetséges Paksi
Fiatalokért Alapítvány elismerését is. Idén
elindult és csapatban harmadik helyen

végzett a Közép-Európa Kupában, Cseh-
országban. 

A siker, ahogy apja, Ledneczki László
mondja, csapatmunka, ló, lovas és persze
megfelelõ tanító, edzõ közös eredménye.
Ledneczkiék tanyája és az itt létrejött
Csámpai Lovas Sportegyesület Pakson a
western lovaglás bölcsõje. Lovasaik sikert
sikerre halmoznak, nevet, elismerést sze-
reztek már maguknak. Céljuk, s egyben Ve-
ráé is, hogy reinigben (western stílusú díj-
lovaglás) is elinduljanak, s tovább gyarapít-
sák sikereiket. Ehhez azonban sok feltételt
meg kell teremteni és nagyon sokat gyako-
rolni. Csapó Sándor, az egyesület elnöke
azt is elmondta, hogy Veronika eredménye-
iben az az állatok iránt érzett szeretet és el-
kötelezettség is benne van, amit a családjá-
ban magába szívott. Nemcsak lovagol,
ápolja, gondozza, szereti a lovakat.       -vt-

Második helyrõl várják a tavaszt

Lovasbajnok Csámpán
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TUD JOBBAT? 
Forint megtakarításaira 

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

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

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

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

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

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

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

szabályzatok tartalmazzák.

KIADÓ 
INGATLANOK

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

(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni: 

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

Dunaföldvár és Vidéke 
Takarékszövetkezet
év végi meglepetése

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

2011. december 31−ig díjmentesen vezeti
számláját, ráadásként 

1 db bankkártyát is díjmentesen biztosít.

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

Dunaföldvár és Vidéke
Takarékszövetkezet

PAKSI VÍZMÛ Kft.
Paks, Kölesdi u. 46. 
Tel.:  75/511-000
Fax.: 75/310-467
E-mail: 
paksiviz@paksiviz.hu

Minden kedves
fogyasztónknak

kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új

esztendõt kívánunk! 

ELADÓ 

INGATLANOK

Pakson a Haladás utcában 2 szobás, gázfûtéses
családi ház eladó. Irányár: 8,2 M Ft.

A Kossuth Lajos utcában 3 szobás, földszinti, fel-
újított lakás, garázzsal, kerttel eladó. Irányár:
16,8 M Ft.

Pakson a Kossuth Lajos utcában 1 szobás össz-
komfortos lakás kerttel, tárolóval eladó. Irányár:
7,8 M Ft.

Pakson, a lakótelepen a Tölgyfa utcában IV. eme-
leti, 2,5 szobás lakás eladó, hõszigetelt nyílászá-
rók, igényes belsõ kialakítás. Irányár: 9,9 M Ft.

Paks Ó-város központjában 5 szobás, összkomfor-
tos, garázsos családi ház eladó.

Pakson a városközpontban a Váci M. utcában fel-
újított téglaépületben, 2 és fél szobás, erkélyes,
62 m2-es elsõ emeleti lakás eladó. 
Irányár: 14 100 000 Ft.

Pécsen a Varsány utcában 52 m2-es, 9. emeleti,
erkélyes, részben felújított, 2 szobás lakás, szép

kilátással a Mecsekre, hõszigetelt épületben el-
adó.  Irányár: 7 300 000 Ft

Pécsen a Kodolányi utcában 52 m2-es, erkélyes,
7. emeleti, részben felújított, 2 szobás, redõnyös,
klímás, szalagparkettás lakás olcsó közös költség-
gel, hõszigetelt épületben, fûtésmérõvel eladó.
Irányár: 7 500 000 Ft

Pécsen az Anikó utcában 10. emeleti, liftes, 63 m2-
es, 3 szobás, nagy erkélyes lakás eladó. A lakás
külsõ falai hõszigeteltek. Paksi csere lehetséges.

Dunakömlõdön a Béke utcában kétszintes, szute-
rénos, téglaépítésû, 3 és félszobás, 210 m2-es
összkomfortos családi ház, két külön bejárattal el-
adó. Téglaépítésû, társasházi, 2 szobás lakást,
második emeletig beszámítok. Irányár: 17,9 M Ft

Ingatlanok érték-
becslése, eladás, vétel, 

hirdetés

Részletes felvilágosítás: 

FONYÓ LAJOS

ingatlan értékbecslõ, közvetítõ

Tel: 70/310-8374 

E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu 

A Paks és Vidéke Áfész dolgozói 
minden vásárlónak 

kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánnak!

Várjuk Önöket jövõre is a Coop üzletekben: Pakson,
Dunakömlõdön, Dunaszentgyörgyön és Madocsán, valamint
Pakson a Dózsa György úton a mezõgazdasági boltban!

COOP a Jó Szomszéd!



Rendhagyó karácsonyi hír-
adóval jelentkezik a Tele-
Paks december 23-án 19
órakor, amelyben az ünnepi
készülõdés eseményeit idé-
zik fel. Ezt követõen a val-
lási magazin karácsonyi kü-
lönkiadását láthatják. Az
adventi összeállítást más-
nap ismétlik.

A két ünnep között számos
összefoglalót láthatnak
majd: a 2010-es év történé-
seit híradós bejátszások ele-
venítik fel, de visszatekin-
tenek a jelentõsebb sport-
eseményekre is.

A Gastroblues magazin
beszámol a dunakömlõdi
faluházban tartott, a leg-
utóbbi fesztivált megörökí-
tõ DVD bemutatójáról.

Ismét nosztalgiázhatnak a
Retro magazinnal, amely-
ben ezúttal a legnépszerûbb
felvételekbõl válogat a
szerkesztõ, Kohl Gyöngyi.
További információt a mû-
sorokról és a vetítések idõ-
pontjáról a www.tele-
paks.hu internetes oldalon
találnak.
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PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

December 19. (vasárnap) 19 óra
SEJTCSERÉS TÁMADÁS

feliratos amerikai vígjáték

December 22. (szerda) 19 óra
ZIMMER FERI 2.

magyar vígjáték

December 29. (szerda) 19 óra
TERHES TÁRSASÁG

amerikai vígjáték

2011. január 5. (szerda) 19 óra
SOCIAL NETWORK 

feliratos amerikai játékfilm

Mozimûsor

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

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

FENYÕVÁSÁR PAKSON!
Normand, ezüst, luc, szerbluc

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

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

Várjuk kedves Vásárlóinkat!

Pakson a Fehérvári úti
temetõben eladó egy kétszemélyes

kripta felépítménnyel. 
Ára 300.000 Ft.

Érdeklõdni levélben: Kovács Edina
Viktória, 7634 Pécs, Malom-cseri út 7.

vagy telefonon: 
70/344-5665 és 30/409-2088

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

MEGHÍVÓ

„keressétek Isten

országát 

és az Ő igazságát”

Művelődési Ház

klubterem

MINDEN VASÁRNAP

1700 órakor

Ismét hódolhatnak szenvedélyüknek a korcso-
lyázás szerelmesei, megnyílt a jégpálya a la-
kótelepen. A Paksi Atomerõmû Zrt. által 2005-
ben létrehozott mûjégpálya hétköznapokon
délután 2-tõl 10-ig, hétvégén és ünnepnapo-
kon reggel 9-tõl este 10 óráig tart nyitva. Az
árak már két éve változatlanok: hétköznap al-
kalmanként 500, hétvégén és ünnepnapokon
600 forintért lehet korcsolyázni, a csoportok
pedig a nyitvatartási idõn kívül elõzetes
egyeztetés alapján bérbe vehetik a pályát
óránként 5000 forintért. 

Megnyílt az atomerõmû által közelmúltban
felújított Erzsébet Nagy Szállodában kialakított
wellness központ is. Ezt nemcsak a hotel vendé-
gei használhatják, nyitva áll a nagyközönség
elõtt. Bõvebb információ a szálloda honlapján
(www.erzsebethotelpaks.hu).                      -vt-

Korcsolyára fel!
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Városunk gyermekszemmel
címmel nyílt meg lapunk meg-
jelenésével egy idõben a
Bezerédj Általános Iskola és
Diákotthon vizuális osztályá-
nak tárlata a mûvelõdési köz-
pont nagykiállítójában.

KiállításKarácsony 
a TelePakson

Hogyan készül a hagyományos dunakömlõdi halászlé? Ezt árulták el
a TelePaks Paletta stábjának a helyi borbarátok, akikkel Gyulai István
fõzött együtt. Ha kíváncsi a titokra, nézze meg a paksi tévé mûsorán
(21-én 17:30-tól) vagy böngéssze a Paksi Hírnök képgalériáját!

Jazz-, blues- és rockzenére
számíthat az, aki ellátogat
december 22-én este fél
kilenckor a Café Bongóba,
ahol a Váradi Jam Factory
lép fel. A két és fél éve ala-
kult zenekar saját instrumen-
tális számait adja elõ. 

A belépés ingyenes, vár-
ják azokat, akik a kará-
csonyra ekképpen hango-
lódnának rá. A zenekar
demo CD-ket is ajándékoz
a közönségnek.

Koncert
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