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PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET 
A PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR 
(7030 PAKS, VILLANY U. 1. TEL.: 75/830-370) 
IGAZGATÓI ÁLLÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Az állás betöltésének feltétele:
- szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség vagy 
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munka-
köri szakvizsga vagy
főiskolai könyvtárosi képzettség
- az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szer-
zett legalább 5 év szakmai gyakorlat
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a pályázó önéletrajzát,
- szakmai életrajzát,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát,
- iskolai végzettséget igazoló oklevelének másolatát,
- az intézmény irányítására vonatkozó szakmai programot a helyzet-
elemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
- a személyes adatok kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozatot
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 
2013. március 1. – 2018. február 28.
Bérezés: 
A hatályos jogszabályi besorolás szerint, vezetői pótlék a jogszabály 
szerinti pótlékalap 225 %-a.
A pályázat benyújtása: 
A pályázatot 2013. január 3-ig kell benyújtani dr. Blazsek Balázs cím-
zetes főjegyzőhöz (Polgármesteri Hivatal, 7030 Paks, Dózsa György 
út 55-61.).
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtási határidejétől számított 30 napot követő első 
képviselő-testületi ülés.

A nyár közepére készül el a 
Paksot és Csámpát összekö-
tő, a hatos út mellé tervezett 
kerékpárút. A kivitelezésről 
szóló szerződést a tizenkét 
ajánlattevő közül kiválasztott 
Baranya Aszfalt Kft.-vel írták 
alá. A közel 130 millió forin-
tos költségű, pályázati forrás 
felhasználásával megvalósuló 
beruházás során több mint 4,5 
km hosszú kerékpárút épül. 

Többéves előkészítő munka 
után indulhat el az új paksi 
kerékpárút-szakasz építése. Al-
kalmazkodni kellett a folyama-
tosan változó útügyi előírások-
hoz és pályázati lehetőségekhez, 
emellett nem volt egyszerű a 
terület megszerzése sem: több 
mint 50 millió forintot fordí-
tott az önkormányzat a telek-
vásárlásokra, kisajátításokra és 
a terveztetésre. Régi álom válik 
valóra a Paks és Csámpa kö-
zötti kerékpárút megépítésével, 
hiszen valós igényt elégít ki, 
mondta el az ünnepélyes szer-
ződés-aláíráson Hajdú János. 
Paks polgármestere kihangsú-
lyozta, a beruházás befejezése 
után akár kerékpáron is köz-
lekedhet majd munkahelye és 
otthona között az atomerőmű 

2500 munkavállalója, két ke-
réken is megközelíthető lesz a 
csámpai településrész, és mivel 
a Cseresznyéskert Erdei Iskola 
programjai között szerepel az 
egészséges életre nevelés, vala-
mint az atomerőmű látogató-
központjának megismertetése, 
kerékpáron is eljuthatnak a léte-
sítménybe a táborozó diákok. A 
kerékpárút pályázati segítséggel 
készül el: az 1508 méter hosszú 
belterületi szakaszra a Dél-Du-
nántúli Operatív Programban 
75%-os, a 3121 méter hosszúsá-
gú külterületi szakaszra pedig a 
Közlekedés Operatív Program-
ban 100%-os támogatást nyert 
az önkormányzat. A beruházás 
összköltsége 127 millió forint, 
a kivitelezésre a tizenkét aján-
lattevő közül kiválasztott, leg-
alacsonyabb árat adó Baranya 
Aszfalt Kft. kapott megbízást. 
Kárász János, a kivitelező cég 
ügyvezetőjének tájékoztatása 
szerint a munkaterület átadása 
után a közművek feltárása és ki-
váltása kezdődik el, az út építé-
sét majd a tavasz beköszöntével, 
várhatóan márciusban indíthat-
ják. A megvalósítást 230 napos 
határidővel vállalta a Baranya 
Aszfalt Kft. 

-dal-

A kerékpárút nyomvonalán már kivágták a fákat.

Jövő nyáron  
Csámpáig  
kerékpározhatunk

Kiváló minőségű 
akác, tölgy, bükk tűzifa 

továbbra is kapható 
mely megvásárolható méterben, kugliban és hasítva egyaránt.

Megrendelést felveszünk Biritópusztán, a Gszelmann-féle telep-
helyen, valamint Pakson, a Kert utca 5. szám alatt, a Kert kocsmában.

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

Kézápolás 
és műkörömépítés
Szolgáltatásaim: manikűr, műkörömépítés, -töltés, 
paraffinos kézápolás, japán manikür, gel-lac (lakkzselé)

Kis Kitti 30/469-8642

December 24-én és a két ünnep között is 
várom kedves vendégeimet! 

További információ és képek a munkáimról : 
www.blondestudio.webnode.hu
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A város költségvetése az előző 
évekhez hasonlóan stabil, je-
lentős változásokra nem számí-
tanak a 2013-as büdzsé terve-
zésekor sem, mondta el Hajdú 
János, Paks polgármestere a 
képviselő-testület novemberi 
ülésén. A grémium döntött ar-
ról, hogy pályázat útján keres-
nek új vezetőt a Pákolitz István 
Városi Könyvtár élére, vala-
mint, hogy támogatják Tengelic 
csatlakozási szándékát a Paksi 

Többcélú Kistérségi Társulás-
hoz.
A város költségvetésének 
harmadik negyedéves vég-
rehajtásáról szóló beszámo-
ló tárgyalásakor Hajdú János 
polgármester értékelte a város 
gazdasági helyzetét. Ahogy 
elmondta: jó volt a tervezés, 
a bevételek az év végégig biz-
tonsággal teljesülni fognak, 
hiszen már most 90 százalékos 
ez az oldal, a kiadások pedig 

50 százalékon állnak. A büdzsé 
stabil, várhatóan jelentős tar-
talékokkal kezdhetik az új esz-
tendőt. A 2013-as költségvetési 
irányelvek is szerepeltek a kép-
viselő-testületi ülésen tárgyalt 
témák között. Ha a parlament 
nem változtatja meg az adótör-
vényeket, nem következhet be 
jelentős romlás Paks költség-
vetésében, mondta el tájékoz-
tatójában Hajdú János. Váro-
sunk polgármestere szerint a fő 
adónemek, az iparűzési adó és 
az építményadó megmaradnak, 
a közműadót pedig, amit kive-
tett az állam, Pakson a szolgál-
tatóknak kell megfizetniük. Az 
oktatási intézményeket érintő 
változások a bevételi és a kiadá-
si oldalt is érintik, ezért nem 
okoznak jelentős módosulást a 
város költségvetésében, hang-
zott el az ülésen.
Bővül a Paksi Többcélú Kistér-
ségi Társulás: a tizennégy te-
lepülést összefogó szervezetbe 
tizenötödikként a 2013. január 
elsejétől a paksi járáshoz tartozó 

Tengelic is csatlakozik. Társulá-
si kérelmét, melyben az orvosi 
ügyelet és a belső ellenőrzé-
si feladatok közös ellátásához 
csatlakozna, támogatta a paksi 
testület. Korábban úgy döntött 
az állam, hogy a kistérségi tár-
sulások januártól megszűnnek 
és a tagok újabb önkéntes tár-
sulás életre hívásáról dönthet-
nek. Ez most 2013 júliusáig ha-
lasztódik – tájékoztatott Hajdú 
János, a szervezet elnöke, aki a 
jövőről szólva elmondta: a tagok 
szándéka szerint a kötelezően 
ellátott feladatok közül az eddig 
a társulásban közösen biztosí-
tottakat (az orvosi ügyelet, va-
lamint bizonyos gyermekjóléti 
és idősgondozási szolgáltatások 
működtetését) a fél év elteltével 
is társulási közös intézményi ke-
retek között fogják működtetni. 
A képviselő-testület legköze-
lebb december 12-én tart meg-
beszélést, akkor a 2013-as köz-
üzemi díjak meghatározása vár 
feladatként a városatyákra.

Dallos Szilvia

Döntés után

Elkezdődött a Prelátus felújítása. Első 
ütemben a nagytermet korszerűsítették 
– az átépített belső tér révén nagyobb cso-
portok fogadására is alkalmassá vált az ön-
kormányzati tulajdonú épület.

Klenk Csaba építész tervei alapján kezdődött 
el a Prelátus ház belső átalakítása és felújítása. 
Az elsődleges cél az volt, hogy nagyobb ren-
dezvények lebonyolítására is alkalmas legyen 
a ház, ezért kibontották a legbelső szoba falát. 
Az így kialakított nagytermet eredeti stílusá-
ban építették újjá: a Városi Múzeum szakem-
bereinek közreműködésével a csillárok alatti 
stukkók új helyre kerültek, csakúgy, mint a 
kandalló. Korszerűsítették a fűtőberendezé-
seket és a padozatot, halszálkás parketta ke-
rült a régi helyére. A felújítás 4,5 millió forint-
ból valósult meg, a munkálatok kivitelezője a 
DC Dunakom Kft. volt. A korszerűsítés egy-
előre nem érintette a ház többi belső terét és 
a külsejét sem. A kerítés rendbetételére már 
készülnek a tervek és a homlokzat felújításá-
ról is döntés született.                                   -dsz-

Kívül-belül megújul a Prelátus
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Tovább korszerűsödik az önkor-
mányzat bérlakásállománya: 
idén a Deák Ferenc és Anna 
utcában lévő lakások felújítá-
sán dolgoznak a szakemberek. 
A kivitelező a működtető DC 
Dunakom Kft., a felújítás közel 
12 millió forintból valósul meg.

Négy évvel ezelőtt készült el az 
a tervezet, amely alapján elkez-
dődött az önkormányzati tulaj-
donban lévő bérlakásállomány 
felújítása. Azóta minden esz-
tendőben, a rendelkezésre álló 
források függvényében sorra 
korszerűsödnek a lakások. Első 
ütemben a Dankó és Síp utcá-
ban dolgoztak a bérlakásokat a 
várossal kötött közszolgáltatási 
szerződés alapján működtető 
DC Dunakom Kft. szakemberei, 
majd a Fehérvári út 4/B szám 
alatt lévő bérlemények újultak 
meg. Jelenleg két helyszínen 
folyik a munka: a Deák Ferenc 
utca 18. és 20. szám alatti ingat-
lanokon a ház belső felújítása 
után az épület külső renoválása 
és a bejárati kapu rekonstrukci-
ója történik meg, az Anna utcai 
ún. hétházaknál a külső hőszi-
getelés, vakolás és színezés után 

már a belső terek felújítása zaj-
lik, teljes körű épületgépészeti 
korszerűsítéssel. A felújítás be-
fejezését az év végére tervezi az 
üzemeltető, akkor költözhetnek 
vissza otthonaikba az átmene-
tileg kiköltöztetett bérlők. A 
bérlakásállományt teljes körű-
en felújítják a program során, a 
nyílászárók cseréje, a hőszigete-
lés, és ahol szükséges, a komfor-
tosítás is a kivitelezés része volt, 
tudtuk meg Puskás Jánostól. 
Az üzemeltető cég vezetője azt 
is elmondta, hogy jó néhány 
bérlőnek vannak elmaradásai a 

közüzemi díjak és a bérleti díj 
fizetése terén, ezek mihama-
rabbi behajtására törekednek 
az önkormányzat szociális osz-
tályának közreműködésével. 
Az önkormányzati bérlakások 
felújítási programja a következő 
években a lakótelepen folytató-
dik, cél a teljes állomány kor-
szerűsítése. A rendeltetésszerű 
használatot folyamatosan ellen-
őrzik, a rongálásokból és az ott 
lakók hibájából fakadó sérülé-
sek javítását minden esetben a 
bérlőknek kell megfizetniük. 

Dallos Szilvia

Decemberben az ünnepek miatt 
elmaradnak a képviselői fogadó-
órák, de januártól ismét a meg-
szokott rendben, minden hónap 
utolsó hétfőjén 16–17 óra között 
várják a paksiakat a képviselőik.
– Barnabás István a Bezerédj Ál-
talános Iskolában;
– Ulbert Sándor az Ulbert Kft. 
Villany utcai irodájában;
– Bordács József a PSE sportpá-
lya klubházában;
– Kern József a Városházán;
– Csajági Sándor, dr. Nagy Tibor 
és Leber Ferenc pedig a műve-
lődési ház kisklubjában várja a 
paksi polgárokat.
A 8-as körzetben nem hirdetnek 
külön fogadóórát, Spiesz József a 
helyszínekhez igazodva fogadja 
az ott élők megkereséseit.

Minden, a polgármesteri hiva-
taloktól járási hivatalokhoz át-
kerülő tisztségviselőnek garan-
tálja a kormány az eddigi bérét. 
A Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium tájékoztatása sze-
rint a köztisztviselők illetménye 
ugyanannyi marad 2013. január 
1-jétől is, mint amennyit a kor-
mányhivatal és az önkormányzat 
közötti megállapodás aláírásának 
idején kapott. Az átvett tisztvise-
lők decemberi illetményét már a 
fővárosi és megyei kormányhiva-
tal fizeti ki. Amennyiben a köz-
szolgálati tisztviselő besorolása a 
megállapodás aláírásától januárig 
változna, a megállapodásban rög-
zített illetmény helyett a módosí-
tott illetményre lesz jogosult. Ha 
viszont a tisztviselő illetményét a 
polgármesteri hivatal egyéni dön-
tése alapján emeli a megállapodás 
aláírását követően december 31-
ig, arra nem lesz jogosult január-
tól. A minisztérium közleménye 
szerint a járási hivatalok működé-
séhez szükséges utolsó simításokat 
tartalmazó törvénycsomag hama-
rosan az Országgyűlés elé kerül.

Újabb bérlakások
korszerűsödnek

Képviselői 
fogadóórák

Garantálják 
a béreket

Közel kétezer ismert és bejárható 
pince van Paks belvárosa alatt, 
kb. százhúsz feltételezett, a pin-
cekataszteri nyilvántartásban is 
jelölt pincéről tudnak a szakem-
berek. Emellett mintegy ötven-
hatvan olyan pince lehet még a 
területen, amelyről nincsenek 
ismereteink. Ezek egyikére a he-
tekben leltek rá – egy szakasz ép-
pen a Munkácsy utcai tagóvoda 
alatt húzódik. 
Beszakadásról érkezett lakossági 
bejelentés alapján kezdődött el a 

pince feltárása a Malomhegyen. 
A pince első szakasza ma is hasz-
nálatban van, a lefalazott rész 
utáni szakasz omlott be – való-
színűleg az esőzések hatására. 
Két aknát tártak fel az Alisca Bau 
Kft. szakemberei, az elsőt a ma-
gáningatlan alatt. A fellelt pince 
az omlás miatt átjárhatatlan volt, 
ezért egy újabb aknát tártak fel, 
a Napsugár Óvoda Munkácsy 
utcai tagóvodája alatt. Itt talál-
ták meg a két és fél méter széles 
és nagyjából ugyanilyen magas, 

nem kiboltozott pincét, ami az 
óvoda alá húzódik. 
– Tömedékeléssel oldható meg 
véglegesen a probléma és szün-
tethető meg a beomlott pincesza-
kasz okozta veszély – tudtuk meg 
a helyszínen a szakemberektől. 
Az alkalmazott műszaki megol-
dásról néhány napon belül dön-
tenek, az elhárítás ezt követően 
azonnal elindul – tájékoztatott 
a műszaki osztály munkatársa, 
Mészáros Tamás.  

-dal-

Pince omlott be  
a Malomhegyen
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A Paks, Bölcske, Madocsa, Gerjen, Nagy-
dorog, Pusztahencse és Györköny által 
alapított társulás új hulladékgazdálko-
dási rendszerének kiépítése folyamatban 
van. Az új rendszer új kultúrát teremt a 
hulladékgazdálkodásban. 

Ennek a kultúrának az elterjesztése volt a 
cél a fejlesztés megvalósításával párhuza-
mosan futó szemléletformálás során. Az 
egyéves kampány végéhez közeledve min-
den településen volt olyan esemény, ren-
dezvény vagy fórum, mely elsősorban a 
környezettudatos gondolkodás népszerűsí-
tését segítette az érintett lakosság körében. 
A szemléletformálás céljából összeállított 
és terjesztett kiadványok minden korcso-
port számára tartalmaznak olyan ismere-
teket, amelyek segítségével közelebb ke-
rülhetnek a zöld szemlélethez. Szeretnénk 
elérni, hogy az érintett települések lakosai 

felkészülten fogadhassák az új rendszert, 
hogy javuljon a szelektíven gyűjtött hul-
ladékok aránya, a komposztálással pedig 
hozzájáruljunk a szerves hulladék elkülö-
nített gyűjtéséhez és újrahasznosításához. 
A kampány hatékonyságát és a további 
szemléletformálási feladatok irányát egy 
újabb kérdőíves közvélemény-kutatás se-
gítségével szeretnénk felmérni, mely képet 
ad a lakosok tájékozottságáról, a hulla-
dékhasznosításról, valamint szelektálási és 
komposztálási szokásaikról. 
Kérem, keresse a kérdőíveket a polgármeste-
ri hivatalokban, a www.pthr.hu weboldalon, 
illetve a Paksi Hírnök mostani számában 
(1000 példányban helyeztünk el kérdőívet, 
plusz 500 háztartásba közvetlenül is eljuttat-
juk a Paksi Hírnök segítségével).
A kitöltött kérdőíveket visszajuttathatják a 
Polgármesteri Hivatalban kihelyezett gyűj-
tőládába, illetve elektronikusan a hulladek.

iroda@paks.hu e-mail címre, de nyitvatar-
tási időben leadhatják az Ügyfélszolgálati 
Irodában is. A projekttel kapcsolatos továb-
bi tájékoztatók tartalmát, az alkalmazandó 
eszközöket már a lakosság véleményének, 
hozzáállásának, a felmerült problémák is-
meretében tudjuk kialakítani.  
Előre is köszönjük, hogy a kérdőív kitölté-
sével ismét segíti munkánkat, s hozzájárul 
a projekt sikeres megvalósításához.
Kérjük, kísérjék figyelemmel a szemlélet-
formálás keretében megjelenő informá-
ciókat, tájékozódjanak a közelgő esemé-
nyekről. 2013. január végéig 9.00 és 15.30 
között várjuk Önöket Ügyfélszolgálati Iro-
dánkban. Kérdéseiket feltehetik, illetve vé-
leményüket elmondhatják az  ingyenesen 
hívható 06-80-205-290-es telefonszámon, 
vagy a hulladek.iroda@paks.hu elérhetősé-
günkön keresztül is. 

Ecorys Kft.

Jó helyre dobjuk? –  
kérdőív a hulladékkezelésről

2013-ban új hulladékkezelési rendszer indul Paks, Györköny, Puszta-
hencse, Nagydorog, Gerjen, Bölcske és Madocsa részvételével. Jövő év-
től az elkülönítetten gyűjtött műanyag-, fém- és papírhulladékért egész 
évben, a zöldhulladékért tavasztól őszig házhoz megyünk.
A szelektív hulladék gyűjtéséhez – a lakosság számára – új gyűjtő-
edényt biztosítunk, térítésmentesen.
Fontos: A szelektív hulladékgyűjtő szigetek változatlanul a lakosság 
rendelkezésére állnak.
A lomtalanítás továbbra is a megszokott formában és időpontban történik.

MIT KELL GYŰJTENI AZ ÚJ KUKÁBA?
• Műanyag: ásványvizes, üdítős palackok, fóliák, PP, PE, HDPE jelzésű 
csomagolóanyagok, samponos, öblítős, tisztítószeres flakonok kiöblítve, 
joghurtos, vajas, margarinos stb. dobozok kimosva, műanyag kupakok
• Tetra Pak: gyümölcsleves, tejesdobozok
Fontos: A kupakot mindig csavarja le és a palackot, dobozt tapossa la-
posra!
• Fém: sörös-, üdítősdobozok, konzervdobozok
Fontos: A felsorolt hulladékokat mindig kiöblítve, az ételmaradékoktól 
megtisztítva dobja a kukába!
• Papír: csomagolópapír, karton, hullámpapír, újság, nyomtatópapír, 
könyv

Fontos: Az italosüvegeket (fehér, barna, zöld), befőttes, lekváros, bé-
biételes üvegeket továbbra is kitisztítva, a gyűjtőszigetekre kell vinni, 
az üveggyűjtő edénybe!

KÖLTÖZIK A HULLADÉKUDVAR
Januártól a hulladékkezelő központ területére költözik a hulladékudvar. 
Megközelíthető a 6-os útról, az atomerőmű északi bejárójával szemben.
Itt ingyenesen adhatja le a háztartásban keletkező veszélyes hulladéko-
kat (izzók, fénycsövek, oldószerek, festékek, növényvédő szerek, gyógy-
szerek stb.) valamint az elektronikai hulladékot és gumiabroncsokat.

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS
A hulladékkezelő telep részeként komposztálótér is kialakításra került. 
Itt kerti és konyhai zöldhulladékait ingyenesen adhatja le és ide kerül a 
tavasztól őszig a lakosságtól elszállított zöldhulladék is. Ezeket szaksze-
rűen komposztáljuk és a város közterületein hasznosítjuk.
Házi komposztáláshoz komposztládát – a kertes házak tulajdonosai 
– térítésmentesen igényelhetnek a 06-80-205-290-es, ingyenesen hív-
ható telefonszámon!

ÉPÍTKEZÉSBŐL, BONTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
A tisztán gyűjtött beton-, tégla-, cserép-, kerámia-, földhulladékot min-
den közszolgáltatási szerződéssel rendelkező lakostól – szerződésenként 
– évente 2 m3-t ingyen átveszünk a hulladékkezelő telepen.
Fontos: A vegyes és az építési-bontási hulladékok keverése tilos!

Észrevételeivel, kérdéseivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!
Telefonon a 75/310-411-es számon vagy személyesen Pakson,  
a DC Dunakom Kft. Kölesdi úti telephelyén. 

ÚJ HULLADÉKKEZELÉSI RENDSZER PAKSON ÉS KÖRNYÉKÉN

A Paksi Hírnökben induló új sorozatban a szelektív hulladékgyűjtés mikéntjéről tájékozódhatnak az olvasók.
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Félidőben
A hármas választókörzet a város 

nyugati kapuja. A Fehérvári út kivé-

telével nyugodt, családi házas övezet, 

melynek csendjét egy-egy élvonal-

beli labdarúgó-mérkőzés vagy utca-

bál zaja veri csak fel néha. A körzet 

képviselőjét, Bordács Józsefet a vég-

rehajtott fejlesztésekről és a tervekről 

kérdeztük.

Bordács József a kilencvenes évek végétől 
dolgozik a közéletben a paksi Fidesz-cso-
port tagjaként, a ciklust megelőző négy 
évben a megyei önkormányzatban tevé-
kenykedett. Jó tanulóidő volt, vallja, így 
2010-ben úgy döntött, hogy lakóhelyén, a 
hármas választókerületben is tenni akar a 
közért. A nyugodt, családi házas övezetben 
nagyon jó a közösség, sok család több gene-
ráció óta él itt. Egyre több a fiatal is, sorra 
épülnek az új házak, mindannyiuk igényeit 
figyelembe véve kell dönteni a körzetben 
tervezett fejlesztéseknél.
A képviselő munkájában nagy segítség az 
évenként megrendezett lakossági fórum, 
ahol visszatérő téma a körzet útjainak, járdá-
inak állapota. Ezek minőségének javítása a 
legnagyobb feladat, mondja Bordács József. 
A választási ciklusban a Toldi utcában épült 
új út. A város egyik legszebb fekvésű utcá-
jában korábban sokhelyütt szilárd burkolat 
sem volt, mára viszont elég széles az út a 
kétirányú forgalom lebonyolítására, az épít-
kezés során a kapubejárókat térkövezték és 
a csapadékvíz-elvezetést is megoldották. Ez 
utóbbi a Dobó utcában is megtörtént: zárt 
rendszerűvé alakították a nyílt árkot. A ter-
vek szerint a csapadékvíz-elvezetés korsze-
rűsítésére a közeljövőben a Mező utcában is 
sor kerül. Az Ősz utcai présháztulajdonosok 
kérésére ivóvíz-gerincvezeték épült az utcá-
ban, biztosítva a rákötés lehetőségét a gaz-
dáknak, hogy komfortos körülmények kö-
zött készülhessenek a borok, folyhassanak a 
rendezvények. Több, nagy volumenű útfel-
újításra nem volt keret az elmúlt esztendő-
ben, tájékoztat a képviselő, idén ugyanis je-

lentős forrásokat fordított az önkormányzat 
a város minden lakosát érintő fejlesztésekre: 
épül az új hulladéklerakó, előkészítés alatt 
áll az új szennyvíztisztító telep, hamarosan 
átadják a gyógyászati központot és az erdei 
iskolát, említ néhányat a nagyberuházások 
közül. Az útprogram 2013-ban folytatódik, 
a körzetben ez biztosan érinti a Kinizsi ut-
cát, készülnek a tervek a faltól falig korsze-
rűsítésre. Az elképzelések között szerepel 
több rossz állapotú utca (Fecske, Pacsirta, 
Mező, Imre, Retek) felújítása is, ennek a 
városi ütemterv és a források rendelkezésre 
állása határozza meg az időpontját. 
Az egyik legnagyobb megoldandó probléma 
a hármas körzetben a nagy forgalmat bo-
nyolító Fehérvári út rossz állapota. – Bár ál-
lami tulajdonú az út, mindent megteszünk, 
hogy minél előbb korszerűsödjön. Egyelőre 
a közútkezelőnek nincs erre pénze – tudtuk 
meg a képviselőtől. – Az egyeztetéseknek 
köszönhetően a legbalesetveszélyesebb süly-
lyedéseket az ősz folyamán kijavították, ez a 
munka a Széchenyi térig folytatódik  – tette 
hozzá Bordács József, aki elmondta azt is, 
hogy a körzetben több utcában javították 
az útburkolatot a kátyúzásra elkülönített 
keretből. Így történt ez a Péter utcában is, 
ahol az út alatt húzódik a Boc-hegyi víztá-
rozó töltővezetéke. Az önkormányzat tervei 
szerint, amint ezt korszerűsítik, a burkolat is 
megújul. 
A környezet szebbé tétele, az itt élők kom-
fortérzetének javítása is célként fogalma-
zódott meg Bordács József 2010-es prog-
ramjában. Ennek megfelelően több helyre 
bokrok, fák, virágládák, hulladékgyűjtők 
és padok kerültek ki, a Fehérvári úton és 
a Virág utcában évente bővült a pihenőhe-
lyek száma. A komfortérzetet javítja az is, 
hogy Pakson, más településektől eltérően, 
a szelektív hulladékgyűjtő szigetek létesíté-
sén túl közterületi hulladékgyűjtő helyeket 
is kialakítottak, ahol a lakosság a hétvégi 
nagytakarítás vagy a lomtalanítás során 
összegyűlt szemetet ingyen elhelyezheti. 
Az egyik ilyen lerakóhely a Fehérvári úton 
van, melyet lebetonoztak, körbekerítettek 
és bővítettek a körzet képviselőjének kéré-
sére. 
Az efféle fejlesztéseket minden esetben 
egyeztetések sora előzi meg, a döntések a 
frakcióüléseken születnek meg, a képviselő-
testületi ülések ezért csendesebbek, mondta 
el Bordács József, aki hozzátette, a döntések 
előkészítésében nagy feladat hárul a szak-
bizottságokra. Bordács József a városépítő 
bizottság tagjaként és a közbiztonsági, if-
júsági, sport- és esélyegyenlőségi bizottság 
elnökeként vesz részt ebben a munkában. 
Négy, egymással igen összefonódó terüle-

tet felügyel az általa vezetett grémium, és 
elmondható, hogy egyik területen sincse-
nek problémák, állandó a fejlődés. A köz-
biztonság kapcsán a képviselő kiemelte a 
térfigyelőkamera-rendszert, amely a jövő-
ben tovább bővül, hozzájárulva a nyugodt, 
biztonságos, kisvárosi légkörhöz. A rend-
őrkapitányság és az önkormányzat között 
egyébként szoros az együttműködés, a város 
anyagi támogatást nyújt a kábítószer elleni 
védekezéshez és a hétvégi rendzavarások 
megakadályozásához.
A körzetben van Paks egyik kiemelt jelen-
tőségű sportlétesítménye: a PSE Fehérvári 
úti sporttelepe. Az MVM Paks labdarúgó-
csapatának otthona folyamatosan fejlődik. 
– Büszkék lehetünk arra, ami itt az elmúlt 
6-8 évben lezajlott. A siker közös, hiszen az 
MVM és a város egyaránt támogatja ezt a 
projektet. Néhány hete egy 50 millió forin-
tos pályázati sikerről kaptunk hírt, és arról 
is, hogy az állam stadionrekonstrukciós 
programjában Paks is felkerült a támogatan-
dók listájára. A sporttelepen jövőre a tervek 
szerint az ökölvívócsarnok is megújul – tájé-
koztatott a képviselő. 
Bordács József nem csupán a testületben 
tevékenykedik a közért. Tagja a helyi köz-
beszerzési tanácsnak, a Paksi Sportegyesület 
elnökségének és a Mezőföldvíz Kft. felü-
gyelőbizottságának. 2007-től a Fidesz helyi 
szervezetét irányította, 2010 óta tagja a Fi-
desz Munkás és Alkalmazotti Tagozat orszá-
gos választmányának, 2011-től a szervezet 
Tolna megyei elnöki tisztét is betölti. – Min-
den munkám összefügg és segíti egymást, 
hozzájárul ahhoz, hogy minél többet tegyek 
a paksiakért, hozzájárulhassak a város és a 
hármas körzet fejlődéséhez – fogalmazott a 
képviselő.                                            Dallos Szilvia
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A múzeumok jövőjéről, túlélési 
praktikáiról szólt az a kétnapos 
szakmai konferencia, amelyet az 
atomerőmű vendégszeretetét él-
vezve Pakson rendezett a Pulszky 
Társaság – Magyar Múzeumi 
Egyesület. A találkozón olyan 
gyakorlatokat és elképzeléseket 
ismerhettek meg a résztvevők, 
amelyek a múzeumok létjogo-
sultságának igazolásában segíte-
nek. Ez, mint Deme Péter elnök 
mondta, elengedhetetlen: mind 
a fenntartóknak, mind a közön-
ségnek igazolni kell a múzeumok 
létjogosultságát. Ennek érdeké-
ben a tudományos munkát nem 
elfeledve nyitni kell az intézmé-
nyeknek a turizmus és a múze-
umpedagógia felé – állapították 
meg A határok feszegetése mot-

tóval rendezett szakmai prog-
ramon. Az ezt záró kerekasztal-
beszélgetésen Csorba László, a 
Magyar Nemzeti Múzeum fő-
igazgatója úgy vélekedett, hogy 
a múzeumi szakmában ma már 
nyilvánvaló és elfogadott, ha egy 
múzeum látogatóbarát, a dön-
téshozók körében viszont nem 
annyira. Az igazgató szerint a 
múzeumok és az iskolák számára 
az „összenövés” elkerülhetetlen; 
de a diákok mellett az idősebb 
korosztály fogadására is fel kell 
készülni, mivel a társadalom el-
öregedésével a kultúra iránt fogé-
kony aktív nyugdíjasok megjele-
nésére lehet számítani.
A keszthelyi Balaton Múzeum 
igazgatója, Havasi Bálint annak a 
véleményének adott hangot, hogy 

jó lenne, ha a múzeumpedagógus 
egyes iskolákban a tantestület 
tagja lehetne. Mint elmondta, a 
turizmus terén is aktívabbá kell 
válniuk. E téren kézzelfogha-
tó eredményekről is beszámolt, 
mint mondta, foglalkozásaikkal 
a környék szállodáiból is vonza-
nak családokat a Balaton Múze-
umba. E. Csorba Csilla, a Petőfi 
Irodalmi Múzeum főigazgatója 
is a turizmussal való szorosabb 
kapcsolódás szükségességéről 
beszélt. – Tudatosítanunk kell, 
hogy mit nyújtanak a múzeumok 
a hozzánk érkező külföldieknek, 
mert tévedés, hogy minden turis-
ta csak wellness-szolgáltatásokra 
vágyik – húzta alá. 
Deme Péter összegzése szerint 
a tanácskozás megerősítette, 

hogy a múzeumok tudományos 
gyűjteményeken alapuló tevé-
kenysége kiterjed a múzeumpe-
dagógia, a kiállítások bemutatása 
és a felnőttképzés területére is. 
A konferencián a küszöbönálló 
újabb fenntartóváltás is terítékre 
került. Mint az elnök lapunk-
nak elmondta, év elején a me-
gyei múzeumok – a kormányzat 
akaratából – állami fenntartásba 
kerültek. 2013. január elsején 
ugyancsak kormányzati szándék 
alapján – néhány kivételtől elte-
kintve – a megyei jogú városok 
lesznek a fenntartók. E témában 
a múzeumi vezetők megismer-
kedtek néhány olyan kismúze-
um, köztük a paksi gyakorlatával, 
amelyek eddig is önkormányzati 
fenntartásban működtek.       -vt-

Paks adott otthont az idei me-
gyei levéltári napnak. A város 
és a Magyar Nemzeti Levéltár 
Tolna Megyei Levéltára között 
formálódó kapcsolat egyik meg-
nyilvánulása volt ez, mondta el 
dr. Várady Zoltán, az intézmény 
igazgatója. Mint fogalmazott, 
értesülvén arról, hogy Paks digi-
tális archívumot készít, felaján-
lották ebben való részvételüket. 
A levéltárban temérdek anyagot 
őriznek Paksról, ennek egy ré-
szét szeretnék feldolgozni a Paksi 

Digitális Archívum számára. A 
választás az összeírásokra esett. 
A mostani konferencia – témáját 
illetően – még nem erre épült, 
hanem az intézmény munka-
társainak Pakssal kapcsolatos 
kutatásaira. Az első a sorban dr. 
Várady Zoltán igazgató, a Károli 
Gáspár Református Egyetem fő-
iskolai tanára volt, aki Daróczy 
István alispánról és családjáról 
beszélt. Csatlakozott hozzá Cser-
na Anna a família elszegényedé-
séről szóló előadásával. Marosi 

Tibor az 1919-es Duna menti 
felkelés paksi vonatkozásairól, 
Ruzsa Éva egy paksi malomról, 
Aradi Gábor a Rákosi-korszak-
ra jellemző paksi vendéglátásról 
beszélt. A levéltár munkatársain 
kívül Simon Csillát hallhatták 
a konferencia résztvevői. Az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
munkatársa Aranyhajó címet vi-
selő felszólalásában az Erzsébet 
szállóval kapcsolatos helytörté-
neti kutatásainak eredményeiről 
beszélt. Hallhattak az egybe-

gyűltek a Paksi Digitális Archí-
vumról is Csapó Sándortól, az 
IT Labor Kft. ügyvezetőjétől, aki 
elmondta: a város célja, hogy az 
értékeket – elsősorban szellemi 
értékekről van szó – megőrizze. 
Ezért szeretnék digitalizálni a 
várossal kapcsolatos adatokat, 
információkat, s azokat közzé-
tenni az interneten, hogy ahhoz 
a nyilvánosság is hozzáférjen. 
Mindettől sok más mellett azt re-
mélik, hogy a város ismertsége, 
jó hírneve erősödik.             -vida-

Új szerepkörben a múzeumok

A levéltár is részt vesz a digitális 
archívum munkálataiban
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Atomerőmű

Milyen blokk épülhet Pakson?
Folyik az előkészület a paksi 
atomerőmű bővítésére. Az e 
célból alakult MVM Paks II. 
Atomerőmű Fejlesztő Zrt. be-
mutatkozó sajtótájékoztatóján 
elhangzott, hogy öt reaktortí-
pus jöhet szóba, többféle létesí-
tési és finanszírozási konstruk-
ció közül lehet választani.

– A paksi atomerőmű bővítésé-
nek folyamatában meghatározó 
a 2009-es országgyűlési dön-
tés, mely 95%-os támogatással 
előzetes hozzájárulást adott az 
előkészületekhez. A 2011 ok-
tóberében elfogadott Nemzeti 
Energiastratégia előirányozta az 
új atomerőművi blokkok építé-
sét, és idén júniusban a minisz-
terelnök vezetésével létrejött a 
Nukleáris Energia Kormánybi-
zottság – vette számba Baji Csa-
ba, a Magyar Villamos Művek 
(MVM) elnök-vezérigazgatója 
azokat a fontos momentumokat, 
amelyek az MVM Paks II. Atom-
erőmű Fejlesztő Zrt. létrehozásá-
nak előzményei voltak. Kiemelte, 
hogy az MVM Csoport mint 
nemzeti tulajdonú energiatársa-
ság biztosítja a hazai gazdaság és 
lakosság folyamatos és biztonsá-
gos energiaellátását, kellő tapasz-
talattal rendelkezik a nukleáris 
energiatermelés terén. 
– Felelősségünk az, hogy a jövő 
generációja számára biztosítsunk 
olcsón, nagy tömegben rendel-
kezésre álló, biztonságosan elő-
állítható energiát – hangsúlyozta 
azon a sajtótájékoztatón, ahol az 
új projekttársaság mutatkozott 
be. A nukleáris energiatermelés 
terén szerzett tapasztalatokról 
Hamvas István, az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója 
beszélt. Elmondta, hogy az atom-
energia biztonságos, gazdaságos, 
környezetkímélő, élvezi a társa-
dalom bizalmát. A tájékoztatón 
arról is szó esett, hogy a megújuló 
energiaforrások arányának emel-
kedése mellett az atomenergia 
megtartja szerepét a világ ener-
giatermelésében, az előrejelzések 

szerint ugyanis ez a technológia a 
globális energia-előállításban 12 
százalékos arányt képvisel majd 
2035-ben. Hazánkban ebben az 
intervallumban 30 százalékos 
energiafogyasztás-növekedéssel 
számolnak.
Az MVM Paks II. Atomerőmű 
Fejlesztő Zrt. a Teller-, majd a Lé-
vai-projektek megvalósítása után 
kilencmilliárd forintos alaptőké-
vel jött létre. Munkájáról Nagy 
Sándor vezérigazgató (képünkön) 
számolt be, aki elsődleges célnak 
azt tartja, hogy az új blokkok ele-
get tegyenek a legszigorúbb biz-
tonsági elvárásoknak, legyen szó 
akár külső hatásokról vagy termé-
szeti katasztrófáról. A szóba jö-
hető típusok megfelelnek ennek 
az elvárásnak. További cél, hogy 
ne prototípus legyen, hanem már 
bevált, lehetőleg nyomott vizes 
technológia. Ilyenek a paksiak 
és ilyen a világon működő reak-
torok 70 százaléka. A tervezési 
üzemidő minden esetben 60 év.
Az APR 1400 koreai fejlesztés, 
előnye, hogy olcsón, gyorsan 
építhető, engedélyezett. Koreá-

ban már épülnek ilyenek és az 
Egyesült Arab Emirátusban is 
nyertek tendert két reaktor léte-
sítésére. Az ATMEA1 francia–ja-
pán konstrukció. Az Areva a re-
aktort, a Mitsubishi a turbinákat 
szállítja, ezek külön-külön bevált 
technológiák, de így együtt még 
nem helyeztek ilyet üzembe se-
hol. Előnye, hogy jól illeszthető 
a hazai rendszerbe.  Az AP1000-
esről műszaki tulajdonságait 
tekintve csak felsőfokon lehet 
beszélni, szögezte le Nagy Sán-
dor. Forradalmi fejlesztés, nem a 
hagyományos evolúciót követte, 
amerikai filozófia alapján passzív 
rendszereket építettek bele – vá-
zolta a szakember. Ha egy ilyen 
reaktor hűtővíz és külső ener-
giaellátás nélkül marad, 72 órán 
keresztül semmi nem történik, 
de egy operátori beavatkozással 
ez az idő 168 órára növelhető. Ez 
is jól illeszthető a rendszerbe és 
rövid építési idejű.
Az EPR nagy, 1600 megawatt 
egységteljesítményű, ami azt 
jelenti, hogy legalább 10 száza-
lékkal alacsonyabb az önköltség 

ugyanolyan színvonalú nukle-
áris biztonság mellett. A finn és 
francia tapasztalatokat felhasz-
nálva Kínában már a határidőt 
és a büdzsét is tartva építenek 
ilyeneket. Előnye, hogy már is-
mert technológia és jól illik a 
hazai hálózatba, húzta alá a ve-
zérigazgató. Ötödik lehetőség 
egy VVER reaktor, az AES-2006, 
amely a paksiak unokatestvére. 
Ez is ismert technológia, kellő 
hagyománnyal, tudással meg-
alapozva, 1000-1200 megawatt 
teljesítményű blokkokat szállít 
a gyártó, amelyek a hazai háló-
zatba jól illeszthetők, ismertette 
Nagy Sándor, aki arról is beszélt, 
hogy a projekttársaság dolgozik 
a tender műszaki tartalmának, 
az értékelés metodikájának meg-
határozásán. Feladatuk a földta-
ni kutatási program és környe-
zeti hatástanulmány elkészítése, 
a hálózati csatlakozás megterve-
zése, a finanszírozási koncepció 
megalkotása csakúgy, mint a 
beruházáshoz tartozó engedé-
lyezési, valamint a tájékoztatási 
feladatok ellátása. A létesítés 
kereteit is meg kell határozni-
uk, azaz szóba jöhet a kulcsra-
kész szállítás, illetve az, hogy a 
segédrendszerek kivitelezését 
– beleértve a villamos csatlako-
zást, a hűtővízrendszereket – a 
projekttársaság végzi el. Utóbbi 
lényegesen nagyobb felkészült-
séget kíván, de nagyobb arányú 
részvételt biztosíthat a hazai vál-
lalkozóknak. 
Nagy Sándor azt mondta, az 
MVM közgyűlése hagyja jóvá 
a tendert, amelynek dokumen-
tációja rövidesen elkészül. A fi-
nanszírozásra több megoldás is 
létezik, a költségek nagysága az 
ajánlatok beérkezésével határoz-
ható meg pontosan, hangsúlyoz-
ta a vezérigazgató, hozzátéve, 
hogy minden potenciális szállító 
számára fontos, hogy az Európai 
Unió területén juthasson reak-
torlétesítési lehetőséghez, ez pe-
dig kedvezően befolyásolhatja a 
kivitelezési költségeket.    Vida T.
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Garantált a paksi atomerőmű 
biztonsága, egyrészt maga fej-
lesztette saját biztonsági rend-
szereit olyan magas szintre, 
ami képessé teszi arra, hogy a 
külső veszélyeknek ellenálljon, 
másrészt a Magyar Honvédség 
is maximálisan felkészült arra, 
hogy a védelmében szerepet vál-
laljon – minderről Hende Csaba 
honvédelmi miniszter beszélt 
paksi látogatása során. A hon-
védelmi tárca vezetője Hamvas 
István vezérigazgató meghívásá-
ra érkezett Paksra. Hamvas Ist-
ván azt mondta, meg kívánták 
mutatni az elmúlt évek bizton-
ságnövelő beruházásainak ered-
ményeit. Ezeket a törekvéseket, 
a biztonság iránti elkötelezettsé-
get tükrözi vissza a stresszteszt 
eredménye is, amely igazolta, 

hogy a paksi atomerőmű biz-
tonságos. Hende Csaba hozzá-
tette, hogy Európa legjobbjai 
között van: a paksi a második 
legbiztonságosabb atomerőmű 
Európában. Mindezzel valószí-
nűleg arra a listára utalt, amit 
José Manuel Barroso, az Európai 
Bizottság elnöke tett közzé az in-
terneten. Más, hivatalos rangsor 
nem készült, Barrosóén viszont 
második helyen szerepel a paksi 
atomerőmű. 
– Lenyűgözött az a tervszerűség, 
átgondoltság és szakmai színvo-
nal, amit láttam – fogalmazott 
Hende Csaba. Hamvas István ve-
zérigazgató azt mondta, jólesőek 
az elismerő szavak. Hozzátette, 
ha egytől egyig nem is mutatták 
be az elmúlt évek biztonságnö-
velő programjainak eredményét, 

a honvédelmi tárca vezetőjének 
képet adtak róluk és a Paksra jel-
lemző biztonsági kultúráról.
Hende Csaba arról is beszélt, 
hogy a Magyar Honvédség és 
az atomerőmű számos területen 
együttműködik, ennek alapját 
olyan tervek képezik, amelye-
ket folyamatosan egyeztetnek és 
rendszeresen gyakorolnak. Mint 
kiemelte, a Magyar Honvédség 
az ország, ezen belül az atomerő-
mű légterének védelmében ját-
szik kulcsszerepet. Ismert, hogy 
évente több mint félmillió légi 
jármű használja hazánk légterét, 
amely rendjéért a Magyar Hon-
védség felel. Ahhoz, hogy pontos 
képet kapjanak a légtérben tör-
téntekről, fel tudjanak készülni a 
közelgő veszélyekre, szükség van 
az olyan beruházásokra, mint 

a medinai, ahol a harmadik há-
romdimenziós radar felépítése 
zajlik. Arra a kérdésre, hogy a 
katonaságnál adottak-e a humán 
és egyéb feltételek, azt mondta, 
kiváló szakembereik, megfelelő 
színvonalú eszközeik vannak, 
maximálisan fel vannak készülve 
erre a feladatra. A paksi atomerő-
mű és az egész ország számíthat 
a Magyar Honvédség oltalmára 
– fogalmazott Hende Csaba, aki 
Tóth Ferenc kormánymegbízott 
kíséretében érkezett Paksra. 

Vida Tünde

Az erőműbe látogatott 
a honvédelmi miniszter

Könyv formájában is megjelent 
dr. Prancz Zoltán doktori disz-
szertációja. A paksi atomerő-
mű energetikai és minőségügyi 
mérnöke több mint tíz éve tanít 
a Sola Scriptura Teológiai Főis-
kolán. Munkája A valószínűség-
től a bizonyosságig – Megfejthe-
tők-e Pascal Gondolatai? címmel 
jelent meg. A szerző kiemelte, a 
megjelenésnek különleges aktu-
alitást ad, hogy ebben az évben 

van Blaise Pascal halálának 350. 
évfordulója. – Pascal zseniális 
matematikus, természettudós 
és keresztény gondolkodó volt. 
Számos korszakalkotó felfede-
zést tett a különböző tudomá-
nyok terén. Legnagyobb hatá-
sú irodalmi alkotása a halála 
miatt töredékesen maradt nagy 
műve, a keresztény vallás apo-
lógiájának szánt Gondolatok. A 
magával ragadó stílusban meg-
fogalmazott fragmentumok kö-
zéppontjában az emberi lét leg-
alapvetőbb kérdései – eredendő 
nyomorúsága és a mindenki 
által vágyott boldogság kilátásai 
– állnak, amelyeket az ember 
saját végső sorsával szembeni 
érthetetlen közönye tesz még 
bonyolultabbá – fejtegeti dr. 
Prancz Zoltán annak előzmé-
nyeit, hogy e témát dolgozta fel.
–  A Gondolatok máig a világ-
irodalom egyik legrejtélyesebb 

műve. A töredékesen maradt 
pascali hitvalláshoz, koncep-
cióm szerint a francia géniusz 
egyik, ha nem a legjelentősebb 
matematikai felfedezése, a va-
lószínűség-számítás ad kulcsot. 
Pascal az általa felfedezett, mára 
már önálló matematikai disz-
ciplínává vált eljárás egyetemes 
jelentőségét felismerve megpró-
bálta azt más jellegű kérdések, 
egyebek mellett Isten létezésé-
nek, illetve a Szentírás kijelen-
téseinek valószínűsége kapcsán 
is alkalmazni. „Arra gondoltam 
– írja például a 693. töredékben 
–, mennyivel nagyobb a valószí-
nűsége annak, hogy nemcsak az 
van, amit látok, és kutatni kezd-
tem, vajon Isten nem hagyott-e 
magáról valami jelet a világban.” 
A most megjelent, korabeli 
festményekkel és metszetekkel 
gazdagon illusztrált kötetben 
ezt a halál által félbeszakított 

különleges kutatást kísérli meg 
rekonstruálni a szerző. Azt is 
megtudtuk tőle, azontúl, hogy a 
dolgozatnak megfelelő minősé-
get és nóvumot kell képviselnie 
a maga műfajában, a pénzügyi 
feltételeket is biztosítani kell, 
így születhet könyv egy disz-
szertációból. Ez legalább olyan 
súlyos feltétel, mint az első, mi-
vel üzleti síkon kell boldogulni, 
azaz a könyveket el kell tudni 
adni, s ez a nem éppen könnyű 
műfajt jelentő filozófiai, illetve 
tudományos művek esetében 
nem egyszerű feladat. Esetében 
az Oltalom Alapítvány vállalta a 
kiadást 500 példányban. 
Dr. Prancz Zoltánnak nem ez 
az első nyomtatásban megjelent 
műve, önállóan és társszerző-
ként is jegyez teológiai kötete-
ket, illetve rendszeresen publi-
kál folyóiratokban, újságokban. 

-tünde-

Blaise Pascal szellemét idézi meg
az erőmű mérnöke
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A szén-monoxid-mérgezés az 
egyik leggyakoribb háztartási 
baleset, amelyet legtöbbször a 
helytelenül használt tüzelőbe-
rendezések okoznak. A megelő-
zés fontosságát hangsúlyozva 
a Tolna Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság, az Országos 
Mentőszolgálat Tolna Megyei 
Szervezete és a Caminus Tüze-
léstechnikai Kft. közös fórumot 
szervezett a témában.
Hazánkban minden évben több 
száz szén-monoxid-mérgezés-
sel járó baleset következik be, 

ezek közül többtucatnyi halállal 
végződik. A paksi tűzoltóknak 
legutóbb két évvel ezelőtt kel-
lett tragédiával végződő szén-
monoxid-mérgezéshez vonul-
niuk, országos szinten tavaly 
21 halálos áldozata volt a fűtési 
szezonhoz kapcsolódó balese-
teknek. Ezek megelőzéséért 
magunk is tehetünk: csak meg-
felelő tanúsítvánnyal rendelke-
ző berendezéseket használjunk, 
beüzemelésüket és javításukat 
bízzuk szakemberre, mert a 
házi megoldások veszélyesek 

lehetnek. A fűtési szezon ele-
jén érdemes ellenőriztetni az 
addig pihenő tüzelőberende-
zéseket, kéményeket. Pakson 
a Caminus Kft. végzi a tüze-
léstechnikai szolgáltatást, azaz 
egyebek mellett a kémények 
felülvizsgálatát és tisztítását. A 
cég Tolna megye teljes terüle-
tén, valamint Dunaújvárosban 
felel a kéményseprő-meste-
ri feladatokért, munkájukat 
belügyminisztériumi rende-
let szabályozza. Huszár Tibor 
ügyvezető elmondta, hogy a 
megyében már 95 százalékban 
megtörtént a kémények idősza-
kos felülvizsgálata, ezek során 
az égéstermék visszaáramlá-
sát és a füstjáratokat nézik a 
szakemberek. Gázfűtés esetén 
évente egyszer, szilárd tüzelésű 
rendszerek esetén kétszer el-
lenőriznek kötelező jelleggel. A 
lakosság biztonsága érdekében 
kiemelkedően fontos, hogy az 
ingatlantulajdonosok lehetővé 
tegyék a munkálatok időszerű 
elvégzését, a lakosság jelentős 
része néhány kivételtől elte-
kintve együttműködő is a ké-
mények kötelező ellenőrzése-
kor. A január 1-jén életbe lépő 
kéményseprőtörvény ezen a 
területen változást hoz, ugyan-
is amennyiben a kéményseprő 
nem tudja elvégezni a munká-
ját, a tűzvédelmi hatóság végső 

esetben akár bírságot is kiszab-
hat. 
Huszár Tibor a fórumon ki-
emelte, hogy tapasztalatuk sze-
rint a legtöbb problémát a régi 
típusú, nyílt égésterű kazánok, 
átfolyós rendszerű vízmele-
gítők jelentik. A szakember 
felhívta a figyelmet arra, hogy 
egy nyílt égésterű kazán vagy 
kandalló a szükséges oxigént a 
környezetéből nyeri, vagyis a 
megfelelő levegő-utánpótlásról 
mindig gondoskodni kell, mivel 
egy köbméter gáz elégetéséhez 
tíz köbméter levegő szükséges. 
Fontos tudni, hogy ilyen típusú 
készülékkel egy időben nem ta-
nácsos a konyhai páraelszívót is 
üzemeltetni, mivel egy közepes 
teljesítményű elszívó 200-300 
köbméter levegőt is el képes 
szállítani. A másik problémát 
az utóbbi években újonnan 
beépített, modern, túl jól záró 
nyílászárók is jelentik, hangzott 
el a tájékoztatón. Amennyiben 
az égéstermékek visszaáramla-
nának, azt észrevehetjük abból, 
hogy a helyiségnek túl magas a 
páratartalma, a felső sarkok vi-
zesek, illetve ha a készülék bur-
kolata indokolatlanul meleg. A 
legbiztosabb, ha van a háznál 
szén-monoxid-jelző készülék, 
ami már kis anyagi ráfordítás-
sal beszerezhető és sokszor éle-
teket is menthet.          Matus D.

Szerencsét is  
hozhat, életet is
menthet

Sikerült idén is túlteljesí-
tenie a Vöröskereszt Paksi 
Szervezetének a véradás te-
rén elvártakat. Ez a véradás-
szervezésben dolgozók mel-
lett azoknak is köszönhető, 
akik elmennek a véradásokra 
és önzetlenül nyújtják kar-
jukat. Tiszteletükre minden 
évben ünnepséget rendeznek 
a véradók napja alkalmából. 

Idén 54, kerek véradásszámot 
elért vérdonort köszöntöttek 
a véradók napja alkalmából 
rendezett paksi ünnepségen. 
Közülük a legtöbbször, ki-
lencven alkalommal Dömötör 

András nyújtotta a karját. Az 
Erzsébet Nagy Szállodában 
megtartott esten dr. Csuta 
Tamás, a Vöröskereszt városi 
vezetőségének elnöke és dr. 
Kovács Antal, az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. kommuniká-
ciós igazgatója köszöntötte az 
ünnepelteket, akiknek a Ba-
logh Antal Katolikus Általá-
nos Iskola és Gimnázium ifjú 
vöröskeresztes aktivistái ver-
sekkel, a Pro Artis művészeti 
iskola növendékei pedig zené-
vel kedveskedtek. Ferencziné 
Vesztergombi Klára elmondta, 
hogy éves szinten a lakosság öt 
százalékát kell sikeresen meg-

szólítaniuk véradásra. Pakson 
és a környező településeken 
erre az esztendőre ennél is 
többet, 5,8 százalékot tervez-
tek, végül ezt is sikerült túl-
szárnyalni. Elégedettek tehát, 
de soha nem lehetnek megelé-
gedettek, hiszen a vér semmi 
mással nem helyettesíthető, 
így folyamatosan nagy szük-
ség van rá. A paksi Vöröske-
reszt titkára kiemelte, hogy a 
véradók önzetlensége mellett 
az aktivisták odaadó szervező-
munkájára és a támogatókra 
is nagy szükség van a jó ered-
ményhez. Az idei ünnepségen 
véradó szervezőmunkájáért 

Bérces Nóra madocsai vörös-
keresztes titkár vehetett át el-
ismerést, a véradó mozgalom 
támogatásáért oklevelet pedig 
Bölcske önkormányzata, vala-
mint a paksi Lavina Kft. A va-
csorát dr. Brázay László, a Vö-
röskereszt paksi szervezetének 
Tolna megyei vezetőségi tagja 
nyitotta meg pohárköszön-
tővel. Ahogy a találkozón el-
hangzott, Pakson legközelebb 
december 18-án és 19-én 9 és 
16 óra között hívják adventi 
véradásra a régi és új véradó-
kat a Csengey Dénes Kulturá-
lis Központban. 

Kohl Gyöngyi

Folyamatosan szükség van a véradásra
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Közel kétszáz diák négy mű-
vészeti ágban, összesen 122 
produkcióval mutatkozott be 
a kilencedik alkalommal meg-
rendezett paksi Ki mit tud?-on. 
A Csengey Dénes Kulturális 
Központ és a paksi önkormány-
zat szervezésében megvalósult 
seregszemlén 14 arany minősí-
tés talált gazdára.  

A már hagyományos vers-, 
mese-, prózamondás, hangsze-
res zene és tánc mellett tavaly 
egy új kategóriát is hirdettek a 
paksi Ki mit tud?-ra, mégpedig 
az éneket. Az idei seregszemlén 
ebben a kategóriában kétszer 
annyi jelentkező volt, mint ta-
valy. A táncos mezőny kevésbé 
volt népes, mint az elmúlt esz-

tendőben, a hangszeres zene ka-
tegória iránt viszont változatlan 
érdeklődést tapasztaltak a szer-
vezők, ahogy a vers-, mese- és 
prózamondás művészeti ágban 
is. A szervezők és segítőik mun-
kájának eredményeként ismét 
színvonalas, jó hangulatú prog-
ramon vehettek részt a versengő 
diákok. Két helyszínen, a kultu-
rális központ több termében és 
a Pro Artis Alapfokú Művészet-
oktatási Intézményben mutat-
ták be produkcióikat a fiatalok. 
Az alsó tagozatos versmondókat 
Gaál Ildikó rendező, a művé-
szeti iskola drámatanára és Tell 
Edit, Paks alpolgármestere, a 
felső tagozatosokat és közép-
iskolásokat Makranczi Zalán, 
a budapesti Nemzeti Színház 

színésze, valamint Pataki Dezső 
színész, a dunaföldvári Városi 
Művelődési Központ igazgatója 
zsűrizte. A hangszeres zene és 
az ének kategória versenyzőinek 
meghallgatására László Boldi-
zsár operaénekest, a Magyar 
Állami Operaház művészét, il-
letve Simon Péter karnagyot, a 
Pro Artis Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény igazgatóját 
kérték fel, míg a táncosoknál 
Mádi Magdolna koreográfus, a 
Tűzvirág Táncegyüttes művé-
szeti vezetője és Sárvári János 
koreográfus, az ART Contact 
Mozgásszínház vezetője zsűri-
zett. Kiegészítő programokról 
is gondoskodtak a szervezők: 
Sáfrány Jánosné és Göttinger 
Eszter kézműves foglalkozást 

tartott, ellátogatott a rendez-
vényre a Tolnaricum üzlet és 
Váci Györgyné, aki mézeska-
lácsot hozott. Volt Ökocsiga 
játszóház, valamint Gaál Ildikó 
vezetésével drámafoglalkozás. 
A legizgalmasabb pillanat termé-
szetesen az eredmények kihir-
detése volt. Az idén összesen 14 
arany, 21 ezüst és 29 bronz minő-
sítés talált gazdára. A rendezvény 
hagyományaihoz tartozik, hogy 
gálával zárják a napot, ahol a 
zsűritagok által javasolt verseny-
zők lépnek fel. Ez idén sem volt 
másként, ahogy abban sem volt 
változás, hogy a szakemberek 
összefoglaló értékelése mellett 
igény szerint egyéni konzultáci-
óra is volt lehetősége a verseny-
zőknek.                              -gyöngy-

Másodízben is remekül szere-
pelt a Prestige Reserve Club 
borversenyén a paksi Fabro 
Pincészet. Tavaly egy, idén két 
borukkal kerültek be az új-
borok kategóriájában a TOP 
10-be. A díjat a Hungexpón, 
az Ízek és Borok fesztiválon 
Kovács Kristóf vette át. A ren-
dezvényen a paksi pincészet is 
bemutatkozott. A nívós must-
rán több száz bor versengett, 
a Fabro Pincészet egy Sár-

Don-É névre keresztelt fehér-
borral és egy merlot, zweigelt 
és kékfrankos házasításával 
született rozé cuvée-vel került 
a TOP 10-be. 
Országos kitüntetésre ter-
jesztették fel, ezért ajándékot 
kapott a megyei Prima Díj 
átadásán Hanol Ferenc paksi 
vállalkozó. A Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövet-
sége megyei szervezete Prima 
Díjat adományozott a Bogyisz-

lói Zenekarnak, Kis Pál Ist-
vánnak és Horváth Ferencnek. 
Schmidt Győző, Szabó Ferenc 
és Czinger József kapta az Év 
megyei vállalkozója díjat. Az 
esten az országos Év vállalko-
zója díjra felterjesztett vállal-
kozásokat – köztük a Hanolfer 
Építőipari és Kereskedelmi Kft. 
ügyvezetőjét, Hanol Ferencet is 
– megajándékozták.
Paksi siker is született a Magyar 
Gasztronómiai Egyesület őrölt 

paprikák minőségét vizsgáló 
őszi tesztjén. Pákay Mária pap-
rikája harmadik helyen végzett 
a hónapokon át tartó minősí-
tésen. A győztes egy vajdasági, 
pontosabban bezdáni termelő, 
Kiss György lett, második hely-
re a szegedi Rubint sorolták. 
Tizenkilenc különféle forrásból 
beszerzett fűszert vizsgáltak az 
értékelők, ebből tizenkettőt ki 
kellett zárniuk a versenyből.                  

Vida Tünde

Egyéni konzultációt is kínált a Ki mit tud?

Paksi vállalkozásokat ismertek el
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A Körös-Maros Nemzeti Park-
ba hívta képzeletbeli utazásra 
a felnőtteket vetélkedő kere-
tében az ÖKO Munkacsoport 
Alapítvány. A környezetvédel-
met fókuszba állító tudáspró-
bát 15. alkalommal szervezték 
meg, felhívásukra ez alkalom-
mal nyolc csapat jelentkezett. 
A megméretés fődíja nem volt 
más, mint egy valódi utazás 
a nemzeti parkba jövő év au-
gusztusában. 

Az ÖKO Munkacsoport Alapít-
vány tevékenységében kiemelt 
terület a környezettudatos ma-
gatartás kialakítása, a szem-
léletformálás, valamint ezzel 
összefüggésben az ismeretter-
jesztés. Ezt célozza a felnőttek-
nek szóló Szeresd, óvd és védd! 

környezetvédelmi vetélkedő is, 
amely a szervezettel egyidős. 
A program népszerűségét jel-
zi, hogy ma már az óvodák és 
iskolák mellett más civil szer-
vezetek, intézmények is dele-
gálnak csapatot, illetve Paks ha-
tárain túlról is van jelentkező. 
Kezdetben általában a környe-
zetvédelem volt a tudáspróba 
témája, majd hét esztendővel 
ezelőtt úgy döntöttek, hogy 
sorra veszik Magyarország 
nemzeti parkjait. Az idei vetél-
kedőn a Körös-Maros Nemzeti 
Parkban tettek képzeletbeli uta-
zást, amely az ország hetedik 
nemzeti parkjaként 1997 elején 
jött létre a Dél-Tiszántúl ter-
mészeti és táji értékeinek meg-
őrzése érdekében. A védett és 
fokozottan védett területeken 

szikes puszták, erdőspuszták 
és mocsármaradványok, ka-
szálók és ligeterdők találhatók, 
valamint olyan növény- és ál-
latfajok, melyek Magyarorszá-
gon kizárólag ezen a területen 
tenyésznek vagy az állomány 
tekintélyes része itt található. A 
növényvilágból ilyen például a 
bókoló zsálya, az erdélyi hérics 
és a vetővirág, az állatok közül 
pedig a nagy szikibagoly lep-
ke, a dobozi pikkelyes csiga, a 
sztyeplepke vagy a túzok. Ter-
mészetesen ennél jóval több is-
meretre volt szüksége a nemze-
ti parkról a csapatoknak ahhoz, 
hogy eredményesen szerepelje-
nek a vetélkedőn. 
Mint azt Ezer Ádám, a nem-
zeti park igazgatóságának 
ökoturisztikai ügyintézője, a 

zsűri elnöke elmondta, gyak-
ran kérik fel őket vetélkedők 
megszervezésére, zsűrizésére, 
de olyat, ahol felnőttek vetél-
kednek, még nem látott. A 15. 
alkalommal megrendezett Sze-
resd, óvd és védd! vetélkedőt a 
Hétszínvirág tagóvoda csapata 
nyerte meg, jutalmul részt vehet-
nek az alapítvány háromnapos 
tanulmányútján a Körös-Maros 
Nemzeti Parkban. Második az 
Eötvös utcai tagóvoda, harma-
dik pedig a nagydorogi négyes 
lett. A vetélkedő tartalmi részét 
minden alkalommal más állítja 
össze. Tavaly a győztes Öko el-
nevezésű csapatot választották 
erre a feladatra, idén pedig a 
Mesevár tagóvoda formációját, 
így a 2013-as megméretését ők 
készítik majd el.             -gyöngy-

Környezettudatosságukról, krea-
tivitásukról és hulladékgazdálko-
dási ismereteikről adtak számot 
Bölcske, Gerjen, Györköny, Ma-
docsa, Nagydorog, Paks és Pusz-
tahencse alsó és felső tagozatos 
diákjai egy városunkban megren-
dezett környezetvédelmi vetélke-
dőn. A Paks és Környéke Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás az új hulladékgazdálko-
dási rendszer megismertetése és 
a környezettudatos szemlélet ki-
alakítása céljából szervezett játé-
kos versenyt. A zsűri elnökeként 
Tell Edit alpolgármester kiemelte, 
a résztvevők száma bizonyítja a 
program és a téma iránti kiemelt 
érdeklődést. A kulturális köz-
pontban megrendezett vetélke-
dőn 19 csapat mérte össze tudását 
két kategóriában: a 15 kérdésből 
álló írásos feladatsor a környe-
zettudatos magatartás ismeretét 
mérte, míg a hulladékok szelektív 

szétválogatásában a gyorsaság, az 
ügyesség és a hulladékgyűjtésben 
szerzett jártasság kapott hang-
súlyt. A diákok felkészülését a 
tavasszal megjelent, Együtt a tisz-
ta és egészséges lakókörnyezetért 
című gyermekkiadvány segítette. 
Az alsósok között az első helyet a 
paksi Bezerédj tanulói érdemel-
ték ki, a felső tagozatosok között 
pedig a gerjeni iskola küldte a leg-
ügyesebb csapatot. Minden részt-
vevő kapott egyet az új, Selectivity 
névre keresztelt szemléletformáló 
társasjátékból. A kártyajáték 400 
példányban készült el, és azt a célt 
szolgálja, hogy a szelektív gyűjtés 
technikája és a helyes magatar-
tásformák játékos módszerrel 
már gyermekkorban könnyen el-
mélyülhessenek, mondta el Varró 
Gábor, a beruházás szemléletfor-
málási feladatait végző Ecorys 
Kft. tanácsadója.                         

MD

A tavalyinál is többet, ötven fát adtak át a hétvégén kis-
gyermekes családoknak a Csengey Dénes Kulturális Központban: az 
Önzetlenül Környezetünkért, Otthonunkért Munkacsoport Alapít-
vány évről évre ismétlődő akciójának lényege, hogy azok a családok, 
ahol az átadást megelőző esztendőben (idén 2011. október 1. és 2012. 
szeptember 30. között) kisbaba született, facsemetét kérhetnek. A 
kitétel csupán annyi, hogy vállalják a gondozását és a fát Pakson, a 
gyerek életterében helyezik el. A szervezők arra is ügyelnek, hogy a 
növények illeszkedjenek a városképbe, így mindig őshonos fák kö-
zül választhatnak az igénylők. Idén az atomerőműnek és a Gemenci 
Erdő- és Vadgazda Zrt. támogatásának köszönhetően újdonság, hogy 
a szülők az újszülöttek mellett az idősebb testvérnek is kérhettek élet-
fát. Az elültetett facsemetékről az alapítvány szívesen fogad élmény-
beszámolókat és fotókat is.

Felnőttek versengtek  
a környezetvédelmi vetélkedőn

Jártasak a hulladék-
kezelésben
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Advent a karácsonyt megelőző 
negyedik vasárnaptól az ünnepig 
tartó időszak. A szó az advent Do-
mini, vagyis az Úr eljövetele kife-
jezésből ered. Ilyenkor a vallásos 
emberek igyekeznek figyelmet 
szánni a csendes gondolatokra, 
lélekben felkészülnek Jézus meg-
születésének örömére. Az első 
vasárnapon meggyújtják az első 
gyertyát az adventi koszorún, 
majd minden elkövetkező vasár-
napon egy újabbat. 
A szeretet ünnepének fényei 
a lakásokban és az utcákon is 
kigyúlnak Pakson is: hol a vil-
lanyoszlopokra kerültek fel ka-
rácsonyi díszek, másutt az út fölé 
függesztettek ki belőlük, és égősor 
pompázik több fán. A Városháza 
előtti téren álló mindenki kará-
csonyfáját is feldíszítették, ahova 
advent első vasárnapján közös 
gyertyagyújtásra várják a lakossá-
got 16 órára. A Kertbarátok ren-
dezésében, az önkormányzat és a 

DC Dunakom Kft. támogatásával 
szervezett esten köszöntőt mond 
Leber Ferenc alpolgármester, ün-
nepi műsort adnak a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola negyedik 
évfolyamos diákjai, lesz betlehem, 
zsíros kenyér és forró tea. 
Az első ízben tavaly megrende-
zett adventi udvar kapuit decem-
ber 8-án nyitják a téren, ahol tíz 
faházban kínálják portékáikat a 
kézművesek, és mindennap kul-
turális programok színesítik a téli 
késő délutánokat, ennek meg-
valósításában az önkormányzat 
partnere a Csengey Dénes Kul-
turális Központ. A nyitó napon 
17.45-kor Tell Edit alpolgármes-
ter köszönti a város lakóit. A kará-
csonyváró udvar december 14-én 
átköltözik az Erzsébet Nagy Szál-
lodához, ahol 15-től az intézmény 
szervezésében egy hétig várják az 
ünnepre készülőket. 
Dunakömlődön is lesz adventi 
udvar a plébánián, a rendezvény 

széleskörű összefogással valósul 
meg. Minden hét péntekén más 
előadás fogadja az ünnepvárókat, 
és mást kérnek fel a gyertyagyúj-
tásra. 
A város kulturális központja is 
több programmal készült, hogy 
segítse a karácsonyra hango-
lódást. Két rendezvényüket la-
punk megjelenésével szinte egy 
időben tartják: december 1-jén 
az adventi készülődés elnevezé-
sű színes kavalkádot, december 
2-án pedig az adventi kézműves 
kirakatot. A ház felnőtt hangver-
senybérletének utolsó előadása 
mindig az ünnepvárás jegyében 
szerveződik. Idén december 10-
én 17 órától a Muzsikás együttes 
koncertjére várják a közönséget a 
Jézus Szíve templomba. A Városi 
Múzeum is készült programmal, 
az intézmény Ó szép fenyő, ó, jó 
fenyő… címmel hirdetett alkotó-
pályázatot. A versenyre egyénileg 
vagy csoportban jelentkező gye-

rekektől, felnőttektől december 
10-ig várnak legfeljebb egy méter 
magas, feldíszített karácsonyfá-
kat, illetve legfeljebb egy méter 
hosszú, feldíszített termőágakat. 
A kiállításmegnyitóval egybekö-
tött ünnepélyes eredményhir-
detést december 13-án tartják 
az intézmény kőtárában. Czink 
Dóra, a város turisztikai refe-
rense elmondta, hogy az adventi 
programokról kiadvány készült 
8200 példányban, ezek minden 
háztartásba eljutnak.         -gyöngy-

Adventhez is számos 
népszokás, hiedelem fűződik. 
Régen úgy tartották, hogy 
amíg a rorátén (a hajnali 
misén) vannak, a boszorká-
nyok könnyen bejutnak a 
házba, istállóba. Úgy hitték, 
a gonosz lények megrettenve 
a hajnali harangszótól, állattá 
változva mennek a házakhoz, 
és károkat okoznak, ezért in-
dulás előtt alaposan bezártak 
ajtókat, ablakokat.

Advent idején

Díjaztuk őket

Gyökeret vert a világutazó
Négy évig élt „vetésforgóban”: 
telente Ázsiában, nyaranta Tos-
canában Péger Zsuzsanna, de 
jelenleg úgy néz ki, tartósan 
gyökeret ver Magyarországon. 
A Tehetséges Paksi Fiatalokért 
Alapítvány egykori díjazottja 
igazi kalandkereső, most mégis 
megtalálta a helyét egy budapes-
ti galériában.

Annak idején nagy lendületet 
adott Zsuzsannának az alapítvány 
elismerése, ugyanis továbbtanu-
lása előtt a munkáival kapcsola-
tos visszacsatolás megerősítette 
választásában. A tehetséges paksi 
fiatal a gimnázium elvégzése után 
Egerben rajz–vizuális kommu-
nikáció szakon tanult tovább, de 
már a főiskola idején igazi szen-
vedélyévé vált az utazás. Halaszt-
va tanulmányait csupán ősszel és 
tavasszal tartózkodott Magyar-
országon, a nyarakat barátaival 

Olaszországban, a teleket pedig 
Indiában töltötte. Utóbbi tagadha-
tatlanul elvarázsolta, hiszen ez egy 
igazi tükörország: számos szokás 
fordított hazánkéhoz képest. Egy-
szerre gyors és furcsa mód’ időt-
lenül lassú, színes, szagos, időbe 
telik felvenni a ritmusát. Hozzá 
kellett szokni, hogy merőben elté-
rőek szokásaink és ahhoz is, hogy 
a fehér ember mai napig tisztelt, 
csodált lény, mesélte Zsuzsa. Mi-
vel ott-tartózkodása alatt Indiának 
nem csupán azt az arcát akarta 
megismerni, amit a turistáknak 
mutatnak, gyakran letért az uta-
zóknak tervezett tipikus útvona-
lakról, így történhetett meg, hogy 
olyan kis faluba is ellátogatott, ahol 
a fiatalok azelőtt még sosem láttak 
nyugati embert. A varázslatos kö-
zeggel szemben egészen más ok-
ból ejtette rabul a szívét Toscana. 
A természeti és épített értékekben 
egyaránt gazdag területen több év-

százados hagyományra tekintenek 
vissza a művészeti fesztiválok, me-
lyeken Zsuzsa rendszerint munkát 
vállalt, hogy aztán abból fedezhes-
se következő utazását. Óriási vál-
tásként élte meg, amikor a főisko-
lai képzés elvégzése után két évre 
visszatért Paksra és egy-egy évre 
elhelyezkedett a képtárban múze-
umpedagógusként, illetve a Deák 
iskolában rajztanárként. 
– Nagyon hálás vagyok, hogy egy 
ilyen kis városban is művészeti 
területen, a szakmámban tudtam 
elhelyezkedni – hangsúlyozza. 
Ennek ellenére nyughatatlan ter-
mészetéből fakadóan nem tudott 
sokat egy helyben maradni. Mint 
mondja, az a típusú ember, aki 
mindig keresi az újabb kihíváso-
kat, a következő lécet, amit meg-
ugorhat. Jelenlegi állásával mégis 
hosszú távra tervez, árulta el. Egy 
elegáns budapesti belvárosi ga-
lériában tárlatvezetéssel és érté-

kesítéssel foglalkozik, ahol, mint 
mondja, nem csupán nyelvtudását 
és szépérzékét tudja kamatoztatni, 
de önmaga számára is imponáló 
közegre lelt. Bár egész nap műtár-
gyak és alkotások között dolgozik, 
ő egy időre félretette az ecsetet. 
Mint mondja, önmagát sosem 
aposztrofálta művészként és nem 
szeretné főállásban ezzel keresni 
a kenyerét, de végérvényesen nem 
hagy fel az alkotással. Képeit több 
ízben láthatta helyi kiállításon a 
paksi közönség is, egyedi művein 
sok helyen köszönnek vissza az 
utazásai kapcsán látottak, meg-
kapó élmények. A jövővel kap-
csolatban azért elárulta, miután a 
Kaposvári Egyetem mesterszakát 
elvégezve olyan diplomát is szer-
zett, amivel középiskolai rajz-, 
művészettanárként is elhelyezked-
het, egy művészeti szakközépis-
kolában még szívesen kipróbálná 
magát.                              Matus Dóra
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Embermesék

Sok van, mi csodálatos
Szophoklész Antigoné című drámájában fo-
galmazta meg, és a karral, a kórussal mon-
datta ki az azóta megszámlálhatatlanszor 
idézett gondolatot: „Sok van, mi csodálatos, 
De az embernél nincs semmi csodálatosabb.” 
Idézzük, ismerjük, de tudjuk is, mit jelent? 
Tudjuk, hogy rólunk is szól? Szophoklész 
nem az emberiség kiválasztottjairól, válo-
gatott példányairól beszélt, hanem az em-
berről általában. Ezt a kar az idézett gondo-
lat utáni sorokban világossá is teszi, hiszen 
beszél a hajósról, a parasztról, a vadászról, 
a halászról stb. Az életet úgy kell élnünk, 
szemlélnünk, hogy nem feledkezhetünk 
meg erről. Csodálatosak vagyunk mind-
annyian! Erről szólnak az embermesék. 
Rólunk.
Embermesékkel vannak tele mindennap-
jaink. Mindannyiunk magában hordja a 
Mindenség legnagyobb igazságait. Ezeket ki-
mondhatja bárki: a sarki boltos, a takarítónő, 
az autószerelő, a tanár, a hivatalnok és akár 
mi magunk is. De ki sem kell mondanunk. 
Egész életünk, minden cselekedetünk ezekről 
beszél. Mesék, embermesék sokaságát hord-
juk magunkkal.
Többnyire azonban ezek a mesék felismerés 
nélkül maradnak. Nem veszünk tudomást 
róluk mi magunk, mert „csak” élünk és tesz-
szük, amit kell, és nem ismerik fel mások 
sem, mert szemük és fülük valami „nagy-
nagy igazságra” nyitott csupán, amely zajo-
san, feltűnően érkezik.
Tele van szőve az életünk meg nem értett 
tanmesékkel és homályban maradt tanulsá-
gokkal. 
Szerencsére lelkünk mégis munkálkodik. 
Életünk, tetteink átitatja az a lelkiség, ami a 
Mindenség félreérthetetlen megnyilvánulása. 
Tesszük, amit kell, de életünkben, tetteink-
ben észrevétlenül mégis ott vannak a csodák. 
Mert ez az emberi élet lényege.

 szívünket adjuk
ha ritmus kell az Életnek
ártatlanságunk áldozzuk
ha a vétlenek vétkeznek

meséket mondunk
amikor a szelídek hitre várnak
álmodunk
ha valóság kell a csodának

Mivel mindennek többnyire nem vagyunk 
tudatában, ezért gyakran érezzük úgy, hogy 

hiába élünk, hiába éltünk. Nem érezzük, 
hogy fontosak lennénk másoknak, hogy 
hasznosak vagyunk, hogy számítunk vala-
mit… és jön az összeomlás, az önpusztítás:

elnyeli szürke füst
arany volt, ma ezüst
falakon gyűrt plakát
szédelgő józanság
savanykás valóság
árulja önmagát
egyforma emberek
hazudott életek
torkokból krákogás
elromlott életek
kisiklott emberek
kocsmai szárnyalás

Sokan pedig a teljes kilátástalanság helyze-
tébe kerülnek, gyakran önhibájukon kívül 
és ott látjuk őket padokon, falszegletekben 
meghúzódva:

mit tehet az ember?
az újságra szoruló
akinek minden nap friss hír kell
hogy legyen éjszakára takaró
egy esélyt adok… – motyogta
miközben már az álmok útját taposta
rongyos pulóverébe belebújt a szél
fázott most is
mint mikor a járdán baktatott az este
vacsora nélkül
már csak a nyugalmat keresve
és a falszögletbe kuporodva
már nem tudta
mi az ami a gyomrát mardossa

Pedig, ha megértenénk, hogy minden 
Nagy Dolog apró dolgok egységéből 
jön létre, hogy minden Világmegváltás 
sok-sok egyén egyéni megváltásából áll 
össze, akkor másként értékelnénk ön-
magunkat és a világot is. A szél, a víz 
szemcsénként faragja ki a köveket és a 
végén eltűnnek a hegyek, mérhetetlenné 
mélyülnek a folyómedrek. A lerakódó 
por szemcsénként fedi be a földet és a 
végén mindent maga alá temet. Az apró 
jótettek, kedves szavak, mosolyok szem-
csénként töltik fel világunkat szeretettel 
és a végén megválthatjuk a Mindensé-
get.
Ha azt hisszük, hogy nem tehetünk sem-
mit, akkor úgy is lesz, ha viszont tudjuk, 

hogy minden tettünknek súlya van, akkor 
bizonyára meggondoltabban és figyelme-
sebben cselekszünk, beszélünk, bánunk 
másokkal és megértjük, megérezzük azt 
is, hogy szükség van ránk, hogy fontos az 
életünk.
Békétlen, boldogtalan, hanyatló. Ezeket, 
illetve ehhez hasonlókat szokás mondani 
erről a mai világról. Pedig ha nemcsak néz-
nénk, hanem látnánk és éreznénk is, akkor 
megtalálhatnánk most is a boldogságot, a 
békét. Ha nem a Nagy Csodát keresnénk 
folyton, akkor megtalálnánk az igazi bol-
dogságot. Megkapnánk a választ a kérdésre: 
Hol a boldogság mostanában?

 ott bújik meg
őszi hullt levélben
ahogy barnán záródik a múltra
meleg-őrző ölelésben

ott lapul 
a fáradtan elalvó felszántott földön
ahol a fekete barázda
bölcső és nem börtön

ott lüktet
partra sodort hullámok tenger-morajában
végtelenből érkező
nyugtalan fodrában

ott remeg
nyári fűszálak között bogár-zümmögésben
tikkadt rétek felett
madár rebbenésben

ott csillan
lágyan hullámzó tó tükör-simaságában
a nyugalom és a csend
valódinak tetsző képzelt otthonában

ott születik meg
szemed szivárvány-mélységeiben
egy másik létezés
áldott szerelmeiben

Egész életünkkel, a hétköznapok tetteivel, 
gondolataival és szavaival meséljük az em-
bermeséket, mert egyedül ezek a valóság-
mesék képesek valamin változtatni. Min-
den pillanatunk egy újabb mese, minden 
pillanatunk egy rész az egészben, minden 
pillanatunkat éljük meg teljességben és 
örömben!

Komáromi János
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Jó napot, mi újság?

Vincze Pál
Élő, elsősorban a műszaki terü-
letet érintő kapcsolata van ma is 
Pakssal Vincze Pálnak, aki hozzá-
vetőleg egy évtizede a Nemzetkö-
zi Atomenergia Ügynökség mun-
katársa. Az, hogy minap a NAÜ 
főigazgató-helyettese, Alexander 
Viktorovics Bicskov kíséretében 
Pakson járt, jó apropót szolgál-
tatott a beszélgetésre. Vincze Pál 
az ügynökség nukleáris műszaki 
osztályának vezetőjeként dolgo-
zik. Mint elmondta, Alexander 
Viktorovics Bicskov célul tűz-
te, hogy megismerje az összes 
jelenleg működő atomerőmű 
eredményeit, nehézségeit annak 
érdekében, hogy a NAÜ haté-
konyabban tudjon segítségükre 
lenni. Az ezen a szakterületen 
működő tudományos és oktatási 
intézmények mellett egy napot 
szenteltek az atomerőműnek és a 
radioaktívhulladék-kezelés téma-
körének. Saját munkájáról szólva 
Vincze Pál elmondta: az általa ve-
zetett osztály feladata, hogy meg-
szervezze a szakmai támogatást a 
jelenleg működő atomerőművek, 
illetve azon országok számára, 
amelyek első atomerőművük épí-
tésére készülnek. Mindezen túl a 

fukusimai tapasztalatok összeg-
zésében van komoly szerepük 
beleértve a reaktor-, illetve üzem-
anyag-biztonság, a földrengésál-
lóság, a kommunikáció kérdéseit, 
illetve a szervezeti működést és az 
emberi vonatkozásokat. Napo-
kon belül sor kerül arra a minisz-
teriális konferenciára, amelyet 
Fukusimában rendeznek. Még 
zajlik a regisztráció, de országok 
tucatjainak képviseletében több 
száz főre számítanak, tájékozta-
tott a NAÜ osztályvezetője, akitől 
azt is megtudtuk, hogy bár nem 
elfogulatlanul, de igyekszik a ma-
gyar szakembereket, a magyar 
tudást elhelyezni a nemzetközi 
arénában. Mint mondta, nem-
csak az ő hatására, de ma már 
nemzetközi téren ismert, hogy 
a magyar tudás megfelelő. Mint 
megjegyezte, a japán események 
során rendkívül hasznosnak bi-
zonyultak a paksi kettes blokki 
tapasztalatok. Nagyon hasznosak 
voltak a magyar szakemberek, 
hasznos volt a tudásuk. Vincze 
Pál azt is elárulta, hogy rendkívül 
jól érzi magát. Beosztása, különö-
sen Fukusima után nap mint nap 
újabb kihívásokkal állítja szembe 

nemcsak műszaki, tudományos, 
hanem emberi vonalon is. Ezt 
is, illetve azt is nagyon szereti 
munkájában, hogy nemzetközi 
közegben mozog. – Kultúrák ele-
gyében működni nem egyszerű, 
de nagyon szép – fogalmazott. 
Ha szabadideje engedi, kerék-
pározik és élvezi a pezsgő bécsi 
kulturális életet. Az első persze a 
zene. Az ez iránti rajongása csa-
ládi örökség: édesapja képzett 
zenész, dzsesszzongorista volt 
Dunaújvárosban, egészen ponto-
san Sztálinvárosban. A pontosítás 
nem véletlen, Vincze Pál okmá-
nyaiban így szerepel: született 
Sztálinvárosban, 1956. október 
24-én (!). A zenére visszatérve 
elárulja, hogy mostanában leg-
inkább egy Indiában vásárolt 
szitármuzsikát és dzseszz-zenét 
ötvöző lemezt hallgat. Paksi 
múltjából szívesen emlegeti a 
Finlandia Magyar-Finn Kört és 
az annak keretében szervezett 
Mikulás-esteket, ahol gyerekek 
százainak szereztek örömet, il-
letve a Gastroblues fesztiválokat, 
amelyek szervezőjéhez, Gárdai 
Györgyhöz ezeréves barátság fűzi.                                   

Vida Tünde

A jubileumi Gastroblues fesz-
tivált és az eltelt két évtized 
legjelentősebb eseményeit meg-
örökítő kiadványgyűjtemény 
bemutatóját Budapesten, majd 
a dunakömlődi faluházban tart-
ják december 7-én és 8-án. 

Hangban, képben, írásban – 
CD-n, DVD-n, fotóalbumban 
és könyvben is megelevenedik 
a Gastroblues fesztivál húsz-
éves története abban a kiad-
ványgyűjteményben, melyet a 
hagyományokhoz hűen bor-
barát-találkozóval egybekötött 
lemezbemutató koncerteken 
ismerhet meg a közönség. Buda-
pesten a Petőfi Csarnokban de-
cember 7-én 18 órakor kezdődik 
a program, a dunakömlődi falu-
házban másnap, 8-án 16 órától 
várják a vendégeket. Mindkét le-
mezbemutatón sztárokkal tölthe-
tik az estét: Rick Wakeman a nyári 
templomi koncertjéhez hasonló 
hangulatú szólókoncertet ad, és 
saját zenekarával érkezik Julian 
Sas. A magyarok közül Duna-
kömlődön az Ismerős Arcokkal, 
a Tűzkerék xT-vel és az Elvis Live 
Produkcióval találkozhatnak. A 
lemezbemutatókon kedvezmé-
nyes áron, díszcsomagolásban is 
megvásárolható lesz a jubileum 
alkalmából készített kiadvány-
gyűjtemény: a fotóalbum és a 
könyv mellett 5 db CD és 7 db 
DVD a csomag része, a sorszá-
mozott kiadvány árából a belé-
pőjegy árát leszámítják. Emellett 
megjelenik két külön kiadvány: 
a 20. Gastroblues Fesztivál ESZI-
parkbeli és klubkoncertjeiről, 
ezeket is megismerheti a közön-
ség. Belépőket a Ticket Express 
jegyirodáiban, illetve a helyszínen 
is vásárolhatnak. A dunakömlődi 
estre asztalfoglalásra is lehető-
séget biztosítnak e-mailben, az 
info@gastroblues.hu címen. Itt 
idén is lesz jótékonysági tombola, 
a befolyt összeget a viski magyar 
óvoda megépítésének támogatá-
sára fordítják a szervezők.        -dal-

Fesztivál-
hangulat lesz
a faluházban
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Sport

Ilyen a boksz!
Kalocsai Zoltán, a Paksi Sport-
egyesület egykori kiváló ököl-
vívója 2005-ben az Atomerő-
mű Sportcsarnokában vonult 
vissza. Amatőr és profi pálya-
futását számos siker és kivá-
ló mérkőzés színesíti. 2000-
ben a német Universum Box 
Promotion sztárjával, Artur 
Grigoriannal vívott világbajno-
ki övért telt ház előtt az Üllői úti 
Stadionban. Kalocsai Zoltán, 
vagyis Kacsa, hiszen Pakson 
mindenki így ismeri, 45 évesen 
családjának és munkájának él, 
az ökölvívást nem követi.
 
– Hogy kerültél a ring közelébe?
– 12 évesen kezdtem Lampert 
Gabi bácsinál Dombóváron, is-
kolában toboroztak gyerekeket 
hasonló módon, mint a most 
már hagyománnyá váló sportág-
választón. 
– Melyek voltak amatőr pályafu-
tásod legnagyobb sikerei?

– Minden korcsoportban ma-
gyar bajnok voltam, összesen 
tízszer. Nem tudom, sikerült-e 
ezt valakinek is túlszárnyalni, 
többszörös Eb-, vb-résztvevő 
voltam, kétszeres olimpikon. 
(Önhibámon kívül maradtam 
itthon.) Egy évig voltam  a német 
Bundesligában Frankfurtban. 
– Milyen volt akkoriban Pakson 
az ökölvívóélet?
– Paks az ökölvívósport fel-
legvárának számított, hiszen a 
csapatbajnokságok nagy részét 
megnyertük, az Atomkupát is 
gyakran mi hoztuk el és tartot-
tuk magunknál. A válogatottat is 
fenntartottuk, javarészt mi (Erős, 
Hart, Petrovics, Bognár – a szerk.) 
alkottuk. Szép idők voltak, hiszen 
minden támogatást megkaptunk  
a paksi vezetőktől, Pónya József-
től és az erőműtől, és szép számú 
szurkolótáborunk volt. A lelke-
sebbek vidékre is gyakran követ-
tek. Telt házas meccsek voltak, 

zúgott  a sportcsarnok. Ma már 
sajnos egy edzőteremnyi embert 
sem biztos, hogy össze lehetne 
terelni. Sokan interneten vagy 
tévén követik az eseményeket.
– Ezután profiként folytattad.
1995-ben Erős Lajost követve 
átálltam a Rácz Teambe. Itt is so-
káig veretlen voltam. Ez egy más 
világ. Felhozó mérkőzések után 
lehetőséget kaptam többször is 
világbajnoki címek begyűjtésére, 
sajnos nem sok sikert értem el 
WBU kisvilágbajnoki címemen 
kívül, minden vereségemet cím-
mérkőzésen sikerült begyűjte-
nem. Négy világbajnoki, egy Eb-, 
egy interkontinentális bajnoki cí-
mért játszhattam. Mindenki szá-
mára legemlékezetesebb a 2000-
es, Artur Grigorian elleni meccs. 
Első magyarként Papp Laci bácsi 
óta először nekem adatott meg 
a lehetőség. 1997-ben a Georg 
Scott elleni bécsi meccs is fan-
tasztikus volt mind hangulatá-
ban, mind kimenetelében. Ellen-
felem szurkolótábora is a hajrá 
Kacsát! skandálta – maradandó 
emlékek ezek. 
– Mikor hagytad abba az ökölví-
vást?
– Sok-sok szeretetet kaptam és 
kapok  a mai napig, de az idő fe-
lettem is eljárt. Így 2005-ben elő-
ször, majd egy rövid visszatérés 

után 2011 elején befejeztem, mi-
után a magyar bajnoki cím tétjét, 
az övet elfelejtették a meccsre 
elhozni, és így ez a mérkőzés 
döntetlennel zárult. (Vicces volt 
valakinek.) Ezek után már nem 
maradt más, mint végleg abba-
hagyni: komolytalanná vált a 
dolog. Van civil foglalkozásom, a 
Partner Kft.-nél dolgozom lassan 
tíz éve. 
– Követed még az ökölvívást?
– Miután úgymond „kitiltot-
tak” minket, profikat az edző-
teremből, nem igazán tudom, 
milyen jelenleg a paksi ökölví-
vóélet. Kiemelkedő tehetséget  
nem nagyon találni már, hiszen 
a mai fiatalok hamar rájönnek: 
tanulással, munkával többre 
viszik. Nincs szponzor, nincs 
biztatás, pedig az nagyon kell. 
Aki mégis a bokszot választja, 
hétvégenként fillérekért adja el 
magát a mondvacsinált mene-
dzserek, edzők örömére. Na-
gyon szomorú, de nem látom 
a tüzet, a lelkesedést. Akiben 
mindez megvan, sajnos nem 
jut messzire. Pedig biztos van-
nak hasonló lelkesedéssel, ki-
tartással bíró fiatalok, mint más 
sportágakban, akik példaképpé 
váltak. Ökölvívót jelenleg nem 
tudnék mondani. 

Faller Gábor

A PSE ökölvívóinak otthona felújításra szorul. Mint azt 
Bordács Józseftől, a közbiztonsági, ifjúsági, sport- és esélyegyenlőségi 
bizottság elnökétől, a körzet önkormányzati képviselőjétől megtud-
tuk: az idei költségvetésből 3 millió forintot különítettek el az átépítés 
és a felújítás tervezésére. – Várjuk a PSE javaslatait is, hogy milyen 
elképzeléseik vannak a csarnokkal. A jövő év első felében elkészül a 
terv, amely megválaszolja azt is, hogy az ökölvíváson kívül milyen 
más sportoknak ad majd otthont az épület.
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A Paksi SE ökölvívó-utánpót-
lás nevelő szakosztályának 38 
jegyzett versenyzője van, közü-
lük 16-an igazoltak, a többiek 
nem versenyszerűen öklöznek. 
Sokan jönnek-mennek, van, 
aki az iskolai tanulmányok mi-
att hagyja abba. Kajtár László 
vezetőedző szerint örömteli, 
hogy mostanában többen jöt-
tek az ESZI-ből és a Vak Boty-
tyán Gimnáziumból.

– Hogy sikerültek a korosztályos 
bajnokságok?
– A szeptemberi serdülő ma-
gyar bajnokságon (13-15 éve-
sek) Libor Sanyika, aki elsőéves 
ebben a korcsoportban a 38,5 
kg-osok között a 3. helyen vég-
zett. Nagyon szép eredmény, be-
került a válogatott edzőjének a 
noteszába. Sajnos Györgye Nor-
bi, akire már szintén felfigyeltek 
a válogatottnál – nagyon ügyes, 
és sorra nyerte a versenyeket 
– egyik napról a másikra abba-
hagyta. Senki sem tudta rábe-
szélni, hogy ezt az elhatározását 
megváltoztassa. A novemberi 
ifjúsági magyar bajnokságon 
két versenyzőnk lépett a ring-
be. Vidács Pistinek a 64 kg-ban 
illett volna egy szép eredményt 
hozni, de mindjárt az első mecs-
csén a későbbi bajnokkal, az 
első számú kiemelttel találko-
zott és ki is kapott tőle. Benkő-
vel ugyanez történt, ha egy jobb 
ágat kapunk, ő is hozhatott vol-
na valamit.
A juniorok között Horváth 
Patrik várományosa volt a baj-
noki címnek, de egy héttel a 
viadal előtt szétrepedt a keze, 
ezért nem indulhatott. Pedig 
Egerben a junior válogatón két 
nagyon komoly mérkőzés után 
egyhangú pontozással simán 
megverte a tavalyi magyar baj-
nokot, az első számú váloga-
tottat is, és kijutott a bulgáriai 
Eb-re. Nem is számítottunk rá, 
mert a diákolimpia nem igazán 
sikerült neki. Erős Lajosék óta 

paksi versenyző nem szerepelt 
világversenyen. Szerencsétlen 
módon hazai öklözővel kez-
dett és kikapott. A szövetségi 
kapitány szerint nem volt ak-
kora különbség a két versenyző 
között, mint amit a pontozók 
kihoztak. Véleményem szerint 
egy világversenyre legalább 8-9 
hónap felkészülési idő kell, neki 
még két hónapja sem volt. Te-
hát: Libor és Horváth Patrik az 
utánpótláskeretbe került, őket 
már jegyzik.
– Hosszú idő után lesz PSE-
versenyző a felnőtt magyar baj-
nokságban.
– Lesz indulónk a december 
5-8-i viadalon, rögtön három. 
Már 5-6 éve nem indultunk a 
felnőttek között, kíváncsian vá-
rom. A favoritokat ismerem, a 
mezőnyt nem. Volt egy ifi válo-
gatottunk, Sárközi Béla (56 kg) 
aki másfél évet kihagyott egy 
kézműtét miatt. Év eleje óta is-
mét edz, nagyon jó állapotban 
van, megnyerte a nemzetközi 
Paks Kupát, ha jó lesz a sor-
solása, ott lehet az élmezőny-
ben. Két év kihagyás után jött 
hozzánk Szekszárdról Horváth 
Máté. Először csak hobbiból járt 
le, aztán meggondolta magát, és 
már komolyan készül. Amióta 
nálunk van, minden mérkőzé-
sét megnyerte, győzött többek 
között Romániában és Székesfe-
hérváron is, nagy reményekkel 
indul. A dunaújvárosi Pintér 
Attila egy éve van nálunk, a 91 
kg-osok között szerepel, nem 
tudjuk, milyen erősségű lesz a 
mezőnye.
– Hátrányos helyzetű gyerekek is 
járnak edzésre. Ők hogy kerültek 
a ringbe?
– A Bezerédj Általános Isko-
lából kerestek meg bennünket, 
hogy foglalkoznánk-e sajátos 
nevelési igényű gyerekekkel. 
Kollégisták, 11-12 évesek, egy 
hónapja járnak hozzánk, tetszik 
nekik, kezdenek beilleszkedni.            

-joko-

Az élre állt az ASE

Minden korosztály-
ban van tehetség

Tovább menetel az ASE NB I-es 
férfi kosárlabdacsapata, hazai 
pályán a Nyíregyházát, idegen-
ben a Szegedet verte Enrique 
Gutierrez Garcia legénysége. Az 
NYKK ellen Vojvoda és Tóth 
Ádám már vállalta a játékot, a 
Kecskemét elleni edzőmecs-
csen megsérült Nick Williams 
azonban csak szurkolóként ült 
le a kispadra. Az első negyedben 
nem tudott ellépni az ASE, csak 
a dudaszóra beeső Williams-
triplával sikerült nyerni az első 
felvonást. A második etapban 
már jobban összpontosított a 
hazai gárda és 12 pontos előny-
re tett szert. A második félidőt 
a vendégek kezdték jobban, a 
paksi csapat mintha az öltöző-
ben maradt volna. A lepattanók 
rendre nyíregyházi játékos-
hoz kerültek, és hiába kért időt 
Gutierrez Garcia, a lendületben 
lévő nyíregyháziak a 30. perc 
végére átvették a vezetést. Az 
utolsó negyed elején fej fej mel-
lett haladtak a csapatok, de a 33. 
percben kipontozódott Davis, és 
magas ember nélkül maradt az 
NYKK. Elfáradt a vendégcsapat 
és ellépett az ASE. Berkis nem 
bírta idegekkel és szabálytalan-

kodott Körtélyesivel, ami lánc-
reakciót váltott ki, a lökdösődés 
és verbális harc végén a nyírségi-
ektől Boldizsárt, a Paksból pedig 
Tóth Ádámot is kiállították. (Az 
MKOSZ fegyelmi bizottsága 
mindkét játékost 40 ezer forint-
ra büntette.) Az utolsó percek-
ben már nem tudott nagyobb 
ellenállást kifejteni a vendég, és 
biztos hazai győzelem született: 
Atomerőmű SE–Nyíregyházi 
KK 83:72.
Szegeden jól kezdte a mérkőzést 
a Paks és tíz perc után vezetett 
is. A második negyedben aztán 
a hazaiak vették át az irányítást 
és a vezetést is. A 17. percben 
44:37-es állásnál a zsákoló Tóth 
Ádám letörte a gyűrűt, ezért több 
mint fél órát állt a játék. Az ASE 
felzárkózási kísérleteit rendre 
visszaverte a Szeged, így fél óra 
játék után hatpontos hátrányból 
indult neki az utolsó felvonásnak 
a paksi csapat. Lorenzo Williams 
és Vojvoda Dávid vezérletével 
azonban fordított az ASE, a pi-
ros-kékek 24 pontjára csak 11-
gyel tudott válaszolni az elfáradó 
hazai csapat. Naturtex-SZTE-
Szedeák–Atomerőmű SE 85:92. 

Kovács József

Nem jutott a Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé 
az MVM Paks labdarúgócsapata. A Győr elleni első idegenbeli 4:0-s 
vereség után a Fehérvári úti stadionban is 3:2-re kikapott a zöld-
fehér gárda, így összesítésben 7:2 arányban maradt alul. Tomislav 
Szivics együttese legközelebb az OTP Bank Ligában szerepel, az 
ellenfél hazai pályán a Pápa lesz, a mérkőzést lapunk megjelenésének 
napján, november 30-án rendezik. Az MVM Paks 2012 őszi szezon-
jának értékelését következő lapszámunkban olvashatják.

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

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

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

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

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

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok 
és koszorúk rendelése

TEIT
kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)

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

834 m2-es közművesített 
építési telek eladó 

Dunaszentgyörgyön, 
a Tolnai Lajos utcában.

Irányár: 3,2 millió.
Telefon: 20/9731-444

Véget ért a Ness-Hungary NB 
II. Nyugati csoport őszi sze-
zonjának küzdelemsorozata. A 
Paksi FC II. labdarúgócsapata 
a 15. helyen zárt. Az idényről, 
a tavaszi lehetőségekről és a 
várható NB II-es átszervezés-
ről Lengyel Ferenccel, a gárda 
vezetőedzőjével beszélgettünk.

– Milyen tervekkel vágott a csa-
pat a szezonnak?
– Fő célunk az utánpótlás-játé-
kosainkat egy komoly erőkifej-
tést igénylő felnőtt bajnokságban 
versenyeztetni, hogy folyamatos 
fejlődésük elérésével egy év alatt 
kiderüljön, kiben lehet benne az 
NB I-es csapatba kerülés lehető-
sége. Emellett játéklehetőséget 
biztosítunk az egyes számú csa-
pat sérülésből felépült, meccs-
hiányos vagy formahanyatláson 
átment játékosainak. Eredmé-
nyességben a minimális célkitű-
zésünk a 13. hely.
– Milyen kerettel dolgozol?
– Állandó keretünk 18 főből áll, 
a nyáron elég nagy volt a moz-
gás. A hat távozó mellett nyol-
can érkeztek, és az új játékosok 
beépítése nem ígérkezett könnyű 
feladatnak.
– Milyen a kapcsolat az első csa-
pattal?
– Az új vezetőedző érkezésével 
kicsit lazult. Az első fordulókban 
még folyamatosan érkeztek játé-

kososok (Bartha László, Báló Ta-
más, Csehi Tamás, Csernyánszki 
Norbert, Eppel Márton, Fiola 
Attila, Heffler Norbert, Kiss Ta-
más, Kovács Attila, Mészáros 
István, Vayer Gábor, Pokorni 
Péter, Szabó János, Zsók József). 
A 11. fordulótól kezdve azonban 
ez a segítség elmaradt… Ennek 
következményeként többször 
küszködtünk létszámhiánnyal. 
Ekképp több U19-es játékos 
(Eisenberger Tamás, Hahn Já-
nos, Kovács Milán, Szekszárdi 
Tamás) is szerephez juthatott a 
bajnokság során. Segítségükért 
köszönettel tartozunk nekik, no 
meg edzőjüknek, Osztermájer 
Gábornak is.
– Hogy látod a csapat őszi szerep-
lését?
– A tabellát elemezve minden te-
kintetben elmaradtunk a kitűzött 
céloktól. 15 mérkőzés, 2 győze-
lem, 4 döntetlen, 9 vereség, 14-
29-es gólarány, 10 szerzett pont. A 
második legkevesebb gólt lőttük 
és a legtöbb gólt kaptuk. Játékunk 
minősége, szervezettsége, dina-
mikája, tartalma folyamatosan 
fejlődött. Erőnlétünk kifogástalan 
volt. Játékosaink sokat fejlődtek, 
de nem eleget. Többségük (Blatt 
Pál, Berkó Ádám, Féhr Dávid, 
Galambos Ádám, Laták Bertold, 
Szalontai Tbior) kihozta magából 
a maximumot, a többiekben vi-
szont még sok tartalék maradt.

– Látszik a bajnokság színvona-
lán, hogy a következő szezontól 
a második számú csapatok nem 
játszhatnak majd továbbra is az 
NB II-ben?
– Mindkét csoportra igaz, hogy 
rengeteget erősödött csapatok-
kal, az utóbbi évtizedek legfe-
szültebb, legkiegyensúlyozottabb 
bajnoksága zajlik idén. Ebből is 
kiemelkedik a Nyugati csoport, 
ahol több csapat az első osztályt 
is elérő játékoskerettel és hát-
térrel vágott neki az idénynek 
(Felcsút, Gyirmót, Tatabánya). 
Roppant erős, válogatottakat, 
idegenlégiósokat vagy több tucat 
első osztályú mérkőzésen sze-
repelt játékosokat a keretükben 
tudó csapatok harcolnak az elő-
kelőbb, már a biztos bennmara-
dást garantáló helyekért (Ajka, 
Kozármisleny, Sopron, Vesz-
prém, SZTK, ZTE).   
– Lehetséges-e, hogy az NB III. is-
mét kevésnek bizonyul a Paksi FC 
II. számára?
– Várhatóan a bajnokságok szín-
vonala emelkedni fog, így az NB 
III. Dráva csoporté is. Jövőre fia-
talabb játékosaink ismét komoly, 
felnőtt bajnokságban fognak 
versenyezni, ám ennek ellenére 
is úgy gondolom, hogy nekünk 
és a hozzánk hasonló „tartalék” 
csapatoknak és maguknak az 
NB I-es csapatoknak is szeren-
csésebb lenne, ha a másodosz-

tályban indulhatnánk. Esetleg 
az egycsoportos, de nagyobb 
létszámú NB II-ben. A másik 
problémát abban látom, hogy a 
játékosok számának növelésére 
tett, sokat emlegetett kísérlet sem 
válik valóra, mert értelemszerű-
en kevesebb csapathoz kevesebb 
játékos kell. 
– Mikor kezdődik a tavaszi felké-
szülés? Lesz változás a keretben?
– Várhatóan január második he-
tében kezdünk. Amennyiben je-
lentősebb változás nem lesz, a fi-
zikai felkészítés mellett szeretnék 
finomítani a többé-kevésbé jól 
működő védekezésünkön. Csőd 
közeli támadójátékunkon pedig 
minőségben kell javítani, figye-
lembe véve azt, hogy várhatóan 
tavasszal is saját magunkra és az 
U19-es csapatra támaszkodha-
tok. Ez azért fontos, mert a játé-
kunkat is e lehetőségek határáig 
kell felépíteni.

Faller Gábor

Lengyel Ferenc: javítanunk kell  
a támadójátékunkon
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Villa Doctoris 
MeDici 
Magánrendelő és Diagnosztikai Komplexum

Egészségügyi ellátás másképp

Napi 7 forint 17 fillér a nyugalomért,
hogy nem vastagbélrákos: 10 éven át.

Ennyibe kerül, ha tükrözéssel 
ellenőrizteti magát!

Van még mire várnia?

A mi referenciáink azok a betegek,
akik a szűrésünknek köszönhetik 

az életüket!

Tel.: +36 30 44 35 259
7624 Pécs, Damjanich J. utca 26.

www.doctorismedici.hu

Olaszországban versenyeztek 
a Paksi Sportegyesület tájéko-
zódási futói az immár hagyo-
mányos velencei megmérette-
tésen. Kiss Gábor, a zöld-fehér 
klub vezetőedzője elmondta: 
idén is a szakosztály 15 legjobb 
tájfutója képviselte Paksot, ami 
egyfajta jutalomnak is tekint-
hető. 
– November közepén az idő-
járás nem fogadta kegyeibe a 
tájfutókat, egy kisebb ciklon 
pont a reggeli dagállyal érkezett 
Észak-Olaszország térségébe, 
ennek hatására a várost 15-
50 cm magasságban elöntötte 
a tenger. A szervezők másfél 
órával eltolták a rajtot, ennek 
ellenére még mindig bokáig 

– néhol lábszárközépig – érő 
vízben kellett versenyezni. A 
hangulat mégis jó volt, és min-
denki élvezte a vízben futást. 
Közel 4500 induló volt a ver-
senyen – fogalmazott a tréner. 
A legjobb eredményt éppen a 
vezetőedző érte el, kategóriája 
ötödik helyén végzett, de Kiss 
Péter tizenkilencedik pozíciója 
is figyelemre méltó. Összessé-
gében minden paksi induló ki-
válóan teljesített. 
Idén még két verseny lesz, 
december 16-án a városi táj-
futó-bajnokság záró futama 
(teremtájfutás), majd a szil-
veszteri futás 31-én az Ürge-
mezőn.

röné

Tavasszal és ősszel is rande-
vúznak a fegyverek és a gaszt-
ronómia szerelmesei a paks–
biritó  pusztai lőtéren a Diana 
Sportlövész Klub családi napja-
in. Az eseményen bepillantást 
nyerhettünk az egyesület hét-
köznapjaiba is. 
– Az idei évtől minden pénteken 
tartunk lövészetet. Páros heteken 
a golyós lőfegyverek, míg párat-
lan heteken az elöltöltős, hagyo-
mányőrző fegyverekkel úgyne-
vezett fekete lőporos lövészetet 
tartunk – mondta el Nemeskéri 
Zsolt, a klub elnöke. A lövészet-
nek idén is nagy sikere volt, a 
lőtéren közel százan nyüzsögtek. 
A legkisebbek légpuskával, a fel-
nőttek kispuskákkal próbáltak 
minél többször a lőlap legbel-
ső körébe lőni. Juhász István, a 
Nemzetközi Rendőrszövetség 
(IPA) paksi szervezetének elnöke 

is fegyvert ragadott, a lőállásából 
felállva a két egyesület közti kap-
csolatról beszélt. 
– Az IPA paksi szervezete és a 
lövészklub tagsága között átfe-
dés van, ahol tudjuk, segítjük 
egymás munkáját – fogalmazott 
a rendőrségi vezető. A lőtéren a 
2012-es esztendőben is történt 
átalakítás. A szakemberek pa-
lánk emelésével a hátsó lődomb 
csúszását állították meg, így téve 
biztonságosabbá a lövészetet. 
Az időjárási viszontagságai ellen 
a jövőbeli tervek közt továbbra 
is szerepel egy újabb fedett te-
tőrész építése is. A lövészeten 
a férfiak mezőnyében Kajári 
Attila, a nőknél Vassné Hanol 
Mariann, míg az ifjúságiaknál 
Wiszthaler Bence célzott a leg-
pontosabban. A kolbásztöltő 
versenyen a legízletesebb étket 
Vidi Ferenc készítette.             efgé

Bokáig érő vízben
futottak a PSE-sek
Velencében

Töltöttek is,
lőttek is

Berkes és a csapat 
negyedszer  
győzedelmeskedett
Sorrendben negyedik győzel-
mét szerezte az ASE NB I-es 
sakkcsapata, ezúttal a Dunaha-
raszti volt az áldozat. A paksi 
gárda 7,5:4,5 arányú győzel-
mével megerősítette második 
helyezését a bajnokságban. 
Akár a csapat, Berkes Ferenc 
is negyedszer állhatott fel az 
asztaltól győztesen, rajta kívül 
Perunovic Milos, Predojevic 
Borki, Papp Gábor, Grószpéter 
Attila és Szabó Bence is egy-
egy ponttal járult hozzá a győ-
zelemhez. Döntetlent játszott 
Szabó Krisztián, Lizák Péter 
és Györkös Lajos. Négy fordu-
ló után az Atomerőmű SE 32 
ponttal a második helyen áll a 
34 pontos Nagykanizsa mögött.

Az NB I/B-ben az ASE II. 
Budapesten az MLTC II.-től 
7,5:4,5 arányú vereséget szen-
vedett, így visszacsúszott a 4. 
helyre. Győztesen állt fel az 
asztaltól Tóth Gergely és Nagy 
Lajos (sorrendben 4. győzel-
mét aratta), míg Molnár Béla, 
Mácsik Tamás, Dankházi 
András, Berta Tibor és 
Benedeczky Lehel döntetlent 
játszott. A következő, egyben 
az idei utolsó fordulóban, 
december 2-án mindkét csa-
pat Pakson, az Erzsébet Nagy 
Szállodában játszik. Az első 
csapat a Makót, a második 
csapat a Pénzügyőr SE II.-t 
fogadja. 

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

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

Tartós befektetési lehetőség 
5 évig garantált magas hozammal! 

(Mindenkori jegybanki alapkamat + 0,5 %.) 

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

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

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

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