
Már csak amolyan „lejárogatós” vendég a csónakháznál, de büszke az utódokra 

Hajba Antal. A tízszeres magyar bajnok, világbajnok, olimpiai negyedik helyezett 

kenus, arany érdemérmes mesteredző 25 éven keresztül irányította az ASE kajak-

kenu szakosztályát.                                                                                            16. oldal
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Tisztelt Magyarországi 
Német  Honfitársunk!

A 2014. évi országgyűlési választások során a nemzetiségeknek – így a magyarországi német közösségnek is – első 
alkalommal lesz lehetőségük saját jogon országgyűlési képviselőt juttatni a Parlamentbe! 

A választási törvény a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata számára lehetővé teszi a német nemzetiségi lista 
állítását, képviselőnket pedig mi, a magyarországi német közösség választópolgárai választhatjuk meg. Ehhez – a választást 
megelőző 15. napig – kérnünk kell a német nemzetiségi névjegyzékbe való felvételünket az országgyűlési képviselők 
választására is kiterjedően. A nemzetiségi névjegyzék folyamatosan vezetett, ezért nem egyetlen választásra szól. Aki tehát 
már most nyilvántartásba veteti magát német nemzetiségi választópolgárként, annak a 2014. évi őszi nemzetiségi önkor-
mányzati választásokra már nem kell külön kérnie felvételét a névjegyzékbe. 
A kérelem nyomtatványát, amely szabadon másolható, illetve az internetről is letölthető, a választási szervek 2014. január 
1-jétől minden háztartásba eljuttatják egy példányban. 

A névjegyzékbe vételi kérelmet 2014. január 1-jétől a helyi választási irodában (a helyi polgármesteri hivatalban a 
jegyző, vagy helyettese vezeti) személyesen vagy postai úton, illetve a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu 
honlapján, vagy az ügyfélkapun – www.magyarorszag.hu – keresztül lehet benyújtani. A nemzetiségi választói névjegy-
zékbe történő felvételről a választópolgár értesítést kap.

Amennyiben Ön az országgyűlési képviselők választására is kiterjedően kérte a német névjegyzékbe való felvételét, listás sza-
vazatát a német nemzetiségi listára adhatja le és természetesen szavazhat bármely párt egyéni választókerületi jelöltjére is. 

Ha a német nemzetiségi lista eléri vagy meghaladja a választási eredmények alapján megállapított kedvezményes kvótát, egy 
képviselői mandátumot szerez. 

Amennyiben a regisztrációról további információkat szeretnének kapni, úgy kérjük, forduljanak a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata Szekszárdi Irodájához (Szekszárd, Garay tér 4., tel.: 74/419-948, fax: 74/510-264, e-mail: LDUSZEK@t-online.hu),  ahol 
szívesen adnak felvilágosítást.

Kérjük, iratkozzon fel Ön is a német nemzetiségi választói névjegyzékre, és 2014 tavaszán szavazatával járuljon hozzá, 
hogy a magyarországi németeknek végre képviselőjük legyen a Parlamentben!

 Dr. Józan–Jilling Mihály Heinek Ottó
 Tolna Megyei Német Önkormányzat Magyarországi Németek Országos Önkormányzata                                                       
 elnök elnök
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A Szedres–Pollack utca hatá-
rolta tömbbelső felújításának 
terveiről tájékozódhattak az 
érdeklődők, majd lakossági 
fórumra várta az ötös kör-
zetben élőket Csajági Sándor 
önkormányzati képviselő. 
A Csengey Dénes Kulturális 
Központ kisklubjában tartott 
rendezvényen a tervek mellett 
a 2013-ban elvégzett munká-
ról is szó esett. 

Készülnek az újabb tömbbelső-
felújítás tervei, ezúttal a Feny-
ves 17-23. épülettől a Pollack 
utcai játszótérig terjedő terület 
korszerűsítése szerepel napi-
renden. Az elképzeléseket fóru-
mon ismertették az ott élőkkel. 

Eszerint teljesen megújulnak 
a burkolatok és a zöldfelület, 
újragondolják a gyalogos- és 
gépjárműforgalom rendjét, meg-
vizsgálva a területen az új parko-
lóhelyek kialakításának lehetősé-
gét. Ahol szükséges, a közművek 
átvizsgálását követőn vezetéket 
cserélnek és szintre hozzák az 
aknafedlapokat is, tájékoztatott 
a tervező Klézl Terézia. Paks fő-
kertésze azt is elmondta, hogy 
az elképzelések szerint új pi-
henőhelyeket és egy új, kiseb-
beknek készülő játszóteret is 
kialakítanak a tömbbelsőben. 
Tizennyolc lépcsőházat érint az 
átalakítás, az épületek bejárata 
szintén megújul a kivitelezés 
alatt. A tömbbelső-korszerű-

sítés az elképzelések szerint 
2014-ben valósul meg, csakúgy, 
mint a Gesztenyés utcai parko-
lók egy részének átépítése, ez 
utóbbi tervei a nyáron elkészül-
tek – tudtuk meg Csajági Sán-
dortól. A körzet képviselője az 
idei esztendőben végzett mun-
kák közül kiemelte az Árnyas–
Fenyves utca által határolt 
tömbbelső felújításának elindí-
tását. Mint elmondta: a munka 
ütemezés szerint halad, a sétá-
nyok szegélyei már a helyükön 
vannak és elkezdődött a terep-
rendezés. A városatya arról is 
tájékoztatott, hogy az üzlettu-
lajdonosok és a környéken élők 
örömmel fogadták az Építők 
úti üzletsor parkolójába ültetett 

fákat, ahova a talajtakaró növé-
nyeket tavasszal telepítik. 2014-
ben kezdődik el az ürgemezei 
extrémsportpark építése is. A 
szükséges engedélyek beszerzé-
se megtörtént, jelenleg a kiviteli 
tervek előkészítése zajlik. Az 
építés legkorábban márciusban 
indulhat el, a hat hónapig tartó 
munkálatokat követően a jövő 
év őszén vehetik birtokba a par-
kot az extrémsport kedvelői. Az 
üzemeltetés mikéntje még nem 
eldöntött, erről jövőre határoz a 
testület, mondta el a képviselő, 
aki továbbra is várja a tervezett 
tömbbelső-felújítással kapcso-
latos lakossági kéréseket, észre-
vételeket.            

-dal-

Készek a tervek a Szedres–Pollack 
utcai tömbbelső megújítására

Március elején indul a Paksi II. 
Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola gazdasági szárnyának fel-
újítása. A több mint 160 millió 
forintos beruházást az önkor-
mányzat saját forrásból való-
sítja meg, a befejezési határidő 
2014 augusztusa.  

A gazdasági szárny felújításával 
folytatódik a néhány éve elkez-
dődött korszerűsítési program 
a Paksi II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskolában. A beruházásra, 

melynek keretében az épületrész 
tetőszerkezete és a homlokzata 
is megújul, a működtető önkor-
mányzat biztosít forrást, nettó 
164 millió forintot. Az épület-
szárny egyik oldalán az irodák, 
tanári és igazgatói szobák mű-
ködnek, ezek nyílászáróit cseré-
lik, az északi oldalon lévő kony-
ha pedig gépészeti rendszerében 
és felszerelésében korszerűsödik. 
Az ezeradagos konyha techno-
lógiája a modern követelmé-
nyeknek megfelelően újul meg, 

emellett átépítik a padlószerke-
zetet, a burkolatokat, kicserélik a 
belső nyílászárókat, álmennyezet 
készül és egy fagyasztókamra ki-
alakítása is része a szerződésnek, 
tájékoztatott Németh Péter, a ki-
vitelezéssel megbízott Cserkúti 
Generál Kft. ügyvezető igazga-
tója. A cég a tűzjelzőrendszer ki-
építésére, a főbejárat előtti lépcső 

újjáépítésére és a 610 m2-es épü-
letrész villamossági és gépészeti 
korszerűsítésére is megbízást 
kapott. A kivitelezés a szerződés 
szerint március 6-án indul, a 
befejezési határidő augusztus 6. 
A diákok étkeztetését a konyha 
átépítése alatt is biztosítja az ön-
kormányzat.

Dallos Szilvia

Megújul a II. Rákóczi gazdasági szárnya
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Horváth Gábor vállalkozó a 
Paksot is magába foglaló Tol-
na megyei 3. számú választó-
kerületben a Demokratikus 
Koalíció országgyűlési kép-
viselőjelöltje. A 44 éves, két-
gyermekes tamási jelölt a DK-
ba, amelynek választókerületi 
elnöke, az MSZP-ből érkezett. 
Azt mondta, durva kampány-
ra, nehéz munkára számít. – 
Tudvalevő, hogy nehéz dolga 
van a baloldalnak Pakson, 
a mérhető, jó eredményhez 
nagyon sok munkát kell be-
fektetnie a demokratikus el-
lenzéknek – Horváth Gábor 
minderről a Demokratikus 
Koalíció elnöke, Gyurcsány 
Ferenc országjárásának paksi 
állomásán beszélt. Bemutat-
ták a két másik Tolna megyei 
jelöltet, Farkas Károlyt és Csa-
pó Lászlót is. Gyurcsány Fe-
renc szerint megegyezés szü-
letik a demokratikus ellenzék 
szereplői között legalább arra 
vonatkozóan, hogy nem indí-
tanak egymással szemben je-
löltet, ami azzal jár, hogy né-
hány jelöltjüknek vissza kell 
lépnie. Reálisan megyénként 
egy DK-jelölt indulásával le-
het számolni, fűzte hozzá.
Gyurcsány Ferenc beszámolt 
róla, hogy a lakossági fórum és 
sajtótájékoztató előtt jártak az 
atomerőműben. Leszögezte, a 
bővítésre – amelynek előkészü-
leteihez a parlament megadta 
az elvi döntést – szükség van. 
Ez két-három generációt érint, 
tekintve, hogy eleve hatvan 
év a tervezett üzemidő, éppen 
ezért széles körű támogatásra 
van szükség hozzá. – Azt java-
soljuk, hogy minél gyorsabban 
álljon fel egy eseti bizottság 
valamennyi parlamenti párt, 
a civilek, a zöldek, a szakma 
képviselőivel és készítsék elő 
azt a parlamenti döntést, ami 
zöld utat ad a bővítés gyakor-
lati elkezdésének – mondta.

Vida Tünde

Bemutatko-
zott a DK  
jelöltje is Innovációspartner-találko-

zót szervezett a Tolna megyei 
iparkamara együttműköd-
ve a Paksi Ipari Park Kft-vel. 
A rendezvényre az Erzsébet 
Nagy Szállodába várták a tér-
ség vállalkozóit. 

– Az elmúlt évtizedben Magyar-
ország lemaradt a környező or-
szágokhoz képest, elvesztettünk 
egy évtizedet. A következő idő-
szakban arra kellene készülni, 
hogy mindez ne ismétlődhessen 
meg. Ehhez jelentős változta-
tásokra van szükség – hangsú-
lyozta előadásában dr. Vértes 
Gábor, a GKI Gazdaságkutató 
Zrt. elnöke, aki a megoldási le-
hetőségekről is beszélt az inno-
vációs találkozón. Véleménye 
szerint beruházás nélkül nincs 
fejlődés, hazánkban pedig je-
lenleg nagyon alacsony a be-
ruházások színvonala. Ez azért 
van, mert jogbizonytalanságban 

érzik magukat a cégek, és nem 
láthatók előre a gazdálkodási kö-
rülmények, rossz az üzleti klíma. 
Ezen kell változtatni, tette hozzá 
a szakember. Dr. Vértes Gábor 
arra is felhívta a figyelmet, hogy a 
hazai kis- és közepes vállalkozá-
sok számára a fejlődéshez bővü-
lő piac kell, enélkül nem tudnak 
megélni. A gazdaságkutató inté-
zet vezetője által vázolt helyzet és 
jövőkép mellett a kintlévőség-ke-
zelésről és a követelések behajtá-
sának módszereiről is tájékozód-
hattak a rendezvény résztvevői. 
Az innovációspartner-találko-
zót a Tolna Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara a Paksi Ipari 
Park Kft.-vel közösen szervezte 
a térség vállalkozásai számára, 
biztosítva a tájékoztatást az ak-
tualitásokról és a várható válto-
zásokról, hiszen a folyamatos 
tanulás és fejlődés a cégek szá-
mára elengedhetetlen, hívta fel 
a figyelmet dr. Sztruhár Sándor, 

a Paksi Ipari Park Kft. ügyve-
zető igazgatója. Tolna megye 
gazdasági mutatóiról a megyei 
iparkamara elnöke beszélt. Dr. 
Fischer Sándor szerint a gazda-
sági válság hatásai Tolna me-
gyében is jelentkeztek, de ami-
kor az országban minde nütt 
visszaesett az ipari termelés, 
megyénkben 6%-kal nőtt, 2013 
első félévében pedig már 14%-
os  ipari és 10%-os energiaipari 
termelésnövekedést mutatnak 
az adatok. Ez jóval az orszá-
gos átlag feletti, mondta el az 
elnök. Gondok leginkább a la-
kásépítés piacán jelentkeznek, 
Tolna megye jóval az országos 
szint alatt van ezen a területen. 
2013 első félévében összesen 
25 lakás épült megyénkben. Az 
innovációs találkozót második 
alkalommal szervezte meg az 
iparkamara, először Szekszár-
don várták tájékoztatóra part-
nereiket.                                 -dal-

December 9-től hivatalosan is birtokba vehetik a kerékpárosok a Paks és Csámpa között 
megépült kerékpárutat. Az ünnepélyes átadás 10 órakor a csámpai közösségi házban lesz.

Bővülő piac kell a fejlődéshez
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A városnak éves szinten közel 40 millió fo-
rintjába kerül a közterületi hulladéklerakó 
konténerekben és mellettük felhalmozott 
lakossági hulladék elszállítása és a lerakó-
ban történő elhelyezése – az önkormányzat 
2014. január elsejétől felszámolja ezeket a 
városi arculatot romboló, a közterületeket 
szennyező lerakókat.

Fehérvári út, Ürgemező és Arany János utca 
– itt található az a három közterületi hulla-
déklerakó, ahol a folyamatos ürítés ellenére 
állandóan hegyekben áll a szemét. Az év első 
kilenc hónapjában 1722 alkalommal fordul-
tak a szolgáltatást biztosító DC Dunakom 
Plusz Kft. járművei, közel kétezer tonna hul-
ladékot szállítottak el a 15 közterületi konté-
nerből. Ennek ellenére lehetetlen feladatnak 
bizonyul a rend fenntartása. A Németkér fe-
lől érkezőket nap mint nap a lerakó lehangoló 
látványa fogadja csakúgy, mint az Ürgemező 
felé sétálókat. Bár az önkormányzat kizárólag 
a helyi lakossági kommunális hulladék lera-
kására biztosítja a konténereket, mégis sok-
szor – bizonyíthatóan – vidéki átutazóktól és/
vagy vállalkozóktól származó szemét kerül 
a gyűjtőkbe – az építési törmeléktől az állati 
tetemekig. Olyan hulladékfajták is kerülnek 
a konténerekbe és melléjük, melyek feldol-
gozhatóak és értékesíthetőek lennének, ha 
szelektíven gyűjtenék a lakosok: a műanyag-, 
fém- és papírhulladék is rendszeresen a köz-
területi lerakókban kerül – tisztítatlanul. 
Mivel az utólagos szétválogatás kivitelez-
hetetlen, a szemét a januárban megnyitott 
lerakóba kerül az előírt aprítás és tömörítés 

nélkül – vagyis szabálytalanul és drágán, hi-
szen minden tonnát 3000 Ft (januártól 6000 
forint) lerakási illeték terhel.
Ahogy korábban többször megírtuk, a sze-
lektív hulladékgyűjtés a környezet védelme 
mellett azért is fontos, mert ezzel csökkent-
hető az üzemeltetési költség és hosszú távon, 
közvetve a kiszámlázott díj. A nem szelektí-
ven gyűjtött, értékesíthetetlen, hulladéklera-
kóba kerülő évi 15 ezer tonna szemét mint-
egy 15%-a a közterületi konténerekből kerül 
a szeméttelepre, ezzel közel 40 millió forint 
éves költséggel terheli meg a város kasszáját. 
– Generális változást tervezünk, mivel a leg-
nagyobb jóindulatunk ellenére, ez az orszá-
gosan egyedülálló szolgáltatás a visszájára 
fordult. Kezelhetetlenné vált a helyzet – fo-
galmazott Hajdú János. Paks polgármestere 
arról tájékoztatott, hogy 2014. január elsejétől 
minden közterületi lerakóhely megszűnik. 
(Kivételt képeznek a temetőkben elhelyezett 
konténerek, bízva abban, hogy a temetők 
nyugalmát és tisztaságát ezután sem sértik 
lakossági/háztartási hulladék lerakásával.)
A köztéri lerakók felszámolása után is gon-
doskodik a város az eddig ezekbe hordott 
hulladékról. 
Január elsejétől a hulladékkezelő központ-
ban, a hulladékudvar elé kihelyezett konté-
nerekbe lehet vinni – térítésmentesen – a 
lakossági szemetet: ezekbe helyezhetik el a 
magánszemélyek – szétválogatva – a bontási, 
építési törmeléket, cserepet, sittet, a műanyag 
székeket, linóleumot, a hungarocellt, a hasz-
nált műanyag csöveket stb., a komposztáló-
térre pedig a zöldhulladékot. Az elektronikai 

és veszélyes hulladékot az eddigiekhez ha-
sonlóan a hulladékudvarban veszik át – szin-
tén ingyenesen. 
– A paksiakra korábban sem volt jellem-
ző, hogy illegális lerakókba, erdőkbe vagy 
az Ürgemezőre hordják a szemetet, ezután 
sem számítunk erre – folytatta Hajdú Já-
nos. Ahogy az új hulladékkezelési rendet 
elfogadta szinte minden polgár, bizonyítva, 
hogy komolyan veszi jövőnk szempontjából 
a szelektív hulladékgyűjtést, úgy várhatóan a 
közterületi lerakók felszámolása utáni hely-
zethez is alkalmazkodni fognak és utánfutóra 
pakolva, a hulladékudvarba viszik a kukákba 
el nem helyezhető, a háztartásban keletkezett 
hulladékot.   
– A takarékosság, a közpénzekkel való fele-
lős gazdálkodás fontos városi feladat. Ahogy 
a városvezetés felelősen gondolkodik a szol-
gáltató cégről, a hulladékkezelő központról, 
az ezzel kapcsolatos kötelezettségeiről, a 
közterületi rendről, úgy a gazdálkodásban is 
felelős gondolkodás jellemzi – hangsúlyozta 
Tell Edit. Paks alpolgármestere hozzátette: a 
hajléktalanellátás átszervezésével és a köz-
területi lerakóhelyek felszámolásával közel 
hatvanmillió forintot takarít meg a város 
évente, ez egy utca teljes felújítására elegen-
dő összeg. 
A megszűnő köztéri hulladéklerakókat és 
környezetüket a mezőőri szolgálat és a közte-
rület-felügyelet munkatársai a polgárőrséggel 
és a rendőrséggel együttműködve ellenőrzik 
majd, emellett táblák is tájékoztatni fognak a 
hulladékelhelyezés új lehetőségeiről.

Dallos Szilvia

Felszámolják a városképet elcsúfító
hulladéklerakókat
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Atomerőmű

A reaktorcsarnokban is jártak

Négy nagy projektben érdekelt, 
évi 30 milliárd forintból gaz-
dálkodik, másfél évtized alatt 
több mint százmilliárd forint-
nyi beruházást hajtott végre az 
idén 15 esztendős Radioaktív 
Hulladékokat Kezelő Nonpro-
fit Kft. Nem kísérte nagy csin-
nadratta az évfordulót, de jó 
alkalmat adott a számadásra. 
Az önálló cég létrehozásának 
feltételeit az 1996-ban hatályba 
lépett atomtörvény teremtet-
te meg azzal, hogy kimondta: 
az atomenergia felhasználása 
és az ezzel járó kötelezettségek 
állami feladatot jelentenek, il-
letve azzal, hogy létrehozta a 

fedezetéül szolgáló Központi 
Nukleáris Pénzügyi Alapot. Az 
új cég, azaz a mai RHK Kft. át-
vette a telephely-kutatási, majd 
később a tárolóüzemeltetési fel-
adatokat a paksi atomerőműtől, 
másrészt gondoskodott a nem 
atomerőművi eredetű radio-
aktív hulladékok átvételéről és 
megfelelő elhelyezéséről is. 
Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. 
ügyvezető igazgatója azt emel-
te ki a jubileum kapcsán, hogy 
kezdetektől magas színvonalon 
végezték feladataikat, a társa-
ság működését nemzetközi el-
ismerés övezte – ennek egyik 
legkiválóbb példája a bátaapáti 

Nemzeti Radioaktívhulladék-
tároló. 
– A 68 milliárd forint értékű be-
ruházásának köszönhetően ha-
zánk ma világszínvonalú végle-
ges tárolóval rendelkezik a paksi 
atomerőmű kis és közepes akti-
vitású radioaktív hulladékainak 
biztonságos tárolására – hang-
súlyozta. Hasonlóan eredmé-
nyesnek minősíthető a Kiégett 
Kazetták Átmeneti Tárolója, 
ahol 15 év alatt 13 tárolókamrát 
építettek. Máig 7600 kazettát he-
lyeztek itt el.
A püspökszilágyi tároló prob-
lémamentes működését szintén 
sikerként könyvelik el. Korsze-

rűsítették az elmúlt években, így 
európai színvonalú, a legmaga-
sabb követelményeknek megfe-
lelő létesítménnyé vált. 
A már működő tárolók mellett 
egyre nagyobb figyelmet kap a 
negyedik nagy projekt, a jövőbeli 
nagy aktivitású tároló, ami jelen-
leg a felszíni kutatás előkészítő 
fázisában tart.
Az RHK Kft. munkája során ki-
emelt figyelmet fordít a lakosság 
folyamatos, széles körű tájékozta-
tására. Ebben négy önkormány-
zati társulás – az ITT, a TEIT, a 
TETT és az NYMTIT – a partne-
re, ezek 34 település közel 90 ezer 
lakosának érdekeit képviselik.

Olyan helyen jártunk, ahova rit-
kán engednek be kívülállókat, 
kezdte beszámolóját Máté Dé-
nes, gerjeni polgármester a TEIT 
Ellenőrző Bizottságának elnöke 
(képünkön balra). Mint mondta, 
a hármas blokkon, a reaktorcsar-
nokban jártak saját kérésükre, 
hogy meggyőződjenek arról, mit 
tesz az atomerőmű annak érde-
kében, hogy blokkjai húsz évvel 
a tervezett időn túl is működhes-
senek. A Társadalmi Ellenőrző, 
Információs és Településfejlesz-
tési Társulás húsz éve partnere az 
atomerőműnek, azóta egészíti ki 
a rendelkezésére bocsátott infor-

mációkat saját tapasztalatokkal, 
működtetve a létesítmény fölötti 
civil kontrollt. Igaz ez nemcsak 
a paksi atomerőműre, hanem a 
többi nukleáris létesítményre is, 
azaz a Kiégett Kazetták Átme-
neti Tárolójára és a bátaapáti lé-
tesítményre. Máté Dénes elnök 
azt mondta, most kifejezetten az 
üzemidő-hosszabbítással kap-
csolatos teendők iránt érdek-
lődtek. – Azt tapasztaltuk, hogy 
minden olyan dolgot megtettek 
eddig is és most is elkövetnek 
azért, hogy a továbbüzemeltetés 
kapcsán támasztott elvárásoknak 
megfeleljenek. A mai nap után 

még inkább azt tudom mon-
dani, hogy magas színvonalú a 
biztonság, az odafigyelés. Szak-
szerű munkát végeznek az erő-
műben, hogy további húsz évig 
működjenek a blokkok – foglalta 
össze Máté Dénes. Hozzátet-
te, tapasztalataikat megosztják 
a TEIT-települések vezetőivel, 
közzéteszik a szervezet honlap-
ján, megjelentetik a települések 
újságjaiban, hogy mind széle-
sebb körben váljon nyilvánvaló-
vá: az atomerőmű a biztonságot 
szem előtt tartva készül arra, 
hogy újabb húsz éven át szolgálja 
a térséget és az országot. 

A bizottság négy tagját, valamint 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
meghívására Paksra látogató 
határon túli magyar újságírókat 
Hamvas István vezérigazgató 
(képünkön jobbra) tájékoztatta. 
– A 1. blokk esetében már 
megkaptuk a további húszéves 
működéshez szükséges engedé-
lyeket, a 2. blokkra vonatkozó 
kérelmet a hetekben nyújtottuk 
be az Országos Atomenergia 
Hivatalhoz. Most azon dolgo-
zunk, hogy a másik két blokkon 
is elvégezzük az üzemidő-hosz-
szabbítással összefüggő átalakí-
tásokat annak érdekében, hogy 
még húsz éven át megfeleljenek 
a szigorú, a biztonság elsődle-
gességét szem előtt tartó köve-
telményeknek – vázolta a láto-
gatás után. Hozzátette, a határon 
túli magyar sajtó munkatársait 
azért hívták meg, hogy ők is első 
kézből jussanak információhoz. 
Az atomerőmű a nyitottság elvét 
követve mind szélesebb körű 
tájékoztatásra törekszik, ehhez 
szeretne szorosabb kapcsolatot 
kialakítani a környező orszá-
gokban dolgozó magyar újság-
írókkal, mondta Hamvas István.

Vida Tünde

Jubilált az RHK Kft.
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Magyar képzőművészet kategó-
riában Decsi-Kiss János képző-
művészt, magyar kultúra kategó-
riában Gárdai Györgyöt, a paksi 
Gastroblues Fesztivál főszervező-
jét, magyar tudomány kategóri-
ában pedig dr. Felföldi Ferencet, 
a Tolna Megyei Balassa János 
Kórház főorvosát díjazta a Vál-
lalkozók és Munkáltatók Orszá-
gos Szövetsége a 9. Tolna Megyei 
Prima Díjátadó Gálán. Hamvas 
István, az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt. vezérigazgatója adta át 
az elismerést a kitüntetetteknek, 
akik közül ketten szoros kapcso-
latban vannak az atomerőművel, 
s azt vallják, hogy szerepe van si-
kerükben, eredményeikben.
– Miután vállalkozásokról, alko-
tásokról, teremtésekről volt szó, 
nekem az a Prima-díjas alkotó 
jutott eszembe, aki ezt az egész vi-
lágmindenséget, benne az embert 
megteremtette. Micsoda őrült 
vállalkozás volt ez! Ennek az al-
kotónak, teremtőnek van egyfajta 
békessége, ami minden emberi 
értelmet fölülmúl – fogalmazott 
Decsi-Kiss János, Babits-díjas, 
szálkai díszpolgár. 
Azt mondta, az elmúlt húsz év 
munkássága során, amit az elis-
meréssel értékeltek, benne volt, 
s ma is benne van ez a békesség, 
amit meglehetősen nagy kivált-
ságnak, kegyelemnek tekint. Ez-
zel párosul egy sajátos világnézet, 
ami különféle alkotásokban tes-
tesül meg, akár az írásban, akár 
a családjával Szálkán létrehozott 
ifjúsági táborban, akár képzőmű-
vészeti termékekben. Példaként 
hozta fel a Pakson most látható 
kiállítását, ami A kezek dicsérete 

címet kapta. – Amikor egy félig 
használt teknőbe kötelet, meg ló-
patkót helyezek, akkor fejet haj-
tok a teknővájó cigány, a patko-
lókovács, a kötélverő ember előtt. 
Ezek a mesterségek kihalófélben 
vannak. Nekem megadatott, 
hogy ezekhez hozzátegyek va-
lamit a gondolataimból, miköz-
ben megszelídítem a durvasá-
got. Mert, ha azt mondom kötél, 
mindenkinek inkább durvaság, 
mint esztétikai érték jut eszé-
be – fogalmazott. Mint mondta, 
munkája során ez a gondolati-
ság járta át a szívét, lelkét, ke-
zét. S úgy tűnik, ezt értékelték, 
amikor a szálkai önkormányzat 
díszpolgári címet adományozott 
számára, amikor a megyei ön-
kormányzat neki ítélte a Babits-
díjat, amikor a Magyar Kultúra 
Lovagjává avatták… 
– Történik mindez akkor, amikor 
egy meglehetősen súlyos daga-
natos betegségen estem át – je-
gyezte meg hozzáfűzve, külön 
megtiszteltetés volt számára, hogy 
Hamvas István adta át az újabb 
kitüntetést, a Megyei Prima Díjat. 
Kiemelte, a szálkai tábor történe-
téhez szorosan hozzátartozik az is, 
hogy a paksi atomerőmű hatodik 
éve támogatja a Kultúra, Kör-
nyezetvédelem, Kommunikáció-
programot, s éppen a napokban 
kezdődött el egy közös gondol-
kodás a hosszú távú együttmű-
ködésről, amiben a szálkai ala-
pítvány, az atomerőmű, a Paks 
II. és a radioaktív hulladékkezelő 
érintett.
Decsi-Kiss János beleszületett a 
hímzések, szőttesek világába. Öt-
ven éve, hogy egy Mözsi-Szabó 
István vezette képzőművészeti 
körbe is belecsöppent, ahol igen 
mélyen ivódtak bele az élmé-
nyek. Később, miután úgy érezte, 
termetes férfiként a selyemfonal, 
finom terítő furcsán mutatna a 
kezében, a kötélhez nyúlt s azzal 
hívta életre a sárközi motívumo-
kat. Az alkotó nemcsak a jelleg-
zetes, kötélből készített kompozí-
cióiról, hanem írásairól, újságírói, 
előadói tevékenységéről is ismert 
megyeszerte.

Gárdai György esetében szintén 
két évtizedes munkát jutalmaz-
tak a Megyei Prima Díjjal. 1993-
ban indította útjára az azóta már 
nemzetközi szinten is jegyzett 
Gastroblues Fesztivált, ahol kéz 
a kézben jár az igényes zene a fi-
nom ételekkel, italokkal. 
– Meglepetés volt számomra, 
hogy ilyen díjazásban részesül-
tem, de legalább annyira jólesett, 
mint néhány éve Paks önkor-
mányzatának Pro Urbe Emlékér-
me – mondta Gárdai György, aki 
szerint nemcsak az ő munkáját 
jutalmazták, hanem a sok látha-
tatlan segítőét is, akik kitartottak 
a fesztivál mellett. A program 
megálmodója szerint bizonyára 
azok is megtalálták a számítá-
sukat, akik támogatóként állnak 
mellette. – Úgy tudom, hogy az 
egyik javaslattevő a díj esetében 
az atomerőmű volt, amely az 
első fesztivál óta támogatónk. Mi 
igyekeztünk munkánkkal, meg-
jelenésünkkel meghálálni ezt a 
bizalmat – mondta. A kérdésre, 
hogy a húsz év számadásra kész-
teti-e, azt felelte, valójában nem, 
mert minden megy tovább, bár 
reményei szerint az eddigiektől 
eltérő szervezeti felállásban. – Két 
gyermekem a fesztivállal együtt 
nagykorú lett, mindenféle ehhez 
kapcsolódó diplomát megszerez-
tek. A lányom a zeneművészetek 
terén már nem is tudom hánya-
dik végzettségét szerzi, a fiam 
népművelő–könyvtáros-informa-
tikus. Kivették részüket a szerve-
zésből, jó kezekbe kerül általuk a 
fesztivál, én pedig nyugdíjasként 
segíteni szeretném munkájukat 
– árulta el. Úgy gondolja, a díj 

a jövőt illetően is jelzéssel bír. A 
bluesért, az igényes zenéért rajon-
gók, a gasztronómiakedvelők és a 
borbarátok számíthatnak a támo-
gatókra – a paksi atomerőműre, 
Paks város önkormányzatára –, 
ami a mostani nehéz világban so-
kat jelent – mondta. 
Gyerekeire visszatérve kifejtette, 
nagyon szép, ha valami apáról fi-
úra, lányra száll. S miért ne lenne 
igaz ez esetükben is? A tanulásnál 
azonban többről van szó, bizo-
nyára a gének is hordozzák azt 
az elhivatottságot, ami nélkül ezt 
nem lehetne folytatni húsz éven 
át. – Ezért mi sokat tettünk, már 
óvodás korukban a legjobb ze-
néket hallgatták – fogalmazott. 
Felidézte, hogy, amikor még a 
magnószalag és a bakelitlemez 
is elérhetetlennek tűnt, nem volt 
más, csak a rövidhullámú rádió-
adás, a Szabad Európa vagy a 
BBC segítségével jutottak hozzá 
az efféle zenéhez, ma pedig elég 
egy kattintás az interneten. Hogy 
ez könnyíti-e vagy nehezíti az 
utódok dolgát, nem tudni. Köny-
nyebb utánanézni a zenéknek, de 
nehezebb felébreszteni az érdek-
lődést egy program iránt.
Gárdai György az mondja, való-
jában hihetetlen sikertörténetnek 
is nevezhetné a Gastrobluest. 
Örömmel tölti el, ha egy-két 
olyan öreg csont, mint ő is, ott áll a 
gyermekével, netán az unokájával 
és csodálja azokat az előadókat, 
akiket fiatalon csak tiltott csator-
nákon hallhattak. Megelégedett-
séggel tölti el, hogy a zenészek kö-
zül sokan a Pakson felvett anyagot 
a saját lemezükön is megjelente-
tik. Chris Farlowe például kiadott 
egy 14 számos lemezt, ebből ti-
zenkettő Gastroblues-felvétel. Az 
pedig még őt is meglepte, hogy 
a borítón az olvasható: producer 
Gárdai György. Végül hozzáfűzte: 
– Majd’ elfelejtettem, hogy mind-
ehhez kezdetek óta társul a bor, a 
gasztronómia. Ahogy a fesztivál 
szlogenjében is megfogalmazták 
anno: a legjobb zene sem élvez-
hető száraz torokkal és korgó gyo-
morral.

-vida-

Megyei Prima Díjat kaptak
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Többszörös véradókat köszöntöttek a vér-
adók napján. November 27-én az Erzsé-
bet Nagy Szállodában támogatói oklevelet 
kapott az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 
illetve kiemelkedő szervező munkájáért a 
dunaszentgyörgyi Kirnyákné Balog Mária. 

Magyarországon 2013-ban több mint tízezer 
véradó alkalom volt, ahol 374 ezren jelen-
tek meg 953 ezer életet megmentve. 50 ez-
ren első alkalommal adtak vért. Ezekhez az 
eredményhez járultak hozzá azok is, akiket a 
paksi ünnepségen köszöntöttek. Az alkalom-
ra a harminc vagy annál magasabb kerek vér-
adásszámot elért donorokat hívták meg, a 47 
ünnepelt közül a legtöbbször, 111 alkalom-

mal Antus Imre nyújtotta a karját. Kiemel-
kedő szervező munkájáért ezüst emlékérmet 
vehetett át a dunaszentgyörgyi Kirnyákné 
Balog Mária, valamint támogatói oklevelet az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a 
térítésmentes véradás szervezésében. A biz-
tonságos hazai vérellátáshoz évente több mint 
430 ezer egység vérre van szükség, aminek 
meglétéhez elengedhetetlen a vérdonorok ön-
zetlensége, hiszen a vér jelenleg mással nem 
pótolható. A szervezet az Országos Vérellátó 
Szolgálattal együttműködve szervezi a véradó 
napokat, hangsúlyos a részvételi arány növelé-
se, új véradók megszólítása, mondta el Gulyás 
Katalin, a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei 

Szervezetének igazgatója. Egyetlen véradással 
három betegen lehet segíteni, hiszen a levett 
vérből vörösvérsejt-koncentrátum, plazma-
készítmények és vérlemezke-koncentrátum 
készül. A nők évente négyszer, a férfiak ötször 
adhatnak vért, ám két alkalom között bizo-
nyos időnek el kell telnie. A véradás, amely 
egyben egészségügyi szűrés is, nem fájdalmas, 
a vizsgálatokkal, kérdőív kitöltésével együtt 
mindössze fél órát vesz igénybe. Pakson leg-
közelebb december 17-én és 18-án, mindkét 
napon 9 és 16 óra között lesz véradás a Csen-
gey Dénes Kulturális Központban. A véradás-
ról további információkat a www.veradas.hu 
honlapon olvashatnak.                                           

-gyöngy-

Aki vért ad, életet ment

Utolsó munkanapját töltötte 
szerdán az idősek otthonában 
Gogolák Róbertné. Az intéz-
ményvezetőt, aki élve a lehetőség-
gel, negyvenévnyi munkaviszony 
után nyugdíjba megy, meghitt, 
kedves ünnepséggel búcsúztatták 
a lakók. Verses összeállítást adtak 
elő, majd egyikük, Miskei Mária 
mondott köszöntőt.  Arról be-
szélt, hogy Gogolákné Klári min-
dig derűs mosolya sokat jelentett 
az idős embereknek. Türelmes, 
soha senkivel nem kirekesztő, 
megvan benne az ehhez a mun-
kához szükséges empátia, humá-
num. Az intézményért minden 
fórumon kiáll, érdekeit képviseli, 

aminek eredményeként sok tá-
mogatóra találtak és sok vendég 
is megfordult náluk, hogy napjai-
kat színesebbé tegyék. – Jó hírét 
hallottam az intézménynek, nem 
csalódtam, azt kaptam, amit vár-
tam – mondta immár lapunknak 
Miskei Mária.
Gogolák Róbertné megígérte, 
hogy a búcsú nem végleges, ter-
mészetesen látogatóként visszatér, 
és – mint félig tréfásan hozzátet-
te – reméli, hogy fenntartanak 
számára egy ágyat. Az igazga-
tó azt mondta, az a generáció, 
amely a lakók zömét kiteszi, még 
többgenerációs családokban élt, 
ezért szenved attól, hogy idősek 

otthonában kell töltenie az utol-
só hónapjait, éveit. Éppen ezért 
nagyon nehéz dolga van a róluk 
gondoskodóknak. Ezzel együtt 
összességében felemelő ez a mun-
ka, hiszen nagyon nehéz helyzet-
be került családok számára tud-
nak megoldást nyújtani. Segíteni 
másokon, különösen idős, elesett 
embereken Klári számára több 
mint munka, s mint mondja, 
ahhoz, hogy ezt valaki szeresse, 
bensőből fakadó indíttatásra van 
szükség. Magát szerencsésnek 
vallja, s úgy gondolja, sikeres élet-
pályát hagy maga mögött. Mindig 
az egészségügybe vágyott, mun-
kásságát kórházban kezdte, majd, 

amikor már férje oldalán Paksra 
jött, és gyes után munkát keresett, 
házi gondozóként helyezkedett el. 
Végigjárta a ranglétrát, ’89-től a 
gondozási központot, 2000-től az 
idősek otthonát vezette, beleértve 
a jelzőrendszeres hálózatot, támo-
gató szolgálatot, hajléktalanszállót 
is. Mint mondja, soha nem akart 
autokrata főnök lenni, nem is 
biztos, hogy sikerült mindig kellő 
szigorral vezetnie az intézményt. 
Elsődleges szempontnak azt te-
kintette, hogy az ellátottak elége-
dettek legyenek, s bár az otthont, 
családot pótolni nem tudják, leg-
alább a lehető legtöbbet nyújtsák. 
Azt, hogy az utóbbi időben vádak 
érték az idősek otthonát, nehéz 
szívvel éli meg, hiszen azt még 
csak-csak elviseli, ha személyét 
éri vád, de azt nehezebben, ha az 
otthont, a kollektívát. 
– Nem könnyű feldolgozni, ha 
semmibe veszik, amiért az em-
ber egy életen át dolgozik – fo-
galmazott. Mint elmondta, nem 
könnyű ez a hivatás, nem köny-
nyű mosolyogni, türelmesnek, 
megértőnek lenni a szolgálat 
tizedik órájában, ha egy gondo-
zónak inkább sírni lenne kedve, 
mert családi vagy egyéb gondok 
nyomják a vállát. Hozzáteszi, 
természetesen mindezért nem 
vár hálát, mert ők ezt vállalták, 
ez a feladatuk.                          -vt-

Elbúcsúzott az intézményvezető
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Folytatva a sokéves hagyományt, 
idén is adventi udvart nyitottak a 
dunakömlődi plébániaudvarban. 
Az első alkalmon Rostás Jenő 
faddi apátplébános gyújtott gyer-
tyát az adventi koszorún, fellépett 
az ITB gitáregyüttes. Lapunk 
megjelenésével egy időben tart-
ják a második alkalmat, amikor 
Pekker Mátyás kakasdi plébános 
gyújtja meg a második gyertyát, 
a vendég Sebestyén István székely 
mesemondó és énekes. A harma-
dik esten Fitt Szabolcs akolitus 
gyújt gyertyát és a Kajsza Fúvós 
Kvartett ad műsort, az utolsó 
pénteken pedig Lenkeyné Teleki 
Mária református lelkész gyújt 
gyertyát, majd a Komjáthy Együt-
tes lép fel. A 18 órakor kezdődő 
programok előtt és után nyitva áll 
az adventi vásár. 
Az első lángot a Csengey Dénes 
Kulturális Központban is meg-
gyújtották a hétvégén (alsó ké-
pünkön), a negyedik alkalommal 
megrendezett adventi kézműves 
kirakat keretében. A programot 
azért hívták életre, hogy lehető-
séget biztosítsanak a térségben 
élő kézműveseknek a találkozás-
ra egymással és a közönséggel, 
mondta el Bodó Katalin kistérségi 
közművelődési referens. Idén 28 
alkotó érkezett a központba, kö-
zülük többen arra is vállalkoztak, 
hogy foglalkozásokon adjanak 
ízelítőt tevékenységükből. Dél-
után a Mini Tüsik adtak műsort, 
majd meggyújtották az első gyer-
tyát az adventi koszorún. 
Nem sokkal később már a város 
adventi koszorúján is lobogott 
az első gyertyaláng. Az ünnepet 
néhány évvel ezelőtt hívta életre 
a Paksi Kertbarátok Egyesüle-
te, amelynek tagjai először csak 

koszorút készítettek, majd bet-
lehemet, néhány esztendeje pe-
dig az önkormányzattal és a DC 
Dunakom Plusz Kft.-vel együtt 
várják a lakosságot az estre. Tell 
Edit alpolgármester köszöntője 
után Csősz István plébános (fen-
ti képünkön) adott zenés műsort, 
búcsúzóul pedig a kertbarátok 
mézes süteménnyel és forró te-
ával kínálták a megjelenteket. A 
rendezvényen meginvitálták a 
lakosságot az adventi udvarba, 
amelyet december 8-án nyit meg 
a város és Luca napján zárnak. 
Minden nap 17 órakor helyi álta-
lános iskolások, gyermekcsopor-
tok adnak műsort, illetve a nyitó 
és a záró napon lesz kézműves 
foglalkozás is 15 órától. Az utol-
só napon mézes süteményeket 
is lehet majd kóstolni a Reform 
Főzőklub támogatásával 17 órá-
tól, illetve a hét folyamán kitöltött 
adventi totó sorsolását is megtart-
ják. Az adventi udvar mindennap 
10-től 19 óráig lesz nyitva, kéz-
művesek hozzák el portékáikat, 
lesz forralt bor, tea, zsíros kenyér, 
kenyérlángos, kürtős kalács, sült 
gesztenye. A Paksi Pákolitz István 
Városi Könyvtár programjaira 

is várják a lakosságot: december 
10-én 17 órától a gourmand par-
fümök világába kalauzolja el a 
hallgatóságot Lipovszky Csenge 
illatesztéta, 12-én 17 órától rend-
kívüli kakaóparti lesz a városháza 
kis házasságkötő termében, majd 
13-án adventi verskoncert Csörsz 
Rumen István Tinódi-lant dí-
jas régizenésszel és Petrőczi Éva 
József Attila-díjas költő-iroda-
lomtörténésszel a könyvtárban. 
December 14-én a Vetővirág 
Hagyományőrző Népi Együttes 
zenés műsorára várják az érdek-
lődőket a Kincskereső Gyermek-
könyvtárba 10 órakor. 
Az adventi udvar mellett a 
dunakömlődi faluházban is lesz 
ünnepváró program, mégpedig 
gyermekkarácsony december 
19-én 16.30-tól, a Tengertánc 
együttes zenés, verses műsorával, 
ajándékosztással és a karácsonyi 
rajzpályázat eredményhirdeté-
sével. A pályázat témája a kará-
csony, az alkotásokat december 
16-ig kell leadni a faluházban. A 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont felnőtt hangversenybérleté-
nek második előadása is advent 
idejére esik, amelyre az előadás 
előtt egy órával a helyszínen is 
lehet jegyet váltani. A Ghymes 
karácsonyi koncertje december 
9-én, 17 órakor lesz a Jézus Szíve-
templomban.
A Sárgödör téren is ünneplik az 
adventet: december 14-én 15 órá-
tól Adventi Forraltborfesztiválon 
a névadó ital mellett forró csoko-
ládét, teát és puncsot is kóstolhat-
nak a látogatók.          Kohl Gyöngyi

Programajánló advent idejére
Immár negyedik alkalommal, 
idén az Ulbert–Hesz Project 
koncertjével jelentkezik a Paksi 
Blueskarácsony december 28-
án 20 órakor a Csengey Dénes 
Kulturális Központ előterében. 
A fiatal paksi zenészpáros iga-
zi zenei szubkultúrát teremtve 
szívesen ötvözi dalaiban a kü-
lönböző stílusokat, és feszege-
ti a műfajok közti határokat. 
2009-ben készült el első nagy-
lemezük, amelyben húsz ven-
dégzenész működött közre. Az 
elmúlt években több videóklip 
és lemezfelvétel keretein belül 
számos elismert hazai és kül-
földi művész munkájában mű-
ködtek közre, zenéiket határon 
innen és túl egyaránt műsoruk-
ra tűzték különböző rádióállo-
mások és televíziócsatornák. A 
Paksi Blueskarácsonyon ezúttal 
a helyi közönséget szórakoztat-
ják, a produkciót Gébert Attila, 
Csizmás András és Mezőfi Ist-
ván játéka színesíti. A belépő 
1000 Ft lesz.

A közbiztonsági, ifjúsági, sport 
és esélyegyenlőségi bizottság 
pályázatot hirdet fiatal szakkép-
zett pályakezdők Pakson törté-
nő letelepedésének támogatá-
sára. Az önkormányzat vissza 
nem térítendő támogatást nyújt 
lakás, illetve családi ház vásár-
lására vagy építésére. Azok a 
35 év alatti szakképzett fiata-
lok pályázhatnak, akik jelenleg 
is képzettségüknek megfelelő 
munkakörben Pakson dolgoz-
nak, vagy a közeljövőben itt 
helyezkednek el. A részletes ki-
írást megtalálják a városi hon-
lapon, a www.paks.hu címen, 
a pályázatokat december 13-ig 
várják a polgármesteri hivatal 
szociális osztályán.

Blues- 
karácsony

Letelepedési 
támogatásra
pályázhatnak
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Mint az élet más területein, karácsonykor is 
fontosnak tartja Szabó Vilmos Béla, hogy a 
külső csillogás ne vonja el a figyelmet a lé-
nyegről. Az ünnep ne csak az ajándékról, és 
ne csak az emberi szeretetről szóljon, hanem 
arról, ami valójában az eredője: Isten szerete-
téről, Jézus születéséről. Az evangélikus gyü-
lekezet is, az esperes és családja is készül az 
ünnepre.
Szűk családi körben, illetve a gyülekezettel 
együtt tölti a karácsonyt Szabó Vilmos Béla 
evangélikus esperes. Mint mondta, akár egy 
nagycsalád, úgy készül a közösség is az ün-
nepre. A templom karácsonyfája mindig 
adomány, az pedig hagyomány, hogy férfiak 
díszítik fel, az adventi koszorút pedig asszo-
nyok készítik. Az ünnepvárás programokban 
gazdag. A lelkész saját családja ilyenkor hát-
térbe szorul, hivatásából adódóan a nagyobb 
család, a gyülekezet felé kell fordulnia. Szabó 
Vilmos Béla esetében ez a feladat és felelős-
ség halmozott, esperesként figyelemmel kell 
lennie a lelkészkollégákra is, hiszen nekik 
is szükségük van a közösségi érzésre. Mivel 
mindig adniuk kell – szeretetet, szolgálatot, 
másokért való fáradozást – szükségük van 
arra, hogy ők is érezzék az összetartozást. 
– Nem a labdát akarom visszadobni, de nagy 
felelőssége van a gyülekezetnek is. A kapcso-
latnak kölcsönösnek kell lennie, mert nem 
volna jó, ha mindent a lelkésztől várnának el, 
s nem látnák benne is a szeretetre vágyó em-
bert. Ahhoz, hogy hitéből, szeretetéből adni 
tudjon, neki is töltekeznie kell a gyülekezet-
ből – fogalmazott az esperes. Mint mondta, 

mostanra elveszett, elsikkadt a karácsony lé-
nyege. – Engem zavar, ha csupán a szeretet 
ünnepéről beszélünk, hiszen alapvetően Isten 
szeretetének ünnepéről van szó. A mi emberi 
szeretetünk ebből az isteni szeretetből, az ál-
tala kapott reménységből, örömből születik 
– hangsúlyozta. Mint elmondta, nem szabad 
elfeledni, hogy Jézus születését ünnepeljük, az 
igazi ajándék ő, a betlehemi gyermek. 
– Ki kell mondani, hogy az emberek több-
ségének sajnos nem ezt jelenti a karácsony 
– összegezte. S hogy ez kinek a felelőssége? 
Véleménye szerint elsősorban az egyházé, 
a Krisztust követő keresztyéné. Nekik kell 
az életükben kiábrázolni, láthatóvá tenni a 
lényeget. Az evangélium hirdetése a legfon-
tosabb feladat. A családfőknek a családban a 
fiatalok, gyerekek számára kell ezt képviselni, 
s nem szabad engedni, hogy elüzletiesedjen a 
karácsony, ami természetesen nem jelenti azt, 
hogy nincs szükség ajándékokra, csillogásra. 
Szabó Vilmos Béla úgy gondolja, ő könnyebb 
helyzetben van lelkészként, mint mások, mi-
vel esetében adott, hogy istentiszteleten szol-
gál, hirdeti az igét, azaz nem jelent pluszfe-
ladatot elmondani egy rövid imát, elénekelni 
egy éneket, felolvasni egy idézetet a Bibliából, 
amikor meggyújtják a gyertyákat. 
Az, hogy a lényeg elsikkadt, egy folyamat kö-
vetkezménye, nem lehet konkrét fordulatot 
meghatározni, hogy mikor és miért történt 
meg. A lelkész szerint ez a változás nemcsak 
a karácsonyokra nyomta rá a bélyegét, hanem 
például a halottak napi, mindenszentekkori 
temetőlátogatás is elvilágiasodott. – Ami-

kor mutatják a budapesti temetőket, elször-
nyülködve látom a vásári forgatagot, ahogy 
az emberek vonulnak ezrével, tülkölnek az 
autókban, ellopják a virágokat… Kegyetlen, 
szívszorító – foglalta össze. Elmondta, hogy 
Pakson ilyenkor temetői istentiszteleteket tar-
tanak más felekezetek is, s ami külön öröm, 
hogy ezeken sokan részt is vesznek.
Hogy nincs visszaút, azt a tiszteletes szerint, 
kár volna kimondani annak ellenére, hogy 
néha úgy tűnik, hiábavaló minden törekvés. 
– Azért mondom, hogy úgy tűnik, mert az 
egy titok, hogy az egyház szava, az ige, mikor 
fogan meg, mikor születik meg a hit. – Nem 
lehet ezekben a lelki, hitbeli kérdésekben em-
beri módon, tárgyszerűen eldönteni dolgokat, 
mert nem tudhatom, hogy a Jóisten hogyan 
munkálkodik – fejtegette. Hozzáfűzte, az ő fe-
lelőssége, hogy tegye a dolgát, a többit pedig 
rábízza az Úristenre. 
Szabó Vilmos Béláéknál – mint elmondta – 
sajnos elmúlt az az időszak, amikor mind az 
öten együtt voltak karácsonykor. – Három 
fiunk közül a legidősebb évek óta Brüsszel-
ben él, a középső hajón dolgozik, a legkisebb 
egyetemista Budapesten. Középső fiunk ad-
vent idején kapott szabadságot, karácsonykor 
szolgálatban lesz valahol a világon. A másik 
két fiút és édesanyjuk szüleit viszont várják. 
A gyülekezeti alkalmak után természetesen 
családi körben ünnepelnek. Lesz ajándék a fa 
alatt, s hal, meg bejgli az asztalon, ahogy má-
soknál. Arra azonban ügyelnek, hogy a külső 
csillogás ne vonja el a figyelmet a lényegről…

Vida Tünde

A paksi evangélikus gyülekezetnél hagyomány, hogy a templom karácsonyfáját a férfiak díszítik fel, az adventi koszorút pedig az asszonyok készítik.

A karácsony Isten szeretetének ünnepe
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Tucatnyi megdöbbent járókelő és 
autós figyelmétől kísérve porosz-
káltam a Duna utca parkolója 
környékén december 2-án söté-
tedés után. Ha nem részese, csak 
szemtanúja vagyok a jelenetnek, 
biztosan mentőt hívok, mégpedig 
magamnak, mert a nagyáruház 
mellett Superman, Batman és a 
Halál masírozott teljes harci dísz-
ben. A szuperhős rajongóknak 
van egy rossz hírem, egyetlen 
akcióhős sem költözött a város-
ba, csupán a Sosem Ugyanaz 
Comedy Klub, azaz a S.U.C.K. 

tagjai készültek utolsó előadá-
sukra. A hír nem kacsa, nem 
csibe, de még csak nem is egy 
pindurka veréb. A S.U.C.K. bú-
csúelőadásra várja a humorked-
velőket, mielőtt leteszi a lantot 
és nem szántja tovább a poénok 
talaját. A záróakkord előtti utol-
só próbák egyikére csatlakoztam 
be, hogy írjak a társulatról, ám 
mire észbe kaphattam volna, már 
részese is voltam a produkció-
nak… De ne szaladjunk ennyire 
előre. A közel kétórás próba ne-
hezen indult be, egyenként szál-

lingóztak a tagok, mint megtud-
tam, a késés közöttük nem téma. 
A városi televízió stúdiójában, 
ahol a társaság által megelevení-
tett karakterek újra életre keltek, 
sorra kerültek elő a jelmezek. Az 
első felvétel előtt hamar kide-
rült, nincs is meg minden kellék, 
majd’ a fele otthon maradt, de a 
legbecsesebb, Super Mario baj-
sza nélkül nem élet az élet, ezért 
Vida Zsolti ismét autóba pattant. 
Nem csupán mi, az egész utca 
jól hallhatta, ahogy beröffenti 
Gyulai Pisti egérkamionját. Rajta 

vagy inkább vele mulatva rögtön 
kitört a nevetés, nem az első és 
nem is az utolsó az este. Kívülről 
szemlélve a fiúkat rögtön látszott, 
jól összekovácsolódott banda ez, 
folyamatosan ugratják egymást, 
akaratlanul is elindul a poéncsa-
ta. Utolsó estjükön híres karakte-
rek, Columbo, Kuka törpe, Super 
Mario és sokan mások mondják 
el, hogyan élik meg a trió fel-
bomlását. A szerepcsere talán 
nem véletlen, hiába firtatom, 
nem szívesen fogalmazzák meg 
saját maguk, mit jelent számuk-
ra, hogy vége. Inkább tréfába ön-
tik az elmúlt öt évet. A Németh 
Szabolcs által alapított társaság 
kezdetben saját, személyes élmé-
nyekből építkező monológokkal 
szórakoztatta egyre gyarapodó 
közönségét, ma már megújuló 
színpadi műsorokkal, jelenetek-
kel, videókkal és zenei betétek-
kel színesítik a produkciót. Az 
utolsó, Csengey Dénes Kulturális 
Központba tervezett december 
29-i előadáson még egy utolsó 
nagy durranás következik, pár 
felelevenített, polírozott régi je-
lenet és az utolsó, nagy csokor-
nyi újdonság. (Ugyanitt a Paksi 
Hírnök munkatársával készült 
kisfilm is látható lesz.)                    

Matus Dóra

Ismét írásokkal köszönti az ün-
nepeket a december 10-én meg-
jelenő Verselő Antológia, amely 
a napokban már a nyomdába is 
került. A szerkesztést felvállaló 
Komáromi János ezúttal közel 
negyven tollforgatót segített a 
publikáláshoz. A kötetben meg-
jelenő versek az ország majd’ 
minden táját felölelik, és témá-
jukat tekintve is sokoldalúak. 
Debrecentől a másik határszélig 
jelentkeztek alkotásaikkal a szer-
zők, így a kötet mintegy 320 ol-
dalasra duzzadt. A nagy népsze-
rűségnek örvendő kiadvány már 
2008 óta biztosít helyet a magyar 
amatőr irodalom és képzőművé-

szet képviselőinek, a színvonalas 
kötetet gyorsan megkedvelték a 
szerzők. A környékbeliek közül 
egyebek mellett Horányi György, 
Szabó József, Sudár Imre és az 
antológia gondozója, Komáro-
mi János műveit is olvashatják 
az irodalomkedvelők. A Verselő 
Antológia legújabb kötetét a jövő 
évben mutatják be. 
A kiadvány rendszeres szerző-
je, Pólya Lajos azonban ezúttal 
önálló kiadvánnyal rukkolt elő. 
Firkafal című első verseskötetét 
nemrégiben mutatták be a Paksi 
Pákolitz István Városi Könyvtár-
ban. Az atomerőmű számítógép-
ügyeletese lapunknak elmondta, 

noha pályája messze sodorta az 
irodalomtól, már tanulmányai 
alatt humán érdeklődésű diák 
volt, akinek szerzeményeit, tan-
anyaggal kapcsolatos elemzéseit 
szívesen osztották meg tanárai 
az osztály nyilvánossága előtt. 
Annak ellenére, hogy ilyenkor 
mindig szívmelengető büszkeség 
fogta el, amikor sok év kihagyás 
után ismét tollat ragadott, csak a 
fióknak gyűjtötte szerzeménye-
it. A verseket a szűk családnak, 
barátoknak merte megmutatni, 
akiket jeles napokon szívesen 
meg is lepett egy-egy személyes 
alkotással. Komáromi János biz-
tatta arra, hogy szerzeményei 

megérik a nyomdafestéket is. 
Most megjelent első önálló kö-
tete mintegy 25 év termését fog-
lalja magába, megjelenésével egy 
álom vált valóra, vallja a szerző. 
Témában változatos írásait öt 
fejezetre osztotta, amelyek az 
emberi érzésekről, a hazatudat-
ról, de napjaink problémáiról is 
szólnak, úgymint a vörösiszap-
katasztrófa vagy a hontalanok 
mindennapi nélkülözése. A ver-
seskötet, amely a szerzőnél és a 
könyvtárban is elérhető, három 
mesét is tartalmaz, ezek Pólya 
Lajos családtagjait és történetei-
ket elevenítik meg.                                          

-md-
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Kötetbe foglalták érzéseiket
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Számomra, a szakma számára 
ez a hely emberek százainak, 
ezreinek, 35 év távlatából sok 
ezreknek korrekt és odaadó 
kiszolgálást és szakmaiságot 
nyújtó közösségi tere. Több 
paksi generáció számára a kul-
túrával való találkozás méltó 
helyszíne – mondta köszöntőjé-
ben Czink Judit, a Nemzeti Mű-
velődési Intézet Tolna megyei 
irodájának vezetője a paksi kul-
turális központ átadásának 35. 
évfordulója alkalmából rende-
zett esten. A központban nem-
csak az este, hanem az egész 
nap az ünnepről szólt.   

1978. november 24-én, az 
atomerőmű-beruházás része-
ként adták át a paksi Munkás 
Művelődési Központot. Az 
épülettől elválaszthatatlan szer-
vezeti forma több alkalommal 
változott: működött önálló in-
tézményként, volt idő, amikor 
tagintézménye volt a nyugdí-
jasklub, illetve az egykori Ifjú-
sági és Úttörőház, később a Vá-
rosi Könyvtárral és az egykori 
képtárral közösen alkották a 
Közművelődési Intézmények 
Igazgatóságát. 2001-ben ön-
kormányzati intézményből kht. 
lett, most a törvényi szabályo-
zásnak megfelelően nonprofit 
kft. formában irányítja a város 
kulturális életét. A három és fél 
évtizeddel ezelőtt megnyitott 
központ neve a Munkás Mű-
velődési Központ után Városi 
Művelődési Központ lett, ma 
pedig Csengey Dénes Kulturá-
lis Központ. 

Az épület legnagyobb helyisége 
változatlanul a négyszáznegyven 
férőhelyes színházterem, van 
könyvtár, klubtermek, vala-
mint az évek során létrehozott 
öt kiállítótér. A házban műkö-
dik az Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Iroda, a 2010-ben 
átadott ifjúsági közösségi tér, a 
PLACC, illetve a nyári hónapok-
ra programokat kínáló kétéves 
TERASZ. A kulturális központ 
mellett a Paksi Közművelődé-
si Nonprofit Kft.-hez tartozik a 
Cseresznyéskert Erdei Iskola és 
a Siófok-Sóstói Gyermektábor 
üzemeltetése, valamint a Du-
nakömlődi Faluház, amely idén 
volt húszéves. Ahogy Hefner 

Erika szakmai igazgató írta kö-
szöntőjében, a szerteágazó szak-
mai feladatokat jelenleg hét nép-
művelő-kulturális szervező és 
egy könyvtáros látja el. A teljes 
kollektíva 22 lelkes munkatárs, 
akik közül Balog Pálné, Gutai 
Istvánné és Szakácsné Baller Ve-
ronika a központ megnyitása óta 
itt dolgozik. Az intézmény veze-
tője az első nyolc évben Bordás 
István volt, majd 1987-től 1998-
ig D. Szabó Mária, 1998-tól 
2011-ig Darócziné Szalai Edit 
és Balog Pálné. Jelenleg Hefner 
Erika a szakmai és Balog Pálné 
a gazdasági igazgató. A szüle-
tésnapi ünnepi esten a város ne-
vében Tell Edit alpolgármester 

köszöntötte a kultúra központ-
jának egykori és jelenlegi veze-
tőit, dolgozóit, megköszönve a 
kultúra iránti elhivatott munká-
jukat. Ahogy az alpolgármester 
is utalt rá beszédében, az ünnep-
nap délelőttjén szűkebb körben 
is felidézték a központ 35 évét. 
A kultúrházköszöntő ünnep-
ség keretében kiállítás nyílott 
Decsi-Kiss János textilképeiből 
Kendermag és atommag címmel, 
az est zárásaként pedig jubileu-
mi operettgála volt, ahol mások 
mellett fellépett Károly Katalin 
paksi származású operett pri-
madonna, egyben a Kecskeméti 
Katona József Színház zenei ve-
zetője.                                         -kgy-

Harmincöt éve a kultúra szolgálatában

Házhoz viszik a könyvtárat
Otthon könyvtár néven új programot indít 
a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár, 
amelynek célja, hogy szolgáltatásait minél 
szélesebb körben elérhetővé tegye. Külön-
leges segítséget nyújtanak mindazok szá-
mára, akik nem szeretnének lemondani 
az olvasás öröméről akkor sem, ha – ide-
iglenesen vagy akár hosszabb ideig – sze-
mélyesen nem tudnak elmenni a biblioté-

kába. Ha valakinek a hozzátartozója idős, 
beteg, mozgáskorlátozott vagy látássérült 
és igényt tart rá, ingyenesen eljuttatják la-
kóhelyére a kért dokumentumokat. 
– Közösségi szolgálatos diákok, önkénte-
sek segítségével juttatjuk el a kért köny-
vet, hangoskönyvet, videokazettát, CD-t, 
DVD-t az otthonukban betegágyhoz kö-
töttek, a mozgásukban akadályozottak, a 

nehezen mozgó idősek, a vakok és gyengén 
látók számára, mondta el Pumerscheinné 
Bedekovity Zóra, a könyvtár igazgatója. Az 
intézmény korábbi tapasztalatok alapján 
dolgozta ki a szolgáltatást, amelyet e-mail-
ben, telefonon vagy a könyvtár megbízott 
munkatársánál, Beke Katalinnál rendelhet-
nek meg az érdeklődők.

-matus-
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Hamarosan megkezdődik a végzős általá-
nos iskolások nagy próbatétele, a közép-
iskolai felvételi. Bár bonyolultnak tűnhet 
a felvételi eljárás, egyáltalán nem az, a kö-
zép- és általános iskolák pedig mindenben 
segítenek a diákoknak, végigvezetik őket 
ezen a néhány hónapon. 

A középiskoláknak október 31-ig kellett 
nyilvánosságra hozniuk felvételi tájékozta-
tójukat, amely egyebek mellett tartalmazza 
a meghirdetett tanulmányi területeket, a 
felvételi eljárás rendjét, illetve, ha szóbe-
li vizsgát is szerveznek, annak időpontját, 
helyét és követelményeit. Az egyes középis-
kolákban eltérőek lehetnek a felvételi köve-
telmények, tehát érdemes megnézni a hon-
lapokon közzétett tájékoztatókat, ellátogatni 
a nyílt napokra. Pakson három középisko-
lában tanulhatnak tovább a fiatalok kilen-
cedik évfolyamon: az I. István Szakképző 
Iskolában, a Paksi Vak Bottyán Gimnázi-
umban és az Energetikai Szakközépiskola 

és Kollégiumban. (www.paszi.hu, www.
vakbottyangimnazium.hu, www.eszi.hu) 
Az általános felvételi eljárás 2014. január 
17-től április 25-ig tart. Az eljárás kezde-
tét megelőzően is van egy fontos dátum, 
mégpedig 2013. december 10.: eddig kell 
írásban jelentkezni a központi írásbeli felvé-
telire, amelyet minden végzősnek meg kell 
írnia magyar nyelvből és matematikából. A 
diák maga döntheti el, hol szeretné megírni 
a dolgozatokat, függetlenül attól, hogy maj-
dan melyik középiskolába adja be jelentke-
zését. Az írásbeli felvételi 2014. január 18-án 
lesz. Aki valamilyen alapos okból nem tud 
részt venni a vizsgán ebben az időpontban, 
egy előre megadott napon pótolhatja azt. Az 
eredményről február 6-ig értesülnek a diá-
kok. A jelentkezési lapokat február 14-ig kell 
továbbítania az általános iskoláknak a meg-
felelő helyekre, módosítani március 17-én 
és 18-án lesz még lehetősége a fiataloknak. 
Az ideiglenes felvételi rangsort március 12-
ig teszik közzé a középiskolák, az értesítést 

a felvételről vagy elutasításról április 25-ig 
írásban küldik meg a megjelölt intézmények 
a felvételizőknek. Az Oktatási Hivatal rész-
letes tájékoztatóját mindenképpen érdemes 
elolvasni a www.oktatas.hu oldalon, ugyanis 
ebben szó van egyebek mellett a hat és nyolc 
évfolyamos gimnáziumokba történő felvé-
telről, a magyar nyelv és matematika írásbeli 
feladatlapokról, illetve a rendkívüli felvételi 
eljárásról is.                                Kohl Gyöngyi

Ctrl UR Future, vagyis Vedd 
kézbe a jövőd! címmel tartott 
előadást a Paksi Vak Bottyán 
Gimnázium diákjainak Somlyai 
Gábor (HUMANsoft Kft.), Papp 
István (Microsoft Magyaror-
szág Kft.), Dancsi András (EMC 
Magyarország Kft.), valamint 
Dienes-Oehm Tivadar (Dell 
Magyarország Kft.). A 2013 ta-
vaszán elindított sorozatban a 
paksival együtt négy középisko-
lában volt találkozó azzal a céllal, 
hogy a diákok megismerjék az 
informatikai iparágat, a benne 
rejlő lehetőségeket és útmutatót 
kapjanak azok, akik ezen a terü-
leten tervezik jövőjüket. Cél volt 
az is, hogy felkeltsék azoknak a 
fiataloknak az érdeklődését, akik 
még nem döntötték el, milyen 
pályát választanak. Rengeteg kér-
dést tettek fel a diákok a vezető 
szakembereknek, akik őszintén 
beszéltek tapasztalataikról. A vak 
bottyános diákok többek között 
megtudhatták, hogy a szakmai-

ság mellett az angol nyelv isme-
rete, a nyitottság, a kreativitás 
és a kitartás is elengedhetetlen a 
sikerhez és nemcsak az IT-ipar-
ágban, hanem a karrierépítésben  
is éppúgy, mint a mindennapi 
életben. Arra is felhívták a fia-
talok figyelmét, hogy gyorsan 
változó világban élünk, de ha 
figyelik ezeket a változásokat, 
rugalmasak és alkalmazkodóak, 
akkor boldogulni fognak. Az 
országos roadshow tapasztalata, 
hogy van létjogosultsága a prog-
ramnak, hiszen az iskolák, a di-
ákok örömmel és érdeklődéssel 
fogadták a lehetőséget. Éppen 
ezért folytatni szeretnék a prog-
ramot, amit azonnal felkarolt a 
HUMANsoft Kft. – mondta el 
Ábrahám Viktor, az Upfront Mé-
dia Kft. ügyvezetője. Hozzátette, 
hogy a HUMANsoft Kft. számos 
gyártóval dolgozik együtt, ame-
lyek vezetői első hívásra szívesen 
csatlakoztak a programhoz.  

-gyöngy-

Első alkalommal vett részt 
novemberben a Balogh Antal 
Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium hatfős diákcsa-
pata Abaligeten, a Pécsi Püs-
pöki Hittudományi Főiskola 
középiskolásoknak szóló Meg-
találom a helyem elnevezésű 
tehetségtáborában. A pályázati 
támogatással megszervezett 
program központi tematikája 
a hely, a körülöttünk lévő tér 
volt: a gyerekek közösségépí-
tő, koncentrációs, asszociációs 
tréninggyakorlatok és játékok 
keretében kaptak lehetőséget 
az egymással való együttmű-
ködésre, a folyamatos kom-
munikációra, közös döntés-
hozatalra és gondolkodásra. 
Ezek a tényezők mind komoly 
nevelőfunkciót töltenek be, és 
az is pozitívum, hogy a tanu-
lók mindezt olyan környezet-
ben, légkörben tehették meg, 
ahol játszva alkotva érezték 
jól magukat és új barátságokat 

kötöttek, mondta el Jantnerné 
Ledneczki Erika hittanár-ne-
velő. A diákok Lackfi János 
Karácsonyi vándorok című mű-
vének színpadra állításában, 
díszletezésében és előadásában 
is részt vehettek. A pedagógus 
hozzátette, a rendezvény sike-
res megszervezéséhez nemcsak 
a diákok együttműködésére 
volt szükség, hanem a neve-
lők számára is jó alkalom nyílt 
arra, hogy mélyebb betekintést 
nyerjenek a másik munkájába. 
Ennek is köszönhetően a Pécsi 
Püspöki Hittudományi Főis-
kola és a paksi katolikus iskola 
között szorosabb együttmű-
ködés veszi kezdetét. Ugyanis 
decemberben a Balogh Antal 
középiskolásainak szervezett 
lelkigyakorlaton a Hittudomá-
nyi Főiskola hallgatói tartanak 
foglalkozásokat a tanulóknak 
kiscsoportokban a párkapcso-
latok témakörében. 

Matus D.

Nyakunkon a középiskolai felvételi

Vedd kézbe 
a jövőd!

Együttműködés  
veszi kezdetét

 Paksi Hírnök, 2013. december 6. n 13



A Paksi Városi Múzeum programjaiban 
sokszor megjelenik a római kor, az intézmény 
dolgozói gyakran korabeli ruhát öltenek. Ez 
adta a Fedjen aranyszövetű kelme című pá-
lyázat ötletét, amelynek eredményhirdetését 
kiállítás-megnyitóval egybekötve tartották a 
közelmúltban. A résztvevők feladata az volt, 
hogy miután alaposan megismerték a római 
kori öltözködést, tervezzék újra a divatot. Ké-
szíthettek felöltöztetett bábot, római babát, jel-
mezt, ékszert, cipőt, vagy akár rajzolhattak is, 
a megvalósítás módjának csak a pályázó fan-
táziája szabhatott határt. A lényeg az volt, hogy 
az elkészített pályamunka római stílusjegyeket 
hordozzon. A felhívásra tizenöt egyéni és egy 
csoportos nevezés érkezett, összesen harminc-
négyen alkottak. Helyezéseket nem hirdettek, 
viszont kiemelkedő alkotásáért öt egyéni pá-
lyázó, illetve a Hétszínvirág tagóvoda Huncut-
ka csoportja különdíjat vehetett át.     -gyöngy-

Nincsen buta, fejlődésképtelen diák, csak 
rossz tanár, vallja Bese Dóra, aki tudato-
san kizárólag tanári pályára készült, így az 
álma vált valóra azzal, hogy egykori alma 
materébe, az ESZI-be térhetett vissza immár 
pedagógusként. A Tehetséges Paksi Fiatalo-
kért Alapítvány díjazottja úgy tapasztalja, a 
szakma napjainkban egész embert és oda-
adást kíván, mivel a mai diákok nemcsak ta-
nulmányi, hanem lelki fejlődésére is gondot 
kell fordítani.

Dóra egy évvel a diploma megszerzése után 
már az ESZI kollégiumában dolgozott mint 
nevelőtanár, és ez az időszak nem csupán kü-
lönleges élményként lebeg előtte, de felkészí-
tette arra is, hogy immár két éve magabiztosan 

állja meg a helyét 37 informatika szakos diák 
osztályfőnökeként. Nevelőtanárként sokat fog-
lalkozhatott a diákok mindennapi problémái-
val, jó érzéssel töltötte el ebben-abban segíteni 
nekik, legyen az egy nyakkendő megkötése, 
sütés-főzés vagy a tanulásban való segédkezés. 
– Rengeteg múlik azon, hogy milyen hangon 
ébreszti reggel az ember a diákot, megpró-
bálja-e színesebbé tenni a kollégisták életét. 
Ugyanakkor szigorúnak és következetesnek 
kell lennie, tehát valamiféle középutat bejár-
va kell nevelnie a gyerekeket – mondja Dóra. 
Ez a pálya a tanár részéről önmagával szem-
beni kritikus hozzáállást követel meg, mert a 
problémákat, akadályokat kihívásoknak kell 
tekinteni, legyen szó akár a tanítás szakmai 
részéről, akár a fegyelmezéssel kapcsolatos 
kérdésekről. – Tanári hitvallásom, hogy nincs 
buta, fejlődésképtelen diák, csak rossz tanár. 
Ezt a mondatot Pethőné Nagy Csilla szájából 
hallottam először, akitől rengeteget tanultam 
a magyar nyelv és irodalomtanítás szakmód-
szertanával kapcsolatban – meséli a tehetséges 
paksi fiatal, aki több szállal is kötődik az Ener-
getikai Szakközépiskolához. Édesanyja ugyan-
ezen a pályán az ESZI-ben munkálkodott az 
irodalom megszerettetésén, Dóra pedig, bár 
az általános iskola elvégzése után felvételt 
nyert a kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti 
Szakközépiskola textilrajzoló-modelltervező 
szakára, mégis inkább az alapítványi iskolát 
választotta továbbtanulása helyszínéül. 2000-
ben lett az Energetikai Szakközépiskola és Kol-
légium menedzserasszisztens szakos diákja, 

tanulmányait az érettségit követően a 2005-ös 
technikusi vizsgával zárta. Az egyre sokasodó 
adminisztráció ellenére is örül, hogy azt a fog-
lalkozást űzheti, amit a legjobban szeret, így 
nem hozott rossz döntést akkor, amikor 2005-
ben felvételizett Pécsre, ahol magyar nyelv és 
irodalom, valamint esztétika szakos bölcsész 
és tanári diplomát szerzett. 
Úgy tartják, minden művészeti ág nyelv, több 
mint egyszerű kommunikáció. Az alapítvány 
egykori díjazottja minden bizonnyal egyetért 
ezekkel a sorokkal, hiszen maga is sokolda-
lúan, több művészeti ág bevonásával szeretné 
megszólítani a művészetkedvelőket, közönsé-
gét, diákjait. A versírás mellett már kicsi ko-
rában örömet okozott számára a dalszerzés, 
az alapítvány elismerését pedig képzőművé-
szet kategóriában is kivívta. – Próbálok időt 
szakítani a művészi énem kiteljesedésére is, 
zenekarommal, a három éve működő Bese 
Dóra és barátai nevű formációval saját dalai-
mat adjuk elő – meséli Dóra. A helyi közönség 
számára már nem lehet ismeretlen a zenekar, 
bemutatkoztak a Gastroblues Fesztiválon és 
az augusztus 20-i városi programon is. A sok-
oldalú művészi vénával megáldott tehetség 
emellett kórusban is énekel, a Kézjegy anto-
lógiában publikálja verseit, rajzol. Korábbi 
dunaszentgyörgyi kiállítása attól volt igazán 
különleges, hogy rajzai, festményei alatt saját 
verseiből szerepeltetett idézetek sorakoztak, 
csupán a háttérzene hiányzott hozzá, de leg-
közelebb talán már ez is meglesz, ha elkészül 
tervezett demó CD-je is.                                 -md-

Díjaztuk őket

Nem szakmát, hivatást választott
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Jó napot, mi újság?

Barna Márta
Sikeres életutak, pályafutások, kitüntetett, 
munkájukban elismert személyek sorát 
mutattuk be már állandó rovatunkban, ez-
úttal azonban olyan ember érdemelte ki a 
figyelmet, aki éppen a karrier feladásával, 
áldozatkészségével állít példát embertársai 
elé. A Vackor Autista és Fogyatékkal Élők 
Szüleinek Egyesületét Barna Pálné Márta, 
egy autista kisfiú édesanyja alapította még 
2006-ban egy hasonló, dunaújvárosi szülő-
csoport mintájára, amellyel együttműködést 
kezdeményeztek. Az egyesület azokat a csa-
ládokat tömöríti, amelyek felvállalták, hogy 
beteg gyermekeiket családban nevelik fel, és 
nem veszik igénybe bentlakásos intézmény 
segítségét. Amikor Márta megalapította az 
egyesületet, a 9-10 éves gyerekek még ke-
vesebben voltak, mára egy tucat szülőnél is 
több sorstárs alkotja a közösséget, vidékiek 
és paksiak egyaránt. Az érintett azonban 
ennél sokkal több, mondja az egyesület el-
nöke, akinek legfőbb célja, hogy összefogja, 
megtalálja azokat, akik egyedül, segítség 
nélkül nevelik otthon beteg gyermeküket. A 
szervezet legfőbb feladata ugyanis egymás 
segítése, ha kell lelkileg, ha kell anyagilag, 
ha pedig arra van szükség, a mindennapi 
ügyintézésében. Tagjaik gyermekei ugyanis 
nem képesek önálló életre, szüleik segítsége 
nélkül napi teendőiket sem tudják önállóan 
ellátni, segítségre szorulnak öltözés, tisztál-
kodás, táplálkozás területén is, ami egy szü-

lőt teljes mértékben igénybe vesz, nem kis 
áldozatot követelve tőle. 
– Egy igazolványfotó készítésekor a barát-
nőmmel ketten küzdöttünk azon, hogy he-
lyén tartsuk a fiamat és elvonjuk a figyelmét 
arról, hogy egy idegen, zárt helyen van, ami 
egy autistának rémálom – elevenít fel egyet-
len hétköznapi problémát a sokból Márta. 
A többségében egy keresetből élő családok-
nál mindennapi gondot okoz olyasmi, ami 
más családok számára természetes. Nem 
mehetnek együtt nyaralni, bevásárolni vagy 
strandra, hiszen gyermekeik hangosak, ki-
rívóan viselkednek, amit a környezet álta-
lában nem tolerál. Márta és családja tíz éve 
költözött panelből tanyára, mert a szomszé-
dok nem bírták a ma már 18 éves autista 
Csaba zajongását, aki egyébként imádja a 
Paksi Hírnököt, árulja el anyukája. Igaz, 
nem olvasni, hiszen azt nem tudott megta-
nulni, hanem darabokra szedni, amit annak 
ismeretében, hogy a betegségnél természe-
tes az ilyesfajta kényszeres cselekvés, nem 
sértésnek, inkább kedvesnek találok. Arra a 
kérdésre, mit vállal fel egy szülő beteg gyer-
meke felnevelésével, a szervezet alapítója 
csak annyit mond: mindent. Lemondást a 
munkahelyi sikerekről, közösségi élmények-
ről, még a karácsony is olyan, hogy meg-
küzdenek azért, hogy jól érezzék magukat, 
mondja mosolyogva, ugyanis nem panasz-
kodik, kitartásra nevelte az élet. Tanyájukon 

segíti a többieket is a boldogulásban. Nyári 
táboroztatással biztosítják a tagok számára a 
tanítási időszakban megszokott rendszeres-
séget, de ezt is különleges formában, ugyan-
is ebbe a táborba szülőkkel együtt érkeznek 
a gyerekek. Az egyesület partnerre talált az 
önkormányzatban és az erőműben, mondja 
Márta, ugyanis pályázatok segítségével tud-
ják biztosítani a gyerekek számára a színes 
szabadidős elfoglaltságot. A közbiztonsági, 
ifjúsági, sport- és esélyegyenlőségi bizottság 
forrásaiból nyertek el támogatást civilszer-
vezetként eszközbeszerzésre, így lett például 
trambulin és medence a gyerekek nagy örö-
mére. A szervezet alapításakor a kisebbeket 
sokáig lovagoltatta fia hátasán, ma pedig 
biokertet hoztak létre a tanyán a tagokkal, 
abból főznek a gyerekeknek. Márta gyakran 
rendez gyűjtéseket is, hogy segítse a nehéz 
anyagi helyzetben lévő tagokat, illetve szak-
értőkkel kerekasztal-beszélgetéseket szer-
vez. Reméli, az önkormányzat által a Kereszt 
utcába megálmodott fogyatékkal élők nap-
közi otthona segítségükre lesz, hiszen gyere-
keik csak 23 éves korukig járhatnak speciális 
iskolába. Beszélgetésünk közben Mártának 
megjegyeztem, nem látok rajta megtörtsé-
get, fáradságot, inkább lendületet, erős aka-
ratot. – A Jóisten nem ad olyan terhet, amit 
ne tudnánk elvinni; amikor lent vagyok, fel-
emel az őrangyalom és megyünk tovább – 
válaszolta.                                       Matus Dóra
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Sport

Büszke az utódokra
A tízszeres magyar bajnok, világbajnok, 
olimpiai negyedik helyezett kenus, arany ér-
demérmes mesteredző Hajba Antal 25 éven 
keresztül irányította az ASE kajak-kenu 
szakosztályát. A múltról, az utódokról és a 
jelenlegi paksi utánpótlásról kérdeztük.
– Korábban úgy fogalmazott, hogy 1982-ben 
az alapokkal kellett kezdeni. Mit is jelentett 
ez?
– Amikor elkezdtem Pakson a munkát, meg 
kellett értetnem az illetékesekkel, hogy mi-
ért kell nekünk uszodába járni, futóedzést 
tartani, miért viszem szombat-vasárnap fo-
cizni a gyerekeket. Olyan falakba ütköztem 
eleinte, hogy csak na. El kellett hitetnem, 
hogy nemcsak kajakozni és kenuzni kell, 
hanem kiegészítő edzésekre is szükség van, 
együtt kell tartani a társaságot, csapatot kell 
formálni. A kajak-kenu azért tudott itthon 
a többi sportág elé lépni, mert mi mindig 
azt kerestük, hogyan lehet jobban csinálni. 
A ’60-as évek elején a nyugati szaklapokat 
olvastuk, az atlétáktól, az úszóktól sokat ta-
nultunk, összeszedtük, hogy mit érdemes 
átvenni. Mi, versenyzők egymást is tanítot-
tuk, nekem például nem volt edzőm! Még 
ma is vitatkozunk a régi társakkal, hogy mit 
csináltunk jól és mit nem. Kenuzni azóta is 
úgy kell, mint régen, csak a hajók lettek kes-
kenyebbek, de a kajakban nagy a változás: 
mások a lapátok, mások a hajók.
– A csónakház, a vízi telep is a ’80-as évek-
ben épült?
– Pónya József, az atomerőmű vezérigazga-
tója rábízta a szakosztályt Tímár Gézára, a 
Külső Technológiai Osztály vezetőjére, aki 
úgy rendbe tett ott mindent, hogy sok min-

den azóta is úgy van, ahogy ő megcsinálta. 
A csónakház emeletét edzőtáborozásra al-
kalmassá tették, tanmedence épült, a hajótá-
roló, a hajópark az ötszörösére bővült, tisz-
ta, rendes öltözők készültek. Ezt mind most 
már csak csinosítgatni kell. Tímár Géza azt 
mondta, ha nemzetközi szintet akarunk, ak-
kor ez mind kell – azóta is nagy tisztelettel 
gondolok rá. Amin változtatni kellene, az a 
vízi teleppel szembeni holtág, az öböl. Ami-
kor kezdtük, még csendes állóvíz volt, azóta 
eliszapolódott. Van még egy rövid szakasz, 
de ott már nem lehet pályát mérni, ezért 
járunk le Fadd-Domboriba. Annak a pályá-
nak a létrehozása is Pónya Józsefnek és Tí-
már Gézának köszönhető. Nottinghamben 
egy nemzetközi versenyen az MKKSZ meg-
bízásából Tímár Géza és jómagam voltunk 
a magyar csapat vezetői. Géza körbejárta és 
-mérte az ottani pályát, az alapján készült el 
a fadd-dombori.
– Az elmúlt évtizedekben voltak szép ered-
mények, nagy tehetségek. Hogy éli meg ezt az 
edző?
– Én profi edző voltam, nekem az eredmé-
nyekkel kellett elszámolni, de a sok egészsé-
ges gyerek sem utolsó szempont. Nagyjából 
500-600 gyereket tanítottunk meg a „vízen 
járni”, és még többet úszni és síelni. Ami-
kor összehozunk egy csapatot, az aranyhal 
vagy benne van, vagy nincs. De ha ben-
ne van, akkor külön kell vele foglalkozni, 
mint Kozmann Gyurival vagy Hoffmann 
Ervinnel. Találtam én itt Pakson olyan te-
hetségeket, hogy azt mondtam: „Itt az új 
Wichmann, az új Tatai, a világot agyonver-
jük velük.” Aztán a fiú vagy lány 18-19 éve-

sen odaáll eléd, és azt mondja: „Mester, én 
inkább villamosmérnök leszek.” Mit lehet 
mondani erre? „Menjél fiam.” Gyalázatos 
hiba lenne azt mondani, maradj itt.    
– Lejár még a Dunára megnézni az utódo-
kat, a fiatal versenyzőket?
– Már egyre kevesebbet, csak amolyan „le-
járogató” vendég vagyok. A négy edző na-
gyon jól képzett, mindegyikük testnevelő 
tanári végzettségű és edzői képesítésük is 
van. Csak dicsérni tudom őket, mert na-
gyon jól végzik a dolgukat, igaz, már kicsit 
másképp, hiszen változnak az idők, fejlőd-
nek a módszerek. Nagyon jó a jelenlegi 
ASE-utánpótlás. Néha beülök a motorcsó-
nakba és gyönyörködöm bennük. Szépen 
eveznek, fegyelem és rend van. Az a 40-50 
gyerek kitermeli magából a jót. A többi már 
az edző dolga.                                           (joko)

Tovább folytatja mélyrepülését az MVM-
Paks labdarúgócsapata az OTP Bank Ligá-
ban. A zöld-fehérek legutóbb szeptember 
13-án a Kaposvár ellen gyűjtötték be mind 
a három bajnoki pontot, az azóta eltelt ki-
lenc fordulóban pedig mindössze három 
egység került a gárda neve mellé. Az egy-
let legutóbb hazai pályán attól az Újpesttől 
szenvedett vereséget (2-4), amelyik még 
sosem nyert bajnoki meccset a Fehérvári 
úti komplexumban. Az összecsapás után 
Horváth Ferenc így értékelt: – Megmondom 
őszintén, nem láttam olyan nagy különbsé-

get, az is inkább csak a gólok számában volt. 
Amibe az Újpest belerúgott, abból gól lett. 
A statisztikák szerint a kapusunknak egy 
védése volt a kilencven perc alatt, azonkívül 
négyszer kellett kidobnia a hálóból a labdát. 
Rengeteg helyzetet hagytunk ki. Az a csapat, 
amely ennyi ziccert ront, nem érdemel győ-
zelmet. De még döntetlent sem. Mi sajnos 
a két tizenhatos között voltunk nagyon jók, 
ám ezt a játékot leginkább a két tizenhato-
son belül játsszák. Nekünk ott elfogyott a tu-
dományunk, így hiába irányítottuk a játékot 
az első félidőben. 

A 2013-as naptári évben még egy tétmérkőzé-
se lesz Horváth Ferenc együttesének: decem-
ber 7-én Pécsett vizitál a társaság. Kérdéses, 
hogy a januári felkészülést is a jelenlegi tréner-
rel kezdi-e az egylet. A klub jelenleg 16 fordu-
lót követően 16 ponttal a 13. helyen áll a táb-
lázaton, mindössze két pontra a kieső helytől. 
Sorsoltak a Ligakupa 2013/14-es kiírásában, 
az MVM-Paks az egyenes kieséses szakaszt a 
Pécs ellen kezdi. A legjobb nyolc közé jutásért 
a mérkőzések időpontjai február 26. és már-
cius 4. Az első találkozót a baranyai megye-
székhelyen játsszák.                        Faller Gábor

Tovább tart a mélyrepülés
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Paksi halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja  

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

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

igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.

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

Kosárlabda: továbbra is az élen
Az ASE NB I-es férfi kosárlab-
dacsapata a kilencedik bajnoki 
fordulóban Szegeden lépett pá-
lyára. A Naturex-SZTE Szedeák 
Jászberényben nyert az előző 
fordulóban, és titkon újabb 
meglepetésre készültek a paksi 
csapat ellen. Az első félidőben 
még csak üldözte a hazaiakat 
az ASE, Williams és az előző 
szezonban a Gesztenyés úton 
pattogtató Levy vezérletével 
42-38-ra nyerte az első húsz 
percet a vendéglátó. A harma-
dik felvonásban először 8-0-s, 
majd 7-0-s paksi széria követke-
zett, és máris 7 ponttal vezettek 
Braniszlav Dzunics tanítványai. 
Az utolsó negyedben is az Atom 
akarata érvényesült, az elfára-
dó szegediek próbálkozásait 
rendre visszaverték, és biztosan 
nyerték a mérkőzést Vaughnék.   
Natur tex-SZTE-Szedeák–
Atomerőmű SE: 74-86.
A Tisza-parti vendégjáték után 
egy Rába-parti együttes, a Kör-
mend látogatott Paksra a tizedik 
fordulóban. A hazaiaknál 
Kerpel-Fronius és Medve, a ven-
dégeknél Farkas és Rakocevic 
betegség, illetve sérülés miatt 
nem lépett pályára. Az összecsa-
pás tulajdonképpen már az első 
félidőben eldőlt: 46-28-ra vezet-
tek Jonesék az első két negyed 
után, sőt a 25. percben már 27 
pontos hazai vezetést mutatott 
az eredményjelző, amikor időt 
kért Hencsey Tamás, a vendégek 
vezetőedzője. Onnantól kezdve 
mintegy varázsütésre feljavult 
a vendégek játéka, 5 perc alatt 
6 triplájuk is beesett a paksiak 
gyűrűjébe, ennek ellenére a 30. 
perc végére megőrizte 18 pon-
tos előnyét a piros-kék társaság. 
Az utolsó felvonásban érdemi 
változás már nem történt, hiába 

célzott jobban a vendégcsapat, 
Körtélyesiék megőrizték tete-
mes előnyüket. Atomerőmű SE–
Inkognito Fashion Körmend 
BC: 98-82. 
A hétvégi fordulóban a jelen-
tős játékerőt képviselő Sopron 
érkezett a Gesztenyés útra, az 
előzetes várakozások szerint 
nehéz mérkőzés várt Braniszlav 
Dzunics tanítványaira. Az eről-
tetett menet első jelei már meg-
mutatkoztak, edzésen elsza-
kadt Szabó Zsolt bokaszalagja, 
Medve Máténak az orra törött, 
arcvédő maszkban játszott, 
Kerpel-Fronius bokája még 
nem gyógyult meg és Eilingsfeld 
János dereka sem volt teljesen 
rendben a mérkőzés napján. A 
vendégek kicsit bealudtak az 
elején, és 11-3-ra elhúztak Tóth 
Ádámék, de hamar rendezték 
soraikat, és a negyed végére öt 
pontra csökkentették hátrá-
nyukat. Három légiósuk vezér-
letével a soproniak a második 
felvonás vége felé még a veze-
tést is átvették, de időben kap-
csolt az ASE, és a félidőre ismét 
öt pontra nőtt a hazai előny. A 
harmadik negyedben ritmust 
váltott a paksi csapat, szigorított 
a védekezésen, egyre többször 
kényszerítette hibázásra a ven-
dégeket, így a 30. perc végére 
már tetemes előnyre tettek szert 
McGruderék. Az utolsó negyed-
ben szétfutották ellenfelüket 
a hazaiak, könnyű kosarakat 
szereztek, az erejükkel elkészü-
lő soproniak csak asszisztálni 
tudtak az utolsó percekben a 
közönségnek játszó ASE-nak. 
Atomerőmű SE–Soproni KC: 
84-57.
Az ASE vezetőedzője az őszi 
szereplést értékelve így fogal-
mazott a Paksi Hírnöknek: – Az 

eredmények jók, elfogadhatók, 
annak ellenére, hogy nem min-
dig sikerült úgy játszanunk, 
ahogy szerettük volna. A lényeg, 
hogy a kötelező győzelmeket 
hoztuk, ezért elégedettek lehe-
tünk. A sorsolás is nekünk ked-
vezett, több meccset játszottunk 
itthon, mint idegenben, és azt 
is figyelembe kell venni, hogy a 
táblázaton közvetlenül mögöt-
tünk lévő négy csapatot Pakson 
fogadtuk. A végelszámolásnál 
szeretnénk ott lenni az első pár 
helyen.
Braniszlav Dzunics hozzátette:  
– Az új emberek beépítésével 
van még mit tenni, kicsit ké-
sőn álltunk össze, az irányítónk 
is későn jött, a kettes posztra 
pedig a bajnokság megkezdése 
után sikerült megfelelő játékost 
találnunk. McGruderrel min-
denképpen erősödtünk, kicsit 
tapasztalatlan, de egyre maga-

biztosabb. A magyarokkal már 
az első naptól együtt dolgozunk, 
ezen a téren valahogy elégedet-
tebb vagyok, és vannak olyan si-
kereink, amik nagyon kellettek. 
Az egyéni képességeket nem 
akarjuk visszaszorítani, vannak, 
akik több lehetőséget kaptak 
eddig, de nagyobb rotáció kell 
a sorozatterhelés miatt, hogy ha 
valaki kiesik, ne jelentsen akko-
ra problémát. 
Vannak olyan területek, ahol 
még tudunk fejlődni. Amikor 
elkezdtük az EuroChallange-
sorozatot, nem nagyon foglal-
koztunk azzal, hogy továbbju-
tunk-e. Szeretnénk kihozni a 
maximumot, de hogy ez mire 
lesz elég, még nem tudom. Jó 
lenne továbbjutni, de ez már 
nemcsak tőlünk függ. 
Lapzártakor érkezett: Euro chal-
lenge mérkőzésen CSM Oradea–
Atomerőmű SE: 90-74.           K. J.
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Az Elit Rendvédelmi Egységek Világbajnok-
ságát többször megjárt paksi kommandós 
irányította idén a Terrorelhárítási Központ 
(TEK) válogatottjának felkészülését. Az 
egyesült államokbeli Orlandóban megren-
dezett SWAT Round-Up Internationalről 
korábban számos éremmel tértek haza a 
paksi atomerőművet is védő kommandó-
sok, idén egy válogatott képviselte hazánkat. 
A magyar csapat a túszmentésben az élen 
végzett, összetettben pedig a hetedik helyet 
szerezte meg. Az eseményre minden évben 
50-80 csapat nevez, svéd, orosz, román, né-
met, holland, észt, kuvaiti és szerb egyenru-
hások is rajthoz álltak. A magyar színeket 
képviselő válogatottba közel ötven jelent-
kezőből választották ki a rohamcsoportos 
különítmény tagjait. Emellett két mesterlö-
vő utazott, így nyolcan képviselték Magyar-
országot. A megmérettetésen öt nap alatt öt 
különböző próbatétel várt az egységekre. Az 
összetettben hetedik helyezett magyar csa-
pat előtt csak amerikai egységek végeztek 
előttük összetettben, így a TEK lett idén is a 
legjobb nemzetközi csapat.                           efgé

Paksi kommandós irányította a felkészülést

A Vitafoam Magyarország Kft. 
paksi ipari parki gyárába 
raktáros és operátor 

munkaerőt keres.
Paksi vagy Paks közeli lakóhely, 

illetve targoncavezetői vizsga előny, de nem elvárás. 
A jelentkezéseket önéletrajzzal a paksi részleg 

(Paks, Ipari Park) portáján kell leadni.
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T E M E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2. 

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

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok 
és koszorúk rendelése

TEIT
kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)

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

Színes hírek a városról 
mindennap:

www.paksihirnok.hu

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

A Mezőföldvíz Kft. felvételt hirdet 
az alábbi munkakör betöltésére:
Részmunkaidős takarító

Feladat:
• Paksi szennyvíztelepen található helyiségek takarítása

• vegyszeres tisztítás

Elvárás:
• 8 általános iskolai végzettség
• 4 órás részmunkaidő vállalása

• Megbízhatóság, precizitás

Megváltozott munkaképességűek jelentkezését is várjuk!
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a következő e-mail címen 

lehet: munkaugy@mezofoldviz.hu

Adományt gyűjt 
a karácsonyi ünnepekre 

a Vackor egyesület

Akinek lehetősége van, kérem segítsen 
a szervezet tagjainak.

Telefonszám: 20/460-45-81 
e-mail: vackoregyesulet@gmail.com  

bankszámlaszám: K&H bank 
10404326-00003816-00000008 

Átutalásnál kérjük feltüntetni hogy 
,,Adomány”  

Telefonos egyeztetés után házhoz is 
megyek! Minden segítséget köszönnek 

az egyesület beteg gyerekei! 
Békés, boldog karácsonyt kíván 

Önöknek  Barna Márta, 
az egyesület elnöke.

Pár hét és megkezdődik a kará-
csonyi forgatag – házon belül és 
kívül is. A bevásárlóközpontok 
már hetekkel az ünnep előtt el-
készítik a karácsonyi dekorációt 
és felkészülve várják a nagy-
bevásárlásra érkezőket. Műfe-
nyők, díszek, adventi koszorúk, 
csokoládéfigurák és megany-
nyi játék a polcokon, ami mind 
arra emlékeztet, ismét vége egy 
évnek. Hatalmas léptekkel kö-
zeledünk az ünnep felé, elindul 
a visszaszámlálás, egyúttal az 
ajándékok és karácsonyi kel-
lékek utáni hajsza. Azok, akik 
házi készítésű ajándékot kap-
nak karácsonyra, szerencsésnek 
mondhatják magukat. Ezek sze-
mélyesebbek, mint a készen vá-
sároltak, és ahogy ismerőseim-
mel beszélgetek, kiderül, hogy 
egyre többen vágynak egyedi 
ajándékra, olyasmire, amit az 
ajándékozó saját kézzel készít 

el. Hunyadi Rita, aki sokak szá-
mára lehet ismerős egyedi, kézi 
készítésű táskáiról, úgy véli, ma 
tulajdonképpen trendivé vált a 
kézműveskedés, így nem meg-
lepő, hogy egyre több embernek 
fontos, hogy szeretteit ilyesmi-
vel lepje meg. A fiatal kézműves 
szerint sok dolgot minimális 
kézügyességgel is megvalósít-
hatunk, bár néhány esetben ará-
nyosan több gyakorlás szüksé-
geltetik hozzá, nincs lehetetlen, 
jegyzi meg Rita. A tömegtermé-
kekkel szemben további előny, 
hogy a saját készítésű ajándékok 
sokszor pénztárcakímélők is. 
Rita gyermekkora óta maga ké-
szíti szeretteinek a meglepetése-
ket és néhány tippet is felsorolt 
az ajándékötletek közül. Laiku-
sok számára könnyen elkészít-
hetőek például egyszerűbb ék-
szerek, mókás állatfigurák, 
ágytakaró vagy szépen kidolgo-

zott díszpárna is. Márkus-Kiss 
Andrea szerint az, hogy egyre 
nagyobb teret hódítanak a kéz-
zel készített termékek, annak 
köszönhető, hogy a jó minőségű 
alapanyagokhoz ma már sokkal 
könnyebb hozzájutni, a hobbi-
boltok is felkészülten várják az 
érdeklődőket. A Csengey Dénes 
Kulturális Központ ékszerkészí-
tő műhelyének vezetője úgy véli, 
ez nem csupán divathóbort, a 
kézzel készített igényes ékszerek 
például az igazi nemesfémek és 
a tucatjával kapható bizsuk kö-
zötti űrt is kitöltik. A minden 
hónap első szombatján jelent-
kező foglalkozáson még azok 
is elleshetnek egy-két különle-
ges technikát, praktikus kellé-
ket, akik szívesen készítenének 
egyedi ékszereket szeretteiknek 
és még nem rohamozták meg a 
boltokat. 

Matus Dóra

A saját készítésű mindig szebb 834 m2-es 
közművesített 
építési telek 

eladó 
Dunaszentgyörgyön, 

a Tolnai Lajos utcában.

Irányár: 
3 millió.

Telefon: 20/9731-444
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Intézményünk, a Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon 2012-ben támogatást nyert a 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, Könyvtári szolgáltatások összehangolt 
infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz” pályázatán, „Egyenlő esélyű 
könyvtárhasználat”címmel.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás.  Az igényelt támogatás összege, a pro-
jekt elszámolható költsége: 4.498.898.- Ft.

A TIOP-1.2.3-11/1 pályázat alapvető célja: Az Új Széchenyi Terv céljaival összhangban 
a konstrukció célja, hogy erősítse a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak 
együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúra-fejlesztéssel; a közoktatás támo-
gatása érdekében megteremtse az infrastrukturális feltételeket a könyvtárak együttmű-
ködésén alapuló szolgáltatások fejlesztéséhez, a könyvtárakban őrzött dokumentumok-
hoz és információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáféréshez.

A projekt célja kettős: Egyrészt a szemlélet-és a technológiaváltással a könyvtárhasz-
nálat megújítása, a művelődés egyenlő esélyű könyvtári és információs támogatása, az 
olvasók számának növelése. Könyvtári információs rendszer, adatbázis létrehozása, on-
line könyvtári szolgáltatás működtetése és a könyvtári munkafolyamatok támogatása. A 
könyvtár oktatási szerepének erősítése.

 Másrészt: az infrastrukturális feltételek megteremtése. Ezzel a könyvtári szolgáltatá-
sok színvonalának emelése, megkülönböztetett figyelmet szentelve a fogyatékkal élőkre. 
Az infrastrukturális fejlesztést követően a könyvtárak közötti együttműködésen alapuló 
szolgáltatások fejlesztése. A könyvtárban őrzött dokumentumokhoz és könyvtári köny-
vekhez történő egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása intézményünk mindkét épületében. 
A könyvtári szolgáltatások igénybevételének, akadálymentes használatának biztosítása 
a fogyatékossággal élő, tanulásban akadályozott és gyengén látó sajátos nevelési igényű 
tanulóink számára is.

Iskolai könyvtárunk fejlesztését indokolta annak húsz éves működése, mely alatt jelentős 
infrastrukturális fejlesztés nem valósult meg.
Az informatikai eszközök folyamatos és ugrásszerű fejlődése, valamint változó világunk 
követelményei, az informatika oktatása, az élethosszig tartó tanulás és az önfejlesztő ta-
nulás egyre inkább terjedő társadalmi, pedagógiai szükségessége is indokolta a fejlesztést.

A konstruktív tanuláselméletek, a kooperatív tanulásmódszertan és a reflektív tanulás-
technikák alkalmazása intézményünkben komoly szemléletváltásra épül. Ennek megfe-
lelően törekszünk a tárgyi feltételek és az élethosszig tartó, önálló ismeret- és információ-
szerzés, önfejlesztő tanulás lehetőségének megteremtésére.
Az iskolai könyvtár egyik alapvető színtere mindennek. Ezért fontosnak tartjuk a könyv-
tári szolgáltatások minőségi fejlesztését, megújítását és az oktatásban betöltött szerepé-
nek megerősítését.

A projekt lehetőséget ad arra, hogy ezeket a szolgáltatásokat kiterjesszük, tanulóink és 
pedagógusaink számára nyújtott könyvtári szolgáltatásainkat gazdagítsuk.
Lényegesnek tartjuk továbbá az iskolai könyvtáros munkájának megkönnyítését a kata-
lógus és az intézményi dokumentumok digitalizálásával, a TextLib integrált könyvtári 
rendszer alkalmazásával.
A pályázat keretében lehetőségünk nyílik a fent leírt célok megvalósítására, szoftvertá-
mogatással, a hardver-feltételek megteremtésével az egységes könyvtári informatikai 
infrastruktúra kialakítására.

Az infrastrukturális feltételek megteremtése, a tanulói és tanári munkaállomások, szá-
mítógépek, a képernyő nagyító szoftver beszerzése lehetővé teszi a könyvtári szolgáltatá-
sok színvonalának emelését, kiemelt figyelmet szentelve a fogyatékkal élőkre. 
A könyvtári információs rendszer és adatbázis biztosítja majd az online könyvtári szol-
gáltatás működtetését és a távoli hozzáférést is. A digitális könyvtári katalógus akadály-
mentesített honlapunkról érhető majd el.

A támogatás megszűnését követően a projekt keretében létrehozott infrastrukturális fej-
lesztés aktiválását, működtetését, fenntartását és karbantartását a fenntartási időszak 
alatt az intézményünk, illetve a Fenntartó vállalja.

  A pályázat megvalósítási ideje: 2013.02.01 – 2013.09.30.

A projektet 322.595.337 forintos európai uniós támogatásból, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásával biztosítja.

MARK MADDOX

A nő vágya…
Decemberben akciókkal 

várjuk kedves vevőinket!

KORVIN  ÓRA ÉKSZER 
SZAKÜZLET 

7030 Paks, Dózsa György út 10.

Rose Gold

17.900 Ft-tól


