
Az igazi segítség a fogyatékkal élők számára, ha igényeikhez igazodó mér-
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Válassza bankjának 
a MECSEK TAKARÉK Szövetkezetet!
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BETÉTAKCIÓ ÚJONNAN ELHELYEZETT BETÉTEKRE
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évi 3,00% kamatot (EBKM: 3,00%) 
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évi 2,80% kamatot (EBKM 2,80%) kínálunk!
•  A kamat összeghatártól független!    •  A betétlekötéshez nem kell egyéb szolgáltatást igénybe vennie! 

•  Nem kell a bankbetét mellé más befektetést eszközölnie!
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Döntés után

Különdíjat nyert a város

Az új atomerőművi blokkok épí-
tése számos lehetőséget rejt Paks 
és a régió számára, ugyanakkor 
jelentős feladatokat is ró a vá-
rosra. A felkészülés első lépéseit 
már az előző önkormányzati cik-
lusban megtette a polgármesteri 
hivatal. Mivel a bővítés előkészí-
tése felgyorsult, elengedhetetlen, 

hogy az önkormányzat azonnal 
megkezdje az operatív intézke-
déseket, ezért a képviselő-testület 
rendkívüli ülésen döntött arról, 
hogy az önkormányzat a Paksi 
Ipari Park K� .-t bízza meg az ez-
zel kapcsolatos napi feladatok el-
látásával. A bővítés során jelentős 
számú alvállalkozó, szakember, 

beruházás, szolgáltatás fog meg-
jelenni, így az ipari park területét 
növelni kell. A rendkívüli ülésen 
a feladatok biztonságos ellátása 
érdekében a cég törzstőkéjét 70 
millió forinttal megemelték, illet-
ve az önkormányzat idei költség-
vetésében 15 millió forintot biz-
tosított a tartalék terhére a vázolt 
célok elérése érdekében. 
A grémium a paksi futballstadi-
on helyszínét is kiválasztotta az 
ülésen. Ahogy arról korábban 
már hírt adtunk, a kormányzat a 
Nemzeti Stadionfejlesztési Prog-
ram keretében támogatást nyújt 
sportlétesítmények építésére vagy 
rekonstrukciójára. A támogatás 
lehetséges mértéke 800 millió fo-
rint, amely kizárólag futballstadi-
on építésére, a stadion épületében 
elhelyezett, előírt és kiegészítő 
funkciók megvalósítására fordít-
ható. A beruházáshoz szükséges 
terület megvásárlásának költsége, 

valamint a támogatás összegét 
meghaladó beruházási összeg az 
önkormányzatot terheli. Ennek 
ismeretében a leggazdaságosabb 
verzió, ha nem új létesítményt 
épít a város, hanem a meglévőt 
fejleszti a futballstadionnal együtt 
edzőpályákkal, akadémiai szállás-
helyekkel, új boksz- és vívócsar-
nok létesítésével. A testület arról 
határozott, hogy a PSE jelenlegi 
telephelyét tekinti az egységes 
sporttelep helyszínének, a fejlesz-
téssel összefüggésben módosítják 
a helyi építési szabályzatot, illetve 
megteszik az intézkedéseket a 
fejlesztés megvalósításához szük-
séges környező, be nem épített 
területek tulajdonjogának meg-
szerzésére. A képviselő-testület a 
döntésekkel összhangba hozta az 
idei költségvetést, az elhatározott 
céloknak megfelelően módosí-
totta a rendeletet.             

Kohl Gyöngyi

Különdíjat nyert Paks a 2014. évi 
Virágos Magyarországért ver-
senyben. A város korábban már 
többször is eredményesen sze-
repelt a környezetszépítő meg-
mérettetésen, idén a Green City 
– Zöldebb Városokért Mozgalom 
és a Magyar Kertépítők Országos 
Szövetsége (MAKEOSZ) közös 
különdíját nyerte el. 
Augusztus közepén járt Pakson a 
zsűri, amely értékelésében külön 
kiemelte a fásított utcák megjele-
nésének jó minőségét, az épített 
környezet és a zöldfelületek har-

móniáját, a turisztikai látnivalók 
környezetének rendezettségét, 
valamint a lakótelepi zöldfelüle-
tek színvonalát. – A Green City és 
a MAKEOSZ közös különdíja je-
lentős szakmai elismerése annak 
a munkának, amelyet évek óta, 
változatlan színvonalon végzünk 
Paks köztereinek szépítésért. A 
díjjal 50 ezer forint értékű tovább-
képzési lehetőséget nyertünk két 
fő részére a Zöldebb Városokért 
Nonpro� t K� . és a Magyar Kert-
építők Országos Szövetsége fel-
ajánlásának köszönhetően, illetve 

százezer forintot pázsitfelújításra 
– tájékoztatott Klézl Terézia, a vá-
ros főkertésze. Az idei versenybe 
közel háromszáz település neve-
zett, közülük hetvenen kaptak 
elismerést. – A szakmai díj fontos 
visszaigazolás számunkra, hiszen 
a zsűri a városnak ugyanazt az 
arcát láthatta Pakson, amit az itt 
élők minden évben, nem alakí-
tottunk ki újabb zöldfelületeket, 
nem fordítottunk plusz költséget 
arra, hogy lenyűgözzük a szak-
embereket – fogalmazott Tell 
Edit. Paks alpolgármestere azt 

is hangsúlyozta, hogy lakossága 
nélkül egy város hiába szeretne 
fejlődni akár esztétikában, akár 
a zöldfelületek gondozásában, ha 
az ott élők nem járulnak hozzá 
munkájukkal és ízlésükkel ehhez 
a tevékenységhez. Pakson igé-
nyesek a kertek, amit a zsűrinek 
is megmutattak jó néhány utcá-
ban, emellett a paksiak vigyáz-
nak köztereink tisztaságára és az 
utcabútorokra – tette hozzá. Paks 
alpolgármestere azt is elmondta, 
jövőre is kikérik a verseny zsűri-
jének értékelését.                        -dal-
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Intézménylátogatáson 
a polgármester

Januárban jön 
a következő 
zöldjárat

Hivatalba lépése óta személye-
sen, a helyszínen ismerkedik a 
város intézményeivel Süli Já-
nos polgármester. Az óvodák, 
a kulturális központ és az is-
kolák mellett a város szociális 
létesítményeibe is ellátogatott 
a városvezető, a fogyatékosok 
nappali ellátójában a fogya-
tékkal élők világnapján járt. 
– Fontos volt közvetlen benyo-
mást szereznem arról, hol mi-
vel kellene segíteni a munkát, 
milyen igények és feladatok 
várnak a jövőben az önkor-
mányzatra. A legtöbb helyen az 
ütemezett karbantartásoknak 
és a folyamatos felújításoknak 

köszönhetően elégedett intéz-
ményvezetőkkel találkoztam. 
További fejlesztési igényeiket 
a költségvetés összeállításakor 
igyekszünk �gyelembe venni és 
forrást biztosítani rá – mondta 
el tapasztalatait Süli János. Az 
önkormányzat szolgáltató cége-
ivel – az atomerőmű tervezett 
bővítésével kapcsolatos városi 
feladatok, és a folyamatosan 
felmerülő aktuális kérdések 
miatt – napi a kapcsolat, foly-
tatta Paks polgármestere, aki 
a képviselő-testület tagjaival a 
TelePaks televízióba is ellátoga-
tott, hogy tájékozódjon a médi-
um helyzetéről. 

– Már a helyhatósági választások 
idején megtapasztaltuk, mennyi-
re fontos számunkra a helyi mé-
dia, hiszen rajtuk keresztül tudtuk 
terveinket, üzeneteinket eljuttatni 
Paks polgáraihoz. A várost érintő 
feladatokról, napi ügyeinkről a 
jövőben is a helyi sajtó tud leg-
hatékonyabban és leggyorsabban 
tájékoztatni, a naprakész infor-
mációkat első kézből kapja meg 
a lakosság a televízión, az újságon 
és a rádión keresztül – fogalma-
zott Süli János. Paks polgármeste-
re hozzátette: szeretnék, hogy a jö-
vőben minden paksi háztartásban 
fogható legyen a paksi televízió 
adása.                                            -dal-

Megújul a Paksi Balogh Antal 
Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium épülete. A korsze-
rűsítést uniós pályázat révén 
valósítja meg a Pécsi Egyházme-
gye. A beruházás elkezdődött, 
a tervezett befejezési határidő 
2015 áprilisa. Az energiatakaré-
kos korszerűsítésre 67,5 milliós 
uniós forrást nyert az intézményt 
működtető Pécsi Egyházmegye, 
az osztálytermek, folyosók és 
vizesblokkok felújítását saját ke-
retből biztosítják. A beruházás 
összköltsége 135 millió forint. – 
Évszázadok során alakultak ki a 
katolikus oktatási intézmények-
ben azok az egységes, a hitok-
tatásra és a vallásra nagy hang-
súlyt fektető oktatási, kulturális 
és nevelési elvek, melyeket már 
húsz éve Pakson is választhatnak 
gyermekeik számára a szülők. 
Nagy öröm számunkra, hogy az 
iskolánkba járó diákok a beru-
házásnak köszönhetően megfe-
lelő körülmények között, szép 
környezetben tanulhatnak majd 
– mondta el dr. Udvardy György. 
A Pécsi Egyházmegye megyés-
püspöke hozzátette: a korszerűsí-
tés mindannyiunk közös öröme, 

hiszen a település szívében álló, 
megújított épület az egész város 
számára értéket jelent. A Temp-
lom tér 6. szám alatti iskola he-
lyi védelem alatt áll, így eredeti 
állapotában építik újjá. Azzal, 
hogy kicserélik a nyílászárókat és 
szigetelést kap a létesítmény, gaz-
daságosabban működtethető az 
iskola – tájékoztatott Dohóczki 
Péter, a Pécsi Egyházmegye gaz-

dasági igazgatója, aki azt is el-
mondta, hogy az uniós pályázati 
feltételek miatt szűkös a kivitele-
zésre rendelkezésre álló idő, ezért 
a tanév alatt kell dolgozniuk a 
kivitelezőknek. – Az építkezés 
porral és zajjal jár majd, de az 
oktatás zavartalanságát biztosíta-
ni fogjuk – fogalmazott az iskola 
igazgatója, László Péter.           

Dallos Szilvia

Az igényekhez igazodva tizenegy 
alkalommal szervezett zöldjáratot 
idén a Paksi Hulladékgazdálko-
dási K�. 2015-ben is a lakossági 
igényekhez és az időjáráshoz al-
kalmazkodva szállítják majd el a 
zöldhulladékot, ígéri a cég igaz-
gatója. Legközelebb a karácsony-
fák begyűjtése vár a szolgáltatóra 
januárban. Nyolc járat megszer-
vezése szerepelt feladatként a k�. 
éves munkatervében. A járat-
számot bővítették: a csapadékos 
időjárás és a szokatlanul enyhe 
ősz miatt tizenegy alkalommal 
gyűjtötték össze a zöldhulladé-
kot. – A társult településeken 
élők többsége már megszokta 
a szolgáltatás rendjét és kérése-
inket meghallgatva kötegelve és 
összeaprítva helyezi ki a zöld-
hulladékot a szállítási időpontok 
környékén, így az utcákat nem 
csúfítják hetekig az ágak és zsá-
kok. Mindig akadnak, akik nem 
így tesznek, de szerencsére egyre 
ritkábban – mondja a tapasztala-
tokról szólva dr. Sárosi József. A 
Paksi Hulladékgazdálkodási K�. 
ügyvezetője arról tájékoztatott, 
hogy 2015-ben is az időjáráshoz 
és a lakossági igényekhez igazod-
nak, ha szükség lesz, szerveznek 
plusz zöldjáratokat. Már elkészült, 
és még de cemberben a háztartá-
sokba kerül a jövő évi, évszakokra 
bontott, hasznos tanácsokat is tar-
talmazó hulladéknaptár, melyben 
az első zöldjárat időpontja január 
12., 13. és 14. Ezeken a napokon 
gyűjtik össze Pakson a konténe-
rek mellé és a házak elé kihelye-
zett karácsonyfákat. A szolgáltató 
kéri, hogy mindenki ehhez a dá-
tumhoz igazítsa a fenyőfadíszek 
leszedését, mivel januárban nem 
terveznek több szállítást. A szol-
gáltató telephelyén folyamatosan 
aprítják és komposztálják a hét 
településről beérkező zöldhulla-
dékot. A komposztot értékesítik, 
illetve a társult települések közte-
rein, parkjaiban hasznosítják  ta-
lajjavítóként.

Korszerűsödik a katolikus iskola
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Évfordulót ünnepelt a paksi tűzoltóság

Gyerekrajzok 
a városi 
képeslapokon

Ma azok előtt tisztelgünk, akiknek a munká-
ja elengedhetetlen ahhoz, hogy biztonságban 
érezhessük magunkat – emelte ki beszédében 
Süli János, Paks polgármestere azon az ün-
nepségen, melyet a város szervezett tűzvédel-
mének 140. évfordulója alkalmából rendeztek 
meg a Csengey Dénes Kulturális Központban. 
A programon kitüntetéseket és jubileumi 
díszokleveleket adtak át, valamint nyugdí-
jasait és külföldi partnereit is köszöntötte a 
paksi katasztrófavédelmi kirendeltség. Paks 
mindig felkarolta tűzoltóit és a jövőben is így 
tesz, hangsúlyozta köszöntőjében Süli János a 
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
az önkormányzat, valamint a Paksi Önkéntes 
Tűzoltó Sport- és Hagyományőrző Egyesület 
által szervezett ünnepségen. Paks polgármes-
tere beszédében kiemelte a megelőzés fontos-
ságát nemcsak a tűzvédelem, hanem a polgári 
védelem és az iparbiztonság területén is. A 

városvezető elmondta, hogy az önkormány-
zat beruházásokkal – például a Páli-árok re-
konstrukciójával, záportározók építésével és új 
zsilipek rendszerbe állításával – igyekszik te-
hermentesíteni a katasztrófavédelmet, hogy a 
tűzoltóknak ne szakmunkát kelljen végezniük, 
hanem a hivatásukat tudják gyakorolni. 
Paks szervezett tűzvédelmében a legfontosabb 
esemény a Paksi Önkéntes Tűzoltó Egylet 
megalakítása volt 1874-ben, idézte fel beszé-
dében Sátor Géza, a Paksi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság nyugalmazott állományú alez-
redese. Az egykori parancsnok arra hívta fel a 
� gyelmet, hogy tisztelegni kell azok előtt, akik 
hivatásuknak választották a tűzvédelmet, vagy 
önkéntesként vesznek részt a katasztrófák el-
leni védekezésben. Ők azok, akik nemcsak az 
ehhez hasonló ünnepek alkalmával, hanem 
mindennap megérdemlik a társadalom legna-
gyobb fokú elismerését, tette hozzá. 

– Hosszú tanulási folyamat eredménye, míg 
valakiből tűzoltó lesz – fogalmazott dr. Balázs 
Gábor tűzoltó alezredes. A megyei kataszt-
rófavédelmi igazgató arra is felhívta a � gyel-
met, hogy a szakmák iránti bizalom mérté-
kének felmérésében a tűzoltói hivatás évek, 
évtizedek óta mindig előkelő helyen szere-
pel. Ez azt jelenti, hogy a megkérdezettek a 
tűzoltók szakmai felkészültségében bíznak 
meg a leginkább. 2012. január elsejétől, 16 
évnyi önkormányzati irányítás után a szer-
vezett tűzoltás a katasztrófavédelmi rendszer 
részeként működtetve állami feladattá vált. 
Dr. Balázs Gábor megköszönte Paks min-
denkori képviselő-testületeinek támogatását, 
melynek köszönhetően új munkaruhákra, 
gépjárművekre, magasból mentőre pályáz-
hattak a paksi kollégák, és megújult például 
a laktanyaépület is. A jubileum alkalmából 
Paks város zászlószalagot adományozott a 
hivatásos tűzoltó parancsnokság részére és a 
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság, a paksi önkormányzat és a Tolna Megyei 
Tűzoltó Szövetség is elismeréseket adomá-
nyozott partnereinek, valamint eredményes 
tevékenységet végző munkatársaiknak, va-
lamint köszöntötték a nyugdíjas kollégákat. 
Kihirdették az évforduló alkalmából a kiren-
deltség által kiírt rajzpályázat eredményét is. 
Az alsósok között Maródi Boglárka és Dávid 
Benjamin előtt Dóczi Mercédesz végzett az 
élen, míg a felsősök között Bérdi Zsanettet és 
Prantner Zoltánt megelőzve Németh Niko-
lett lett az első. Az ünnepség állófogadással 
zárult, ahol Hajdú János, Paks volt polgár-
mestere pohárköszöntőjében méltatta az 
elődöket.                                                  Dallos Sz.

Több éve már, hogy a paksi önkormányzat 
egyedi készítésű karácsonyi képeslapokkal 
köszönti partnereit. Az általános iskolások-
nak meghirdetett rajzpályázatra érkezett, 
tetszőleges méretben és technikával készült 
alkotásokból zsűri választotta ki azokat, ame-
lyek idén a karácsonyi üdvözlőlapokat díszí-
tik. A tizenöt kiválasztott mű a polgármesteri 
hivatal földszinti aulájában, illetve a paks.hu 
oldalon megtekinthető.
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Atomerőmű

Hazai innovációval növelhető 
tovább a kapacitás-kihasználás

A paksi szakemberek többéves 
munkája, a jó üzemeltetési és 
karbantartási gyakorlat, illetve 
fejlesztések sora alapozta meg 
azt, hogy a paksi atomerőmű 
immár a második blokkra vo-
natkozó üzemidő-hosszabbí-
tási engedélyt is megkapta a 
nukleáris hatóságtól. Erről Baji 
Csaba, az MVM Magyar Villa-
mos Művek Zrt. elnök-vezér-
igazgatója és Hamvas István, az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
vezérigazgatója sajtótájékoz-
tatón beszélt. Kiemelték, hogy 
rendszeres nemzetközi kontroll 

mellett és a legjobb nemzetközi 
gyakorlatnak megfelelően folyt 
az előkészítés. 
Baji Csaba azt hangsúlyozta, 
hogy az ország energiaellátásá-
ban, energiafüggőségének csök-
kentésében jelentős szerepe van 
annak, hogy tovább üzemel-
hetnek a paksi blokkok, hiszen, 
ha az ezt megalapozó, többéves 
munka eredményeként nem 
született volna meg az engedély, 
december végén már a második 
paksi egység fejezné be a ter-
melést, ezzel a hazai kapacitás 
több mint húsz százaléka esne 

ki, amit csak importból lehetne 
pótolni.
Hamvas István arról beszélt, 
hogy az üzemidő-hosszabbí-
tásra való felkészülés szinte az 
üzembe helyezés pillanatában 
elkezdődött, hiszen azóta folya-
matosak a fejlesztések, amelyek 
egy része a biztonság szintjének 
emelését, az egyre szigorodó fel-
tételeknek való megfeleltetését 
szolgálta, a továbbiak a működés 
hatékonyságát javították. Egy sor 
beruházás, átalakítás pedig  arra 
irányult, hogy az erőmű beren-
dezéseinek állapotát megfelelő 
szinten tartsák, mégpedig úgy, 
hogy azok a tervezett időn túl to-
vábbi húsz éven át üzemeljenek. 
Az atomerőmű vezérigazgatója 
beszámolt róla, hogy szakem-
bereik más területeken is fontos 
fejlesztéseket hajtanak végre. 
Ezek egyike egy új, 12 hónap 
helyett 15 hónapig használha-
tó üzemanyag-kazetta kifej-
lesztése. Számos lehetőséget 
megvizsgálva és a nemzetközi 
tapasztalatokat �gyelembe véve 
az eddigi 4,2 százalékos átlag-
dúsítású helyett 4,7 százalékos 
átlagdúsítású üzemanyag-ka-

zetta használatát tartották leg-
ésszerűbbnek. Az üzemeltetési 
ciklus megnövelésével egység-
nyi üzemanyagot tovább lehet 
használni, ritkábban kell leál-
lítani a blokkokat üzemanyag-
csere miatt, ami tovább növeli 
a kapacitáskihasználást. Ennek 
a fejlesztésnek köszönhetően 
csökkenő környezeti terhelés 
mellett több energiát tudnak 
előállítani a biztonsági szem-
pontok elsődlegességének �-
gyelembevételével. 
Hamvas István hangsúlyozta, 
hogy mint minden fejlesztést, 
az üzemidő-hosszabbítást és az 
új üzemanyag kifejlesztését is 
saját forrásból �nanszírozták, 
ezek egyikéhez sem volt szük-
ség költségvetési forrásra. Dr. 
Kovács Antal kommunikációs 
igazgató hangsúlyozta, hogy a 
VVER 440 típusú reaktoroknál 
elsőként tervezik az új típusú 
fűtőanyagra való áttérést. A 
paksi reaktorokra kifejlesztett 
fűtőelem magyar innováció, a 
fejlesztéshez szükséges elem-
zésekben szinte a teljes magyar 
reaktor�zikai mérnöktársada-
lom részt vett.                         -vt-

Paks II-ről is szó esett a szimpóziumon
Változatos volt a terítékre ke-
rült témákat és az előadók 
korosztályát tekintve is az idei 
Nukleáris Technikai Szimpó-
zium, amelynek az Erzsébet 
Nagy Szálloda adott otthont. 
A Magyar Nukleáris Társa-
ság (MNT)  által szervezett 
szakmai összejövetelre száznál 
többen regisztráltak. Érkeztek 
előadók a kutató-, tervező-, ok-
tatóintézményekből, a nukleá-
ris hatóságtól és természetesen 
a nukleáris tudományok alkal-
mazóitól, így az atomerőműből. 
Cserháti András főszervező azt 

mondta: tudós, tanár, elemző, 
gyártómérnök, üzemeltető, sőt 
jogász és közgazdász is volt 
az előadók között. Harminc 
előadás hangzott el, egy ré-
szük felkérésre. Ezek többsége 
aktuális témára, a Paks II.-re 
fókuszált. Kiemelt téma volt a 
paksi kettes blokkon 2003-ban 
történt üzemanyag-sérülés kö-
vetkezményeinek elhárítása. 
Cserháti András a beszélgetés 
moderátoraként rámutatott, 
hogy ez egy nagyon összetett 
feladat volt, amit sikerrel oldot-
tak meg. A 11 évig tartó mun-

ka idén nyáron fejeződött be.  
– Rendkívüli kihívásnak sike-
rült maradéktalanul megfelel-
ni, a szokatlan feladatok töme-
gét biztonságosan megoldani 
– összegezte Cserháti András, 
aki azt is elmondta lapunknak, 
hogy a tapasztalatok iránt nem-
zetközi színtéren is mutatkozik 
érdeklődés. 
A zárónapon tartott sajtótájé-
koztatón Hózer Zoltán elnök a 
társaság szimpózium keretében 
tartott ünnepi közgyűléséről is 
beszámolt. Mint mondta, hagyo-
mányosan itt adták át az MNT 

által alapított díjakat. A Simonyi 
Károly-emlékplakettet Pusztai 
István, a göteborgi Chalmers 
Egyetem kutatója kapta, a „Fer-
mi – �atal kutató” díjat Szieberth 
Máté, a BME adjunktusa vehet-
te át, Csatári László debreceni 
középiskolai tanár munkáját 
Öveges-díjjal jutalmazták. Elter 
József, a paksi atomerőmű főosz-
tályvezetője Szilárd Leó-díjban 
részesült, jutalomelőadásának 
címe „Harmadik generációs biz-
tonság egy második generációs 
atomerőműben” volt.

Vida Tünde
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A két ünnep közt is várja 
vendégeit a gyógyfürdő
Barátságos környezet, kiváló hatásfokú 
gyógyvíz és a kezelési lehetőségek széles 
spektruma várja azokat, akik ellátogatnak 
a turizmusonline.hu értékelése alapján az 
ország egyik legmodernebb gyógyfürdőjé-
nek ítélt létesítményébe. Ehhez nem is kell 
messze menni, csupán a Táncsics-parkig 
Pakson, ahol idén tavasszal kezdte meg mű-
ködését a város modern egészségcentruma. 
A Paksi Gyógyászati Központ mozgásterá-
piás részlegének magas színvonalú szolgál-
tatásai jó ötletet adhatnak akár a karácsony-
hoz közeledve is: kedvezményes bérletekkel 
és kitűnő szolgáltatásokkal lepheti meg 
magát vagy szeretteit. Az ünnepeket meg-
előző rohanást egy kényeztető pakolással, 
vagy kellemes gyógyvízben fürdőzve, eset-
leg kitűnő masszázsokkal pihenhetik ki. A 
gyógyfürdő mindenki előtt nyitva áll, két, 
több mint 30 Celsius fokos termálmeden-
cével, esztétikusan kialakított fürdőtérben. 
A paksi egyedülálló intézmény, hiszen egy 
egészségügyi rendelőintézet és egy gyógy-
fürdő kombinációjából jött létre, így egyedi 
módon egyesíti magában az OEP által �-
nanszírozott közellátást, valamint az extra 

egészségügyi és gyógyfürdő-szolgáltatások 
iránti igényt. 
A paksi gyógyvíz számos előnnyel bír, egye-
bek mellett gyulladáscsökkentő és görcs-
oldó hatású, mindenkinek jót tesz, élénkít 
és vitalizál. Mozgásszervi problémákon túl 
bőrgyógyászati, nőgyógyászati, urológiai 
betegségek esetén is érdemes kipróbálni. Ka-
rácsony alkalmával 10, illetve 20 alkalmas 
gyógyfürdőbérletet is vásárolhat; ha egész 
évben kényeztetné magát, akár éveset is, aki 
viszont igazán ellazulna, egy hatalkalmas 
frissítő kezelést is válthat algás pakolással, kü-
lönféle masszázsokkal kiegészítve. Hétköz-
nap és hétvégén is a masszázstípusok széles 
választékát kínálja a gyógyfürdő, az igények-
től függően méregtelenítő, relax, vitalizáló, 
fogyasztó és cellulit elleni, talp-, valamint 
nyirokmasszázst is. Aki szépülne, kérhet ult-
rahangos zsírbontást is, aki pedig csupán ki-
kapcsolódna, annak találták ki az aromaterá-
piás fürdőket. A gyógyfürdő hétköznapokon 
8-20 óráig, szombaton és vasárnap 9 és 20 óra 
között tart nyitva. A látogatókat öltözőhelyi-
ségek várják zárható öltözőszekrénnyel, a kí-
vánt komfortot pedig számos pihenőágy és 

büfé biztosítja a vendégek számára. A gyógy-
fürdőben orvosi javaslat nélkül a gyógyvizes 
medencefürdő, különböző masszázsfajták, 
aromaterápiás fürdők, vitálpakolások, vala-
mint szárazföldi- és vízitornák vehetők igény-
be a szolgáltatás teljes árának meg�zetésével. 
A szakorvos által felírt fürdőgyógyászati 
kezeléseket az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár részben megtéríti. Az egészség és a �tt 
közérzet megőrzését vízi tornák: aquaerobic 
és aquatréning, kondicionáló-, illetve nyugdí-
jas vízitorna, valamint száraz tornák: kisma-
matorna, Pilates, szív- és érrendszeri torna, 
valamint gerinc-és medencetorna segítik. A 
széles körű szolgáltatások is bizonyítják, hogy 
a paksi létesítmény nem csupán gyógyfürdő. 
A 3250 négyzetméteres épületben működik 
bőrgyógyászati, reumatológiai és ortopédiai 
szakrendelés, ide költöztek a gyógytornake-
zelések és az új épületben kaptak helyet a �zi-
oterápiás kezelők is. A fő pro�l természetesen 
a gyógyvizes kezelés és a hozzá kapcsolódó 
fürdőgyógyászati ellátás, ami nem csupán a 
paksiak, hanem a vonzáskörzetben elhelyez-
kedő 13 település lakosai számára is elérhető.                                                   

Matus D.
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Elismerték a zenekart

Adatigénylést 
nyújtott be 
az MVM-hez
Közérdekű adatigénylésben kéri 
ki az MVM Csoporttól Herin-
ges Anita MSZP-s országgyűlési 
képviselő, hogy az MVM Zrt. és 
annak leányvállalatai mennyit 
költöttek 2010 és 2014 között 
sportklubok és sportrendezvé-
nyek támogatására. Az ország-
gyűlési képviselő a minap tartott 
parlamenti vita során próbálta 
megtudakolni, mi az oka annak, 
hogy az MVM nem szponzorál-
ja tovább a paksi futballklubot. 
Kérdésére Aradszki András ener-
getikáért felelős államtitkár úgy 
válaszolt, a döntés szigorúan gaz-
dasági megfontolású. Heringes 
Anita paksi sajtótájékoztatóján 
azt mondta, a közérdekű adat-
igénylésben arra szeretne bizonyí-
tékot, hogy valóban tisztán szá-
mok alapján született-e a döntés, 
vagy a Paksi FC issza meg annak 
a levét, hogy Pakson nem �deszes 
önkormányzat vezeti a várost. 
Heringes Anita szerint az is el-
képzelhetetlen, hogy a központi 
költségvetésben szereplő paksi 
stadionfejlesztés úgy valósuljon 
meg, hogy közben az NB I-es fut-
ballcsapat munkája ellehetetlenül.  
Az MSZP-s országgyűlési képvi-
selő sajtótájékoztatóján kitért arra 
is, hogy az atomerőmű kapacitás-
fenntartásával kapcsolatos tör-
vényjavaslat is több kifogásolható 
rendelkezést tartalmaz. Heringes 
Anita szerint a nyilvánosság teljes 
kizárásával, közbeszerzések nél-
kül valósulhat meg a paksi erőmű 
bővítése, egyebek mellett amiatt, 
hogy üzleti titokká minősítették 
a szerződéseket. A parlamenti 
politikus emlékeztetett arra, hogy 
korábban éppen Aradszki And-
rás beszélt arról, hogy a hatályos 
törvények alapján a beruházó 
Roszatom köteles közbeszerzési 
eljáráson kiválasztani a beszállí-
tókat és nyilvános lesz a kivitelező 
személye. A képviselő módosító 
javaslatot nyújt be, mert arra sem 
lát törvényi garanciát, hogy a be-
ruházásban 40 százalékos lesz a 
magyar részvétel.        Matus Dóra

Pro Cultura Minoritatum Hun-
gariae, azaz a magyarországi ki-
sebbségek kultúrájáért díjat ka-
pott a Roger Schilling Zenekar. 
Az elismerést a nemzetiségek 
napja alkalmából rendezett X. 
Nemzetiségi Gálán vették át Bu-
dapesten. A 2005-ben alapított 
díjjal azoknak a Magyarorszá-
gon élő nemzetiségekhez tartozó 
személyeknek, szervezeteknek 
a munkáját ismerik el, amelyek 
kiemelkedő tevékenységet vé-
geznek anyanyelvi kulturális 
örökségük megtartásáért, fej-
lesztéséért. Az összefogást szim-
bolizáló bilobalevelet ábrázoló 
bronz emlékplakettet és díszok-
levelet a nemzetiségek napjához 
kötődő gálán adták át, amely-
nek immáron tíz éve felvállalt 
missziója, hogy megismertesse 
és terjessze a hazánkban élő 
nemzetiségek kultúráját, hagyo-

mányait. Az idei tíz kitüntetett 
egyike a Roger Schilling Zene-
kar volt, amely több mint húsz 
éve őrzi a sváb zenei hagyomá-
nyokat. Az országosan és hatá-
rainkon túl is ismert és elismert 
formáció 1991 májusában ala-
kult meg. Néhányan közülük az 
akkori városi zenekarban vetet-
ték fel, hogy sváb zenét szeretné-
nek játszani, és bár az ötlet nem 
aratott osztatlan sikert, a szívből 
jövő szándék, hogy gyökereikhez 
hűen őrizzék a sváb hagyomá-
nyaikat, elég erősnek bizonyult. 
A zenekar tagjaiból 1994 decem-
berében megalakult a Német Ze-
nebarátok Egyesülete. A Roger 
Schilling fellépett már többek 
között Györkönyben, Németké-
ren, Budapesten, Szekszárdon, 
Sopronban, állandó szereplői a 
paksi nagyrendezvényeknek. A 
társaság első külföldi útja a spa-

nyolországi Calellába vezetett 
1993 őszén, ahova két év múl-
va ismét visszatértek, de jártak 
többek között Görögországban, 
Laudában és Reichertshofenben 
is. Utóbbi város zenekará-
val, a Reichertshofener Musi-
kantennel nagyon jó kapcsolatot 
ápolnak. A szereplések mellett 
számos versenyeredménnyel, 
ezüst- és aranyminősítéssel is 
büszkélkedhetnek. Elsősorban 
magyarországi sváb népzenét 
szólaltatnak meg, de repertoár-
jukban megtalálhatóak német-
országi népzenék és műdalok 
is. A társaság összetartó ereje 
egymás elfogadásában, a barát-
ságban rejlik, de kulcsfontosságú 
vezetőjük, Fritz József szakmai 
tudása, elismertsége. A zenekart 
2008-ban Pro Urbe-díjjal tüntet-
te ki Paks önkormányzata. 

Kohl Gyöngyi

Két új kiállítással, Nemes Márton és Sebestyén Zoltán tárlatával nyitotta meg az év utolsó 
hónapját a Paksi Képtár. Nemes Mártonnak karakteres, erőteljes és könnyen felismerhető festői stílusa van: 
bár Budapesten él, Székesfehérvárról származik, ezért képein gyakran visszaköszön a kisváros-nagyvá-
ros kontrasztja, az urbánus környezet feszültségei. A mindössze 28 éves művész célja, hogy olyan képeket 
hozzon létre, amelyekben a recesszió kon�iktusait lefordítja a festészet nyelvére. Sebestyén Zoltán festményei 
több, a nyolcvanas évek elején jellemző festészeti stílushoz kapcsolhatók. Képeiről elsősorban a drámai hatá-
sú, vadul festői, erős érzelmeket kommunikáló vizuális világ jut eszünkbe. Alkotásain saját élettörténetének 
tapasztalatai és megoldatlan kon�iktusai épülnek történetté.
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Közép-Európában is jegyzik 
a csámpai lovasokat

Véradókat köszöntöttek

Közép-Európa Kupán (KEK) és orszá-
gos bajnokságokon szerepeltek sikerrel 
a Csámpai Lovassport Egyesület tagjai 
westernlovaglásban. Idén kilenc lovasuk 
nevezett különböző ügyességi versenyek-
re, ketten pedig – ha csak átmenetileg is 
– a lovak helyett bikára váltottak. Az ered-
ményeket évzáró összejövetelükön Csapó 
Sándor elnök összegezte. Kiemelte, hogy 
az ügyességi számokban a paksi, csámpai 
egyesület meghatározó az országban, sőt 
Közép-Európában is jegyzik. Utóbbit jel-
zi, hogy az idei KEK-en három verseny-
zőjük is jól szerepelt, Ledneczki László 
olyannyira, hogy aranyéremmel tért haza 
Csehországból. A hazai versenyek ismét 
jócskán gyarapították a csámpai Fenyves 
Lovastanyán felhalmozott kupák és érmek 
számát. Ledneczki László a nemzetközi 

porondon szerzett arany mellett kettőt 
itthon is szerzett. Rajta kívül elsősorban 
Fodor Noémi, Ledneczki Veronika és 
Horváth László jeleskedett az éremgyűj-
tésben. Ledneczki Veronika idén már a 
felnőttek között szerepelt és egyebek mel-
lett a naked trailben nyert, azaz abban az 
ügyességi versenyszámban, ahol nyereg 
és kantár nélkül kell a pályát teljesíteni. 
Horváth Lászlónak ez volt az első éve ver-
senyzőként, de igen magasra tette a mér-
cét, több aranyérmet sikerült elhoznia az 
országos bajnokságon és kupasorozaton. 
A versenyzésen, az arra való felkészülésen 
kívül a hobbilovaglásnak is terepet ad az 
egyesület, amit túrák sora igazol, illetve 
közösségként is remekül működik. Ennek 
ékes példája az is, hogy egy balesetben 
megsérült társuknak szerveztek a közel-

múltban gyűjtést, hogy legalább anyagilag 
megkönnyítsék a hosszadalmas rehabili-
tációt. 
Csapó Sándor elnök az évzárón Süli János 
polgármesterrel együtt mondott köszöne-
tet a Mezőfalva Zrt. ágazati igazgatójának, 
Jakab Bélának, aki az egyesület egyik támo-
gatója. A lovasok az elmúlt években tizen-
két alkalommal segédkeztek az előszállási 
társaságnak a marhák ki- és behajtásában, 
ami – ahogy Csapó Sándor mondta – mun-
ka és élmény is számukra. 
A csámpai lovasoknál a versenyszezon 
ugyan véget ért, de a közösségi élet nem: 
lapzártánk után közös disznótort tartot-
tak, többen az évet is közösen búcsúztatják 
majd és a tereplovaglásról sem mondanak 
le, hiszen azt nem gátolja a hideg, a hó pe-
dig kifejezetten szebbé teszi.     Vida Tünde

November 27. a véradók napja, 
ebből az alkalomból minden 
esztendőben köszönti a Ma-
gyar Vöröskereszt a kerek vér-
adásszámot elért véradókat. A 
szervezet 1939 óta vesz részt a 
térítésmentes véradás szerve-
zésében. A biztonságos hazai 
vérellátáshoz évente 500 ezer 
egység vérre van szükség, ami-
nek biztosításához nélkülözhe-
tetlen a donorok önzetlensége. 
November 27-én a jubiláló vér-
adókat, véradásszervezőket és 
a véradás ügyének támogatóit 
köszöntik. A Magyar Vöröske-
reszt Tolna Megyei Szervezete 

a Pakson megtartott rendez-
vényen szervező munkájáért 
ezüst emlékérmet adományo-
zott Sup  licz Istvánnénak Né-
metkérről. A véradómozgalom 
érdekében végzett tevékeny-
ségéért támogatói oklevelet 
kapott a paksi Csengey Dénes 
Kulturális Központ és Bikács 
község önkormányzata. Gu-
lyás Katalin, a Magyar Vörös-
kereszt Tolna megyei szerve-
zetének igazgatója kiemelte, 
nincs az évnek olyan időszaka, 
amikor ne lenne szükség vér-
re. A donorok nem járhatnak 
véradásra életük végéig, tehát 

nagyon fontos az új véradók 
toborzása, különösen a �atalok 
megszólítása. Ezért nagy öröm, 
hogy idén tavasszal két pak-
si középiskolában egy napon 
több mint száz nagykorú diák 
jelent meg véradáson, közülük 
közel nyolcvanan első alkalom-
mal nyújtották karjukat. A nők 
évente négyszer, a fér�ak ötször 
adhatnak vért, ám a két alka-
lom között bizonyos időnek 

el kell telnie. A véradás, amely 
egyben egészségügyi szűrés is, 
nem fájdalmas, a vizsgálatokkal 
és a kérdőív kitöltésével együtt 
mindössze fél órát vesz igény-
be. Pakson legközelebb decem-
ber 17-én és 18-án 9 és 16 óra 
között lesz véradás a kulturális 
központban. A véradásról to-
vábbi információkat a www.
veradas.hu honlapon olvashat-
nak.                                 -gyöngy-

Juhász Mihály 53 évesen százszoros véradó. Fiának szívmű-
tétje volt, amihez szükség volt vérre, de azóta is, amikor beül a 
székbe, gondol mindazokra, akiknek már segített, és akiknek 
még segíthet a véradással. Minden alkalom után azt számolja, 
hogy mikor mehet a következőre. Nagyon jó érzéssel tölti el, 
hogy ilyen magas véradásszámot elért. 
Lovas László is százszoros véradó. Mint mondja, bárkinek 
bármikor szüksége lehet vérre, a segítség pedig mindenkinek 
jólesik. Tavaly decemberben volt utolsó alkalommal véradáson, 
hiszen idén januárban betöltötte 65. életévét. Az utolsó eszten-
dőben Madocsára és Nagydorogra is elment véradásra, hogy 
elérje a száz alkalmat, ami 45 liter leadott vért jelent.
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Advent idején
Idén pontosan Szent András 
apostol napjával kezdődött az 
advent, a karácsonyi időszak 
négy, várakozással teli és az 
elcsendesülésnek, a böjtnek 
teret engedő hete. Az idei ad-
ventre is számos  programmal 
készült az önkormányzat és 
városunk több intézménye.  A 
kínálatot egy kiadványban 
gyűjtötték össze, amelyet min-
den háztartásba eljuttattak.
 
Követve a hagyományt, adven-
ti gyertyagyújtást szervezett az 
önkormányzat és a Paksi Kert-
barátok Egyesülete, az esten 
Lenkeyné Teleki Mária refor-
mátus lelkész, Szabó Vilmos 
Béla evangélikus esperes és 
Csősz István katolikus plébános 
osztotta meg a megjelentekkel 
ünnepi gondolatait, majd Süli 
János polgármester mondott 
köszöntőt. Miután meggyújtot-
ta az első gyertyát az adventi 
koszorún, Csősz István katoli-
kus plébános és a Szentjánosbo-
gár Klub adott zenés műsort. Az 

est zárásaként mézessüteményt 
és forró teát kínáltak a Paksi 
Kertbarátok Egyesületének tag-
jai, akik az alkalomra elkészítet-
ték a város adventi koszorúját és 
betlehemmel is meglepték a vá-
ros lakóit, ennek elkészítésében 
a művészeti iskola növendékei 
segítettek. A polgármesteri hi-
vatalhoz egy héttel később visz-
szavárták a lakosságot, amikor 
megnyitották az adventi udvart. 
A kézműves portékák, forró ita-
lok és ínycsiklandó harapnivaló 
mellé közel egy héten át minden 
este társult színpadi műsor. A 
nyitó alkalmon Bodajki Boglár-
ka kézműves foglalkozást tar-
tott és a Szaggató zenekar lépett 
fel, majd a további napokon, 
lapzártánk után színpadra lépett 
a Vetővirág Népzenei Együttes, a 
Fészek Duó, a Tini Tüsik, a Paksi 
Pedagógus Kórus és a Paksi Vá-
rosi Vegyeskar. A programot a 
Paks gyerekeknek című könyv 
bemutatója és a Kincskereső 
Gyermekkönyvtár rendkívüli 
kakaópartija is színesítette.

A gyermekkönyvtár is ünnepi 
készülődésre várta a családo-
kat, ahol többek között adventi 
naptárat, karácsonyfadíszeket 
lehetett készíteni, a héten pedig 
a Mikulás megmentése címmel 
Bumberák Maja mesemondó 
délutánját tartották. 
Lapunk megjelenése másnap-
ján, de cember 13-án az evangé-
likus templomban a Paksi Vá-
rosi Vegyeskar koncertezik. A 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont munkatársai négy szom-
batra szerveztek kézműves 
foglalkozást, de volt mesejáték, 
kreatív és kutyaterápiás foglal-
kozás is. Az utolsó találkozás 
december 20-án lesz 15–18 óra 
között a Pikk-Dráma Kör inter-
aktív műsorával fűszerezve. La-
punk megjelenésének hétvégé-
jén, vasárnap 10 órakor nyílik 
az adventi kézműves kirakat, 
ahova a járás településein élő 
és alkotó hagyományos, népi, 
polgári és modern kori kézmű-
vesek hozzák el portékáikat, 16 
órától pedig színházi előadás 

lesz. December 27-én 20 órá-
tól az ötödik blueskarácsonyra, 
azaz az Ulbert-Hesz Projekt 
koncertjére lehet ellátogatni a 
kulturális központba. 
A faluházban a Mikulás-váró 
és a Luca napi népszokásokat 
fókuszba állító foglalkozást 
tartottak, december 18-án pe-
dig 16.30-tól karácsonyváró 
délután lesz a Vetővirág Nép-
zenei Együttes közreműkö-
désével. Ugyanezen a napon 
a református templomban a 
Szaggató ünnepi műsorára vár-
ják a közönséget. Dunakömlő-
dön is nyitottak adventi udvart, 
ott négy héten át minden pén-
tekre szervezett alkalmat a Ró-
mai Katolikus Plébánia a rész-
önkormányzat támogatásával. 
A fellépők a Virágom, az Ária 
Mánia, illetve a Keresztmetszet 
együttes volt, az utolsó estén 
pedig, amelyet december 19-
én 18 órától tartanak, a kakasdi 
székelyek betlehemes játéka 
lesz látható.

Kohl Gyöngyi

A városháza előtti adventi udvar nyitórendezvényén a Paks Kultúrájáért-díjas Szaggató lépett fel. A zenekar december 18-án a református 
templomban is ünnepi koncertet ad.
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Ahol kétszer is ünneplik a karácsonyt
Visken kétszer ünneplik a kará-
csonyt, egyszer decemberben, 
ahogy nálunk is, egyszer pedig 
január 6-án, 7-én, a Julianus-
naptár szerint. Szajkó Károly 
polgármester, aki 2006 óta áll 
a város élén, azt mondja, ez a 
városvezetésre semmilyen kü-
lön feladatot nem ró, megün-
neplik ezt is, azt is. Elárulta, azt 
mindig izgatottan várják, hogy 
melyik időpontban esik a hó, 
ukránok, magyarok versenge-
nek, mert azt tartják, hogy a 
Jóisten arra a karácsonyra küld 
havat, amelyik az igazi. – Ka-
rácsonyfát állítunk a központi 
téren, a központot kicsit ki is 
díszítjük, mikor hogy jut, gyűj-
tést rendezünk a gyerekeknek, 
szegényeknek – tért vissza az 
ünnephez. A karácsonyfa de-
cember közepétől január végé-
ig, sőt néha február közepéig áll 
a központban. Az ünnepváró 
összejövetel december 18-ra 
van meghirdetve, de a műsor-
ról még zajlanak az egyezteté-
sek – ismertette a városvezető, 
aki szerint több százan ösz-
sze szoktak ilyenkor gyűlni. A 
programban, gyűjtésben a ci-
vilszervezetek, a jótékonysági 
alapítvány és a Visk Tv jeles-
kednek.
Visken 55 százalék a magya-
rok aránya, de, ha a kültelke-
ket, Fenest, Rákost, Sajánt és 
Mogyoróst is hozzávesszük, 45 
százalék. Saján kedvelt üdülő-
hely, ott ünnepekkor telt ház 
van egyébkor is, de most kü-
lönösen, mert sokan „áttele-
pültek” Ukrajna háborús öve-

zetéből. Nem véletlen Szajkó 
Károly karácsonyi, újévi jókí-
vánsága: – Azt kívánom, hogy 
a háború befejeződjön, hogy 
békés életet tudjunk élni, per-
sze jólétet, bőséget és legjobban 
egészséget kívánok minden-
kinek – fogalmazott. Hozzá-
tette, Visk és Paks kapcsolatát 
illetően azt szeretné, hogy az 
lehetőleg megerősödjön. – A 
paksi embereknek is boldogsá-
got, egészséget kívánok, és azt, 
hogy szeressék a viskieket. Mi 
is szeretjük őket – fűzte hozzá. 
Paks Kárpátalján fekvő testvér-
városának első embere azt is el-
árulta, hogy náluk szerencsére 
együtt lesz a család. Lánya, aki 
a magyar iskolában igazgatóhe-
lyettes, velük él, �a Ungváron, 
de minden hétvégén hazaláto-
gat. Így lesz ez karácsonykor 
is, amikor hal, töltött káposzta, 
rántott hús, fasírt, sőt még ra-
kott krumpli is kerül az asztal-
ra. Utóbbinak semmi hagyo-
mánya vagy éppen jósló ereje 
nincs, egyszerűen csak azért, 
mert az a család kedvence.
Dancs Éva, a Paksot többször 
megjárt pedagógus arról mesélt 
lapunknak, hogy az iskolában 
mindig közösen készülnek a 
gyerekekkel, kidíszítik az is-
kolát, műsorral búcsúznak el 
egymástól a téli szünet előtt, 
ilyenkor betlehemes jeleneteket 
is előadnak. Régen, a rendszer-
váltás előtt nem volt így, hiszen 
hivatalosan nem ünnepelhettek 
az ortodox karácsonytól eltérő 
időpontban, és iskolai szünetet 
sem tartottak. – Az első kará-

csony nagyon szép volt – em-
lékezett vissza. Arra is kitért, 
hogy az ukránok és a magyarok 
sok mindent átvesznek egy-
mástól, különösen a vegyes há-
zasságok esetében. A szokások, 
mint mondta, náluk, Visken is 
változóban vannak: régen né-
hány nappal karácsony előtt 
tartották a disznótort, hogy 
�nom, friss étel kerüljön az 
asztalra, sült kolbász, oldalas, 
töltött vagy éppen kolozsvári 
káposzta. Hagyomány volt, de 
már kiveszőben van a betlehe-
mezés, kántálás szokása is, tette 
hozzá. 
Jenei Károly református lelkész, 
aki szintén gyakori vendég Pak-
son, arról számolt be lapunknak, 
hogy családjában élő hagyo-
mány a kántálás. A szentestei 
istentisztelet után a nagyszülői 
háznál kezdve, majd a rokonsá-
got végigjárva adják át egymás-
nak jókívánságaikat, egyházi 
énekeket énekelnek. – A kán-
tálással megfertőztük a ruszin 
ukránságot, náluk ez nem volt 
szokás. Fogyóban van, de pá-
ran még tartják a betlehemezést 
is – vázolta a lelkipásztor, akit 
idén minden eddiginél jobban 
foglalkoztat a legszűkebb család 
közös ünnepe, hiszen ez az első 
alkalom, amikor kislányukkal, 
a tíz hónapos Mónikával együtt 
várják az ünnepet. Más érzéssel 
olvassa a karácsonyi történetet, 
másként járja át a gondolat, hi-
szen most érzi igazán, mennyire 
az övék is ez a csoda, árulta el. 
Arról is beszélt, hogy karácsony 
estén a hívekhez szólni sem 

olyan, mint máskor. – Olyan-
kor ezerkétszázan, ezerötszázan 
is összegyűlnek, állnak a sorok 
közt és az udvaron is. Olyan-
kor nagyon ritka a levegő ott, 
a szószéken. Át is járja, meg is 
hatja az embert, nagyon lélek-
emelő tud lenni – érzékeltette 
Jenei Károly. Arról is szót ejtett, 
hogy természetesen náluk is ta-
pasztalható az elanyagiasodás, 
hiszen a „butaság nem kér vízu-
mot”. Versengenek az emberek 
a házak cicomázásában, abban, 
hogy ki kap értékesebb aján-
dékot. – Azt gondolom itt is a 
mérték a fontos. Nem számít, 
kinek hány emeletnyi a kará-
csonyfája, mennyi dísz van raj-
ta, csak ne takarja el a lényeget, 
ne feledkezzünk meg az ünnep 
okáról. Régi papi mondás, de 
örök érvényű: megszülethet 
Krisztus százszor is rajtad kívül, 
ha benned egyszer sem – össze-
gezte Jenei Károly.

Vida Tünde

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:

H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig
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Mind prímák valamiben

Príma eredményeket díjazott a Vállalkozók 
és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) 
és megyei szervezete a szekszárdi Babits Mi-
hály Kulturális Központban, ahol a jubileumi, 
tizedik Prima Gálán nemcsak a Megyei Prima 
Díjakat adták át, hanem az év vállalkozóinak 
munkáját is elismerték. A megye kiválósá-
gai között akadt paksi is, méghozzá három. 
Ebben az évben a megyei szervezet döntése 
szerint az Év Tolna Megyei Vállalkozója díjat 
Tóth Sándor és Szász Nikoletta mellett a paksi 
Fazekasné Pintho�er Irén érdemelte ki, aki a 
díjjal járó oklevelet és üvegszobrot is átvehette 
a gálán. A Firhang függöny- és lakástextil kis- 
és nagykereskedelmi cég, illetve a Tolnaricum 
üzlet tulajdonosa kereskedő és vendéglátó 
szüleit követve ’77-ben költözött Dunaúj-
városból Paksra. Kozmetikusként végzett, a 
szakma fortélyait a Tolna Megyei Ipari Szol-
gáltató Szövetkezetnél tanulta. A megyében 
elsőként lett maszek a szakmában 1981-ben, 
letette a mestervizsgát is, sok tanuló gyakorla-
ti felkészülését segítette. A rendszerváltáskor 
férjével, Fazekas Lajossal új vállalkozást ál-
modtak meg. Felismerve a piaci rést, függöny- 
és lakástextil-forgalmazásba kezdtek, s 1990-
ben megnyitották a Firhang függönyboltot. 
Fő pro�ljuk ma már a nagykereskedelem. 
Országszerte számos cég partnerei, beszállítói 
például a Kika üzletláncnak nemcsak hazánk-
ban, hanem Horvátországban és Romániában 
is. Minőségi termékeik megtalálhatók a hévízi 
termálszállóban, illetve a paksi Erzsébet Nagy 
Szállodában is. Budaörsi központú üzletük 
vezetését a közelmúltban lányuk és férje vette 
át. Új kihívásokat keresve néhány éve meg-
nyitották férjével a Tolnaricum nevű üzletet, 
amely a Tolna megyére jellemző helyi kéz-
műves termékekre specializálódott. Ma már 
bor- és pálinkakóstolókat is tartanak itt, szinte 
kivétel nélkül telt ház mellett. A sikerek ter-
mészetesen nem könnyen születtek, mondja 
a díjazott, aki szerint egy vállalkozónak fo-
lyamatosan meg kell tudnia újulni, nem sza-
bad megelégednie a meglévővel. Mernie kell 
nagyot álmodni, de ami a legfontosabb, hogy 

legyen egy támogató partnere, adott esetben a 
férje, Lajos, aki hisz az álmaiban és segít azok 
megvalósításában. Ha eredményeket akar, ne 
riadjon vissza a munkától, a nehézségektől, és 
ne hagyja �gyelmen kívül a folyamatosan vál-
tozó igényeket és körülményeket. 
Szintén a VOSZ megyei szervezetének elnök-
sége döntött a Megyei Prima Díjak odaítélésé-
ről is, a díjazás az erkölcsi és a szakmai elisme-
rés mellett 1-1 millió forintos pénzjutalommal 
és egy egyedi kristályszoborral jár. Magyar 
közművelődés kategóriában a Megyei Prima 
Díjat idén a paksi Vincze Bálint természetfo-
tós kapta, aki Pécsett járt művészeti középis-
kolába, majd a szekszárdi nyomdában lett 
belőle gra�kus, tipográfus. Közel három évti-
zede, ’86 óta a paksi atomerőműben dolgozik, 
a cég színvonalas kiadványai többek között 
az ő munkáját dicsérik. Viszonylag későn, 
hét éve adta a fejét természetfotózásra, némi 
túlzással munkaköri kötelességből. Többnyi-

re az atomerőmű környezetének természeti 
szépségeit örökíti meg, képeinek kulcsszere-
pe van a cég kommunikációjában. Az elmúlt 
hetekben két díjat is nyert a Magyar Termé-
szetfotósok Szövetsége pályázatán. Az emlő-
sök viselkedése kategóriában Torokra című, 
paksi ürgéket ábrázoló munkáját dicséretben 
részesítették, a Hóhányó című képével pedig 
második díjas lett az Állatok és környezetük 
témakörben. Képei, kiállításai mellett ő maga 
is bejárta már a világot. Korábban megjelent 
egy albuma Genuin címmel, és most a paksi 
ürgékről készül kiadni egy mesekönyvet, ami-
hez a képek készítése mellett a verses mesét is 
ő írta. Ez, mint elmondta, egy hét múlva jön 
ki a nyomdából. Vincze Bálint hamarosan an-
nak az egyéves körutazásnak a végéhez is elér, 
amely révén Oroszország atomerőműveit, 
illetve azok környezetét is végigfotózta. Meg-
keresésünkkor éppen a Kola-félszigetre, uta-
zásának utolsó állomására indult, az egyéves 
túra eredményét a közeljövőben kiállításon is 
bemutatja. 
A megyei gála mellett Budapesten is ünnep-
séget tartottak, ahol a vállalkozók napján 

a VOSZ tizenhatodik alkalommal adta át 
az üzleti élet legrangosabb díjait. Az ese-
ménynek a Művészetek Palotája adott ott-
hont, ahol Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter és Demján Sándor, a VOSZ ügy-
vezető elnöke is köszöntőt mondott. Tolna 
megyéből három vállalkozó részesült az Év 
vállalkozója elismerésben, köztük a paksi 
Lőrincz János, az STL K�. tulajdonosa. A 
díjazott mindössze 23 évesen, 2002-ben ala-
pította építőipari cégét még bt. formájában. 
Az akkor 3-4 embert alkalmazó, induló pak-
si kisvállalkozás mára a térség meghatározó 
piaci szereplőjévé nőtte ki magát a gazdasági 
válság ellenére is. A fejlődés eredményeként 
napjainkra közel 35 főre bővült a foglalkoz-
tatottak száma. Ma már az építőipar szinte 
teljes vertikumával foglalkoznak magas 
színvonalon, a legmodernebb technológi-
ákkal, korszerű anyagokkal. Speciális szak-
területük a homlokzat-felújítás, homlokzat-
szigetelés és -festés. Tavaly pro�ljuk bővítése 
mellett döntöttek a közelgő erőműbővítésre 
alapozva, így került tevékenységi körükbe 
a szálláshely-szolgáltatás: a cég telephelyén 
hét apartmanos vendégház épült. Lőrincz 
János három éve lépett a Paksi Iparos és Vál-
lalkozói Kör tagjai közé, és mint Pintér Fe-
renc, a VOSZ Tolna megyei szervezetének 
társelnöke kiemelte, nem csupán a munkái 
példaértékűek országszerte, hanem �atal 
korát tekintve az a robbanásszerű teljesít-
mény is, ami erre a jelölésre predesztinálta. 
Lőrincz János a díjról szólva elmondta, nagy 
öröm, de nagy felelősség is számára, mert az 
elkövetkezendő években meg kell mutassa, 
hogy méltó az elismerésre. 
– Soha nem szabad hátradőlni, lennie kell 
további terveknek és céloknak, amik fejlő-
désre ösztönöznek – fogalmazott motiváció-
járól Lőrincz János. A díjazott hozzátette: 
– Egy vállalkozás elindításánál mindig a bi-
zalom elnyerése a legnagyobb kihívás.
A díjazottakat december 13-án  a Lus so ni-
um-gálán is köszöntik, ahová minden paksit 
vár a szervező iparoskör.             Matus Dóra
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Városismereti kiadvány 
készült gyermekeknek
Az idei adventi udvar színes 
programjainak rendhagyó ese-
ménye volt lapzártánk után a 
Paks gyerekeknek című város-
ismereti könyv bemutatója. 
Bodor Éva, a Paksi Pákolitz Ist-
ván Városi Könyvtár megbízott 
igazgatója faggatta a szerzőket, 
a paksi Vassné Volf Klaudiát és 
pécsi szerzőtársát, Tóth Esztert 
az új kiadványról. A gyerekek 
elkészíthették saját, személyes 
várostérképüket, társasozhattak 
a könyvben szereplő Kulturális 
kalandtúra című játékkal. A be-
mutató hangulatát a könyvhöz 
készült gyerekdal és a könyv 
főszereplőit – Fürgét és Görgit 
– megformázó mézeskalácsok 
színesítették, ízesítették. A kötet 
közvetlen hangvételű, játékos, 
változatos feladatokkal tisztáz 
fogalmakat, nyújt sokoldalú is-
mereteket, amelyeket izgalmas 

illusztrációk gazdagítanak. Kisis-
kolások számára könnyen érthe-
tően mutatja be a város működé-
sét, az épített örökség emlékeit, a 
természeti környezet értékeit, 
olvashatjuk a könyv borítóján 
szereplő ajánlóban. 
Klaudia régi vágya volt egy gyere-
keknek szóló képes paksi könyv, 
ami összefüggéseiben mutatja be 
a várost, annak jelenét, működé-
sét, történetét, értékeit és közös-
ségi jellegét. – A hivatali munka-
körömben szembesültem azzal, 
hogy hiába vagyok tősgyökeres 
paksi és építész, mégis újabb és 
újabb dolgokat tudok meg én is 
a városomról – mondja Klau-
dia. A szerző a könyv ötletével 
és koncepciójával a zsebében, 
egy véletlen kapcsán találkozott 
három éve Tóth Eszterrel egy 
építészetoktatásról szóló rendez-
vényen. Az ismeretségnek közös 

munka és a színes paksi könyv 
lett az eredménye. Tóth Eszter – 
aki maga épített környezeti neve-
léssel foglalkozik – a kultúrAktív 
Egyesület vezetőjeként már ké-
szített Pécsnek egy hasonló ki-
adványt többedmagával, amelyet 
több város kötete követett. Így 
indult útnak a Tied a város című 
könyvsorozat, amelyhez most 
Paks is kapcsolódott. A sorozat 
mindegyike helyi kezdeménye-
zés alapján, helyi szakemberek-
kel együttműködve készül, és a 
hangsúlyt a helyi jellegzetességek 
kapják, mondja Eszter. A sajátos 
tematikus elemek mellett a paksi 
kiadvány azért is különleges a so-
rozatban, mert különálló fejezet 
tárgyalja a város és a környező 
falvak kapcsolatát, illetve Klaudia 
hatására a könyv felépítésében a 
szépérzékre visszaható építészeti 
szempontok – mint lépték, arány, 
színek, ritmus, kompozíció – is 
hangsúlyos szerepet kaptak, tud-
tuk meg a szerzőktől. Egyebek 
mellett a Duna is fontos helyet 
kapott a kiadványban: külön feje-
zetekhez kapcsolódóan tárgyal-
ják a folyó szerepét a közlekedés, 
tájékozódás szempontjából, a fo-
lyópart részeit, a város és a folyó 
kapcsolódását és természetesen 
a halászlé is szóba kerül. A közel 
110 oldalas kötetben nem csu-
pán a gazdag illusztráció segíti az 
érdeklődés és a �gyelem fenntar-
tását, hanem a kerettörténet sze-
rethető, vicces szereplői, Fürge 
és Görgi, a két kíváncsi ürge is, 
akik a hely ismeretére, szereteté-
re és tettrekészségre motiválják 
az olvasót. A kétezer példányban 
megjelenő városismereti kö-
tet az önkormányzat jóvoltából 
minden általános iskolába eljut 
közösségi használatra, hasznosít-
ható kiegészítő tananyagként, de 
paksi szerzője különösen ajánlja 
a könyvet kalandos családi séták-
ra, közös nyomozásra is. A kiad-
ványt bemutatója után az önkor-
mányzatnál kereshetik. 

MD 

Ökoiskola  
címet kapott  
a Bezerédj
Elnyerte az Ökoiskola címet a 
Paksi Bezerédj Általános Iskola. 
Ennek birtokában nagyobb esély-
lyel vehetnek részt a környezeti 
nevelés, illetve a fenntartható-
ság pedagógiájával kapcsolatos 
pályázatokon, segítik szakmai 
fejlődésüket, bővül kapcsolat-
rendszerük. Az oktatásért és kör-
nyezetvédelemért felelős tárcák 
2004-ben hozták létre közösen 
az Ökoiskola címet, amellyel az 
átgondolt és a mindennapi gya-
korlatként, iskolai keretek között 
végzett környezeti és egészség-
nevelést ismerik el és amelyet 
pályázati úton lehet elnyerni. 
A három évre szóló megtiszte-
lő cím megítéléséről szóló ok-
levelet de cember 13-án veszik 
át a Paksi Bezerédj Általános 
Iskola képviselői Budapesten. 
Ökoiskolaként végzett tevé-
kenységének részeként nemrég 
természetfotópályázatot hirdetett 
diákjainak az intézmény, melyre 
250 fotó érkezett. Az alkotásokat 
Bencze Barnabás, Vincze Bálint 
és Wollner Pál értékelte. A kivá-
lasztott fényképek felhasználásá-
val, az atomerőmű támogatásával 
falinaptár is készült. Az iskola 
az ötszáz példányban megjelent 
naptárral lepi meg partnereit, 
a szülők, diákok és érdeklődők 
által megvásárolt példányokból 
befolyt összeg az intézmény ala-
pítványának számláját gyarapítja. 

-dal-

Dorka 
Lakás-textil

7030 Paks, Tolnai út 133.
Bútorszövetek, függönyök, karnisok, 

habszivacsok (egyedi méretre is 
vágunk). Kárpitozás, függönyvarrás, a 

felméréstől a megvalósulásig.
Kedvezményes árakkal várom Önöket!

Tel.: 20/485-1758, 75/313-821
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A tíz évvel ezelőtti népszavazásra is
emlékeztek a lemezbemutatón

Elkészült a Gastroblues történetének hatvan-
ötödik lemeze. Az idei fesztivált megörökítő 
DVD-t nemrég a Dunakömlődi Faluházban 
mutatták be. A rendezvény, ahogy mindig, jó-
tékonysági célt szolgált, s ahogyan az elmúlt 
tíz esztendőben, úgy most is tisztelgett a kül-
honban élő magyarok előtt annak emlékére, 
hogy 2004. december 5-én a kettős állampol-
gárságról szóló népszavazás nem járt ered-
ménnyel. Gárdai György erről megemlékezve 
köszöntötte a bemutatóra összesereglett részt-
vevőket, támogatókat, Paks és testvérváros-
ainak képviselőit. Többen közülük méltatták 
is a több mint két évtizedes múltú fesztivált. 
Szabó Vilmos Béla evangélikus esperes pél-
dául arról beszélt, hogy a Gastrobluesnak a 
zenén túl üzenete, belső tartalma van. – Van 
benne lélek – fogalmazott. Minden bizonnyal 
ez érinthette meg Légli Ottó borászt is, mert 
kitért arra, hogy rengeteg a felkérésük, de 
nagyon kevésre mondanak igent. Július ele-
je, a paksi fesztivál időpontja azonban biztos 
pont a naptárban. Jenei Károly viski lelkész az 

Ukrajnában dúló, az ott élő magyarok sorsán 
is nyomot hagyó háborúról beszélt. Pallya 
Gábor, Galánta főjegyzője pedig arra tért ki, 
hogy, ha az ország nem is, a paksiak tíz évvel 
ezelőtt bizonyították, hogy magyarok. Másfél 
hónapja, az önkormányzati választásokon pe-
dig azt, hogy igaz emberek. Süli János, Paks 
akkor megválasztott polgármestere megelőz-
ve a kérését, miszerint szeretnék, ha a város 
új vezetése is támogatná a fesztivált, arról be-
szélt, hogy elfogadta a képviselő-testület azt a 
már korábban előkészített előterjesztést, ami 
három évre biztosít támogatást, így kiszámít-
hatóságot a rendezvénynek. 
Dr. Kelemen András kézdivásárhelyi taná-
csos nemcsak ebbéli minőségében, hanem a 
Kézdivásáhelyi Hobbi Videó képviseletében 
emelkedett szólásra: elmondta, hogy már 
másodízben rögzítették bérmentesen a paksi 
fesztivál koncertjeit. Az ebből készült lemez-
ről Gárdai Ádám mondta el, hogy minden 
helyszínről és szinte minden előadótól válo-
gattak a korongra.                             Vida Tünde

Németkér központjában 1546 
m2-es területen 125 m2-es 2 és 
félszobás, összkomfortos, gázfű-
téses, családi ház, melléképület-
tel, garázzsal, szuterénnal eladó. 
Irányár: 10,5 M Ft 

Pakson, a városközpontban, a 
Rákóczi utcában 4 szoba össz-
komfortos, gáz- és villanyfűtéses 
családi ház garázzsal, szőlővel, 
pincével eladó, 2 szobás, gará-
zsos lakást I. emeletig beszámí-
tunk. Irányár: 18,3 M Ft.

Pakson, az Öreghegy utcában te-
tőtér-beépítéses, felújított 86 m2-
es, 3 szoba, nappali, konyhás, 45 
m2-es melléképület, 1000 m2-es 
telken eladó. Irányár: 20,5 M Ft.

Pakson, a Kossuth Lajos utcában 
3 lakásos társasházban 58 m2-es 
összkomfortos udvartéri lakás, 
765 m2-es kerttel eladó. Irányár: 
lakás 15,8 M Ft.

Pakson, a Jámbor Pál utcában 130 
m2-es, összkomfortos családi ház, 
kis udvarral, tárolóhelyiséggel el-
adó. Irányár: 14,5 M Ft

Paks csendes, hangulatos ré-
szén, a József Attila utcában 4 
szoba összkomfortos, családi 
ház, 544 m2 telekterületen, 122 
m2 hasznos alapterülettel,nagy 
terasszal, 60 m2-es melléképü-
lettel, garázzsal, pincével, gázfű-
téses megoldással eladó. Irányár 
28,5 M Ft.

Pakson, a városközponthoz közel 
a Temető utcában, igényesen fel-
újított 110 m2 alapterületű össz-
komfortos, 3 szobás családi ház 
garázzsal, melléképülettel 400 
m2–es területen eladó. Irányár 
19,5 M Ft

Pakson a Dorogi u és a 6-os 
főút közötti részen 2754 m2-es 
zártkert szőlővel, gyümölcsössel, 
lakókocsival, víz-villany ellátással 
eladó. Ár: 3,5 M Ft.

Érdeklődni lehet:

Fonyó Lajos 
ingatlan-, vagyonértékelő 

és közvetítő
Tel: 06-70/310-8374

E-mail: fonyolajos@freemail.hu 

Ingatlan-, vagyonértékelés, 
ingatlanközvetítés

Áldott karácsonyt 
és boldog új évet kíván 

a Paksi Hírnök
Következő lapszámunk január 9-én jelenik meg, 

addig is keresse friss híreinket a Paksi Hírnök online-on.
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Jó napot, mi újság?

Dr. Gungl Brigitta
Az ember gazdagsága azzal 
mérhető, hogy mennyi szere-
tetet ad másoknak. Ezt vallja 
dr. Gungl Brigitta, aki indulá-
sa óta vezeti a Paks Kistérségi 
Szociális Központ égisze alatt 
működő Támogató Szolgá-
latot. Az intézmény feladata, 
hogy a fogyatékkal élőket tá-
mogassa a mindennapokban. 
Mottójuk: „Segíts, hogy ma-
gam csinálhassam!”

– Ha egy látássérült ember áll a 
zebránál, és úgy érezzük, hogy 
segítenünk kell neki, ne haboz-
zunk, kérdezzük meg, átkísérhet-
jük-e. Közben �noman érintsük 
meg a karját, hogy tudja, hozzá 
beszélünk. Előfordulhat, hogy 
nemet mond, de ezért ne legyünk 
csalódottak – mondja dr. Gungl 
Brigitta, a Támogató Szolgálat 
vezetője érzékeltetve, hogy a fo-
gyatékossággal élőknek ugyan 
nehezítettebb az életük, ám sok 
helyzetet maguk is képesek meg-
oldani. Az igazi segítség az szá-
mukra, ha igényeikhez igazodó 
mértékben segítjük őket teljesebb 
élethez. Ugyanakkor az is fontos, 
és ezt éppen egy gondozott fogal-
mazta meg, hogy ők is nyitottak 
és elfogadóak legyenek, ha valaki 
felajánlja a segítségét vagy meg 
akarja ismerni őket.

A Támogató Szolgálat 2003 ele-
jétől nyújt többrétű segítséget a 
fogyatékkal élőknek. A személyi 
segítés lényege, hogy a szolgálat 
két munkatársa rendszeresen 
felkeresi, és a bevásárlástól a 
tisztálkodáson át az ügyinté-
zésig sok mindenben segíti a 
gondozottakat, akik így saját 
lakókörnyezetükben marad-
hatnak. A személyszállítással a 
közlekedési nehézségeket tud-
ják kiküszöbölni, 2012-től egy 
új járművel az önkormányzat 
jóvoltából. Az információ- és 
tanácsadásszolgáltatás is igen 
fontos, hiszen segít eligazodni 
a gondozottaknak és családjuk-
nak az őket érintő ügyekben. 
Mindezek mellett programokat 
és találkozási lehetőséget is biz-
tosítanak a velük kapcsolatban 
állóknak. Már hagyományos 
a fogyatékossággal élők világ-
napja alkalmából szervezett, 
egyben karácsonyváró ünnepi 
délutánjuk, amire a gondozot-
tak idén is versekkel és színda-
rabbal készültek. A szolgálat-
nak jelenleg 110 fogyatékkal 
élővel van napi kapcsolata, s 
folyamatosan dolgoznak azon, 
hogy minden potenciális gon-
dozottról tudjanak. Brigitta már 
gyermekkorában is nyitottan, 
elfogadóan és segítő szándék-

kal fordult másokhoz, ahogy 
fogalmaz mindig is „tyúkanyó 
típus” volt. Nem látja másnak 
a fogyatékossággal élő embere-
ket, akiktől egyébként tengernyi 
őszinte szeretetet kap. Munkája 
során gyakran adódott olyan 
helyzet, amikor úgy érezte, 
hogy tovább kell gyarapítania 
tudását egy-egy területen, így 
több alkalommal visszaült az 
iskolapadba. Szociális munkás 
diplomájának megszerzése után 
igazgatásszervező, majd később 
egészségfejlesztő-mentálhigié-
nés végzettséget adó képzés kö-
vetkezett, a közelmúltban pedig 
jogászdoktorrá avatták, és már 
tervezi, hogy gyógypedagógiát 
fog hallgatni, amiben férje teljes 
mértékben támogatja. Haszná-
ra válnak munkájában azok a 
tapasztalatok is, melyeket ko-
rábbi munkahelyein, a gerjeni 
általános iskolában, illetve a 
Bezerédj Általános Iskola ki-
segítő tagozatán napközis ne-
velőként, illetve a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálatnál 
családgondozóként szerzett. 
Úgy tűnik, hogy �a, a 13 esz-
tendős Dávid is örökölte édes-
anyja gondoskodó természetét: 
ha szóba kerül a továbbtanulás, 
a gyermekorvosi pályát említi. 
Brigi igyekszik sok időt tölteni 

a családjával, emellett szívesen 
varr, köt, hímez, rendszeresen 
fut, valamint tagja a Katolikus 
Karitász paksi csoportjának. 
Paks a szülővárosa, imádja a 
Dunát és a kisvárosi nyugal-
mat. Azt nem tudja elképzelni, 
hogy innen messzire sodorná 
az élet, de azt igen, hogy amikor 
megöregszik, egy még nyugal-
masabb, Pakshoz közeli tele-
pülésre költözzenek, mondjuk 
Németkérre, merthogy ott is 
vannak gyökerei. Büszke sváb 
származására, otthon gyak-
ran beszélgetnek németül és 
tagja a Paksi Német Nemzeti-
ségi Hagyományőrző Egyesü-
let tánccsoportjának. Gondo-
zottjaiknak azt kívánja, hogy 
a nemrégiben önkormányzati 
beruházásban elkészült Kereszt 
utcai idősek és fogyatékkal élők 
nappali ellátója mellett, aminek 
létrehozását egyébként szorgal-
mazta, legyen a városban fo-
gyatékkal élők lakóotthona is. 
Vannak ugyanis olyan �atalok, 
akik önálló életre vágynak, ám 
állapotuknál fogva a klasszikus 
értelemben ez számukra lehe-
tetlen, illetve olyan idős szülők, 
akik egy ilyen intézménnyel 
nyugodtak lehetnének fogya-
tékkal élő gyermekük jövője 
felől.                                   -gyöngy-
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Sport

Búcsú  
az EC-kupától

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

A Nyíregyháza elleni hazai si-
ker után nehéz sorozat várt az 
ASE fér� kosárlabdacsapatára. 
Kecskeméten bajnoki, Pakson 
EuroChallenge-kupamérkőzés, 
majd bajnoki, s negyedikként 
Güssingben ismét nemzetközi 
kupamérkőzésen lépett pályára 
a sérülésektől tizedelt Dzunics-
legénység. A hírös városi rang-
adón derékfájdalmai miatt 
nem lépett pályára Eilingsfeld 
János, míg az ősszel Szolnokról 
érkezett játékosokkal jelentő-
sen megerősödött kecskeméti-
ek teljes kerettel vágtak neki a 
mérkőzésnek. Dugat és Jones 
pontjaival jól kezdte a meccset 
a paksi csapat, de ezekkel a ta-
lálatokkal hosszú időre el is lőt-
ték a �úk a puskaport. Percekig 
nem sikerült újra betalálni, és 
a lepattanó labdákat is rendre 
a lila-fehérek szerezték meg, 
akik szorgalmasan gyűjtötték 
a pontokat, és a negyed végére 
tetemes előnyt szedtek össze. 
A második felvonás elején sem 
sokat javult a helyzet, a palánk 
alatt továbbra is a hazai játéko-
sok akarata érvényesült. Nem 
ment közelről, azonban Szabó, 
Markovic, majd Dugat is beta-
lált távolról, csökkentve a két 
csapat közti különbséget, sike-
rült tíz perc alatt hatot lefarag-
ni a kilencpontos hátrányból. 
A nagyszünet után jól kezdett 
az ASE, Jones találataival a ve-
zetést is átvette a paksi csapat. 
A következő percekben ke-
mény harc folyt a pályán, egyik 
fél sem tudott komolyabb 
előnyre szert tenni. Aztán a 
negyed vége felé Tóth, Baki és 
Dugat révén sikerült átvenni a 
vezetést, ami néhy pontra nőtt 
a 30. perc végére. Kiélezett, for-
dulatos játékot hozott a negye-
dik játékrész, hol a hazaiaknál, 
hol az Atomerőműnél volt a ve-

zetés. Jones találatával még az 
ASE vezetett 6 másodperccel 
a vége előtt, de Barovic bünte-
tőkkel egyenlített, következett 
a hosszabbítás. Feszült hangu-
latban telt el az öt perc, soká-
ig nem találtak be a kosárba a 
csapatok. Szabó Zsolt triplája 
után 27 másodperc volt hátra, 
egy ponttal a paksi csapat veze-
tett, de – a támadóidőt végig-
játszva – a kecskeméti válasz is 
egy hármas volt. A hátralévő 
másodpercekben még az ASE 
támadhatott, de Roberson trip-
lája lejött a gyűrűről, nyert a 
hazai csapat. KTE-Duna Asz-
falt–ASE: 77-75.
Az ASE EuroChallenge-cso-
portjának legerősebb csapata, 
a Trabzonspor Medical Park 
érkezett a Gesztenyés útra. A 
vendégek teljes kerettel – a tö-
rökök mellett egy szerb, egy 
bosnyák és négy amerikai já-
tékos –, míg az ASE a sérült 
Körtélyesi, Eilingsfeld és Med-
ve nélkül vágott neki a mérkő-
zésnek. Az első találatot Szabó 
szerezte, de hamar jött a válasz. 
Kemény védekezést kaptak a 
paksi piros-kékek, volt, hogy a 
támadóidő alatt nem jutottak 
dobáshoz. Ellépett a vendég 
2-6-ra, de az agilisan játszó 
Jones vezérletével ledolgozta 
hátrányát az ASE, és a vezetést 
is átvette. Ezután fej fej mellett 
haladtak a csapatok, Baki dup-
lája után még a Paks vezetett 
14-13-ra. Öttel válaszoltak a 
törökök, azonban csak két pont 
maradt az előnyük, mert Tóth 
Ádám ziccerével zárult az első 
negyed. A második játékrész 
elején Kovács Ákos egyenlített, 
de a törökök hamar visszavet-
ték az előnyt. Tóthot és Jonest 
is pályára küldte Braniszlav 
Dzunics, a két magas ember 
pedig jól tette a dolgát a pa-

lánk alatt, sikerült újra átven-
ni a vezetést. Roberson ellen 
sportszerűtlent ítéltek a hazai 
palánk alatt, a sporik szerint 
hátulról meglökte a ziccerben 
kosárra dobó Stipanovicot. A 
vendégek egy rövid időre ve-
zettek, de Kovács büntetőivel 
és Baki triplájával újra az ASE 
szerzett előnyt, amit a dudaszó-
ig megtartott. A harmadik fel-
vonás elején Tóth négy pontja 
után Markovic eresztett el egy 
triplát, a 23. percben 47-41-re 
ellépett az ASE. Sajnos egy ko-
moly hullámvölgy következett, 
és egy 10-0-s roham után újra a 
törököknél volt az előny. Dugat 
triplája törte meg a hazai gól-
csendet, de válaszként két dup-
la érkezett, Braniszlav Dzunics 
időt kért a 28. percben. Dugat 
értékesítette büntetőit, majd 
az addig borzalmasan dobó 
Roberson süllyesztett el egy 
hármast, és máris egyenlő volt 
az állás. Az utolsó felvonás ele-
jén a két paksi kisember, Dugat 
és a feljavult Roberson révén 
átvette a vezetést az ASE. Egy 
ideig fej fej mellett haladt a két 
csapat, majd ismét Roberson 
percei következtek: 5 pontjá-
val 71-65-re lépett el az ASE. 

Sajnos a vendégek bő két perc 
alatt 11-0-s rohammal 71-76-
ra megfordították a mérkőzést. 
Szabó triplájával még feljött a 
Paks két pontra, de Lawal zsá-
kolása után négy pontra nőtt a 
vendégelőny, ami megmaradt 
a dudaszóig. Nagy lehetőséget 
szalasztott el az Atomerőmű 
csapata. ASE–Trabzonspor Me-
di cal Park: 78-82. 
Nem maradt sok idő a keser-
gésre, bajnoki rangadó követ-
kezett hazai pályán az Alba Fe-
hérvár ellen. A három maródi 
közül Eilingsfeld már vállalta 
a játékot, Körtélyesi és Medve 
továbbra sem volt bevethető, 
a vendégeknél Brandon Wood 
hiányzott. Nagy iramban indult 
a mérkőzés, Markovic triplájára 
Simon duplával válaszolt, majd 
Tóth Ádám volt eredményes a 
palánk alól. 

(Folytatás a 17. oldalon)
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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

(Folytatás a 16. oldalról)
Ezután a fehérvári Djapa percei 
következtek, 5 ponttal ellépett az 
Alba. Gyorsan egyenlített az ASE, 
és Baki duplája után már újra a 
hazaiaknál volt a vezetés. Kovács 
Ákos ziccere után négyre nőtt a 
paksi előny, de hamar egyenlí-
tettek a fehérváriak, Roberson 
távolija volt a negyed utolsó ta-
lálata. A második felvonás elején 
Kovács Ádám egyenlített, majd 
egy paksi „öngól” következett, a 
találatot Tóth Péternek adták. A 
14. percben Djapa begyűjtötte 
harmadik személyi hibáját, rög-
tön a cserepadon találta magát. 
Fél perccel a vége előtt még az 
ASE vezetett hét ponttal, de elég 
volt néhány � gyelmetlenség, és 
Melvin duplájával, valamint Tóth 
Péter dudaszóra beeső kettesé-
vel három pontra felzárkóztak a 
vendégek. A harmadik negyed 
elején kevés találat esett, kemény 
küzdelmet láthattak a nézők. A 
paksiak pontjait ebben az idő-
szakban Tóth Ádám szerezte, 
míg a székesfehérváriak testvé-
riesen megosztoztak a találato-
kon. Baki triplájával hattal ellé-
pett az ASE, de jól hajrázott az 
Alba és felzárkózott egy pontra. 
A negyedik negyed elején még 
egyenlített a Fehérvár, de Jones 
és Kovács Ákos révén hatpon-
tos előnyt szerzett az ASE. Időt 
kértek a vendégek, ami után 65-
63-ra jöttek fel. Dugat révén újra 
ellépett az ASE, a vendégcsapat 
elfáradt, már nem bírta a tem-
pót, Roberson büntetője és végül 
Dugat zsákolása pecsételte meg 
az Alba sorsát. ASE–TLI-Alba 
Fehérvár: 74-68.
Lapzárta után érkezett: UBC 
Magno  � t Güssing Knights–ASE: 
93-84. Ekképp a jövő heti Ko-
lozsvár elleni meccs eredményé-
től függetlenül nem jut tovább az 
ASE az EuroChallenge-kupában.

Kovács József

Jó család a zöld-fehér klub
A hetedik helyen telel az MVM-
Paks OTP Bank Ligában szerep-
lő labdarúgócsapata. A zöld-fe-
hérek 16 játéknapon 27 pontot 
gyűjtöttek, 25 rúgott és 13 kapott 
találattal. A mérleg hét győzelem, 
hat döntetlen és mindössze há-
rom vereség.  A két kupasorozat 
küzdelmeitől viszont már búcsú-
zott a társaság.
– Nagyon jó eredményt értünk 
el ezen az őszön. Kilenc játékos 
távozott a nyáron, ezért szinte 
teljesen új csapatot kellett épí-
tenie Csertői Aurélnak – kezdte 
az összegzést Haraszti Zsolt. Az 
ügyvezető hozzátette, a szakmai 
stáb igen jó munkát végzett, így 
olyan őszt zárhattak, amire min-
denki büszke lehet. – A háttér-
ben sokan dolgoztak azért, hogy 
a csapat működőképes legyen. 
Pénzügyi helyzetünk sem volt 
teljesen stabil, de a zöld-fehér 

klub jó család, itt is összefogtunk. 
A következő hetek eldöntik, mi-
lyen formában támogatják a gár-
dát a jövőben. A keretet nem lesz 
könnyű egyben tartani, játékosa-
ink a pályán nyújtott teljesítmé-
nyük, és a pályán kívül történő, 
klubot érintő ügyek miatt is ke-
lendőek. 
Csertői Aurél edző a szezonkez-
det kapcsán úgy fogalmazott: a 
cél egyértelműen az élvonalbeli 
tagság megőrzése volt, ám az 
ősszel nagyot ugrottak. – Játé-
kunk stabil lett, van stílusunk, 
a srácok maximális odaadással 
futballoznak. Mindig a játékos-
állomány határozza meg, milyen 
helyezést érünk el. Úgy látom, 
a mutatott játék alapján reális a 
szereplésünk, de az előzmények 
tükrében, az én olvasatomban ez 
a bravúr kategóriájába tartozik. 
Gratulálok a csapat minden tag-

jának és köszönöm a segítséget 
mindenkinek, aki támogatta a 
munkánkat. 
A kupasorozatokkal kapcsolat-
ban az edző úgy fogalmazott: 
ekkora kerettel szinte lehetetlen 
volt helytállni három fronton, de 
immár csak a bajnokságra kell 
koncentrálni. 
Báló Tamás csapatkapitány sze-
rint is remek szezont zárt a csa-
pat, de hozzátette: van azért hi-
ányérzete, pár ponttal több még 
állhatna a gárda neve mellett. – A 
hangulat a közösségnek hála na-
gyon jó, és ezt a játékba is meg-
próbáljuk átvinni. Ez az egység 
megmutatkozik a pályán kívül 
is. Természetesen a gólom mi-
att a debreceni meccsre emlék-
szem vissza a legszívesebben, de 
minden mérkőzésnek megvan a 
maga tanulsága – fogalmazott a 
csapatkapitány.          Faller Gábor
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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

RITALIA  TRAVEL

Hirdetésünk nem teljes körű, részletekért kérjük hívja irodánkat! Akcióink visszavonásig érvényesek!
Érdeklődni: RITALIA TRAVEL Kft. - UTAZÁSI IRODA 7030 PAKS, Dózsa György út 102. 

Tel.: 75/311-130 Mobil 30/603-7420  info@ritaliatravel.hu      www.ritaliatravel.hu     Engsz.: U-001312

Non-stop autóbuszos 
kirándulásaink Paksról!  

Karnevál  Velencében, 
ajándék karneváli sminkkel már 12.990 Ft/
főtől+hajójegy, belépőjegy, biztosítás.
Időpontok: 2015. jan. 30–febr. 1, febr. 6–8., 
febr. 13–15. (Valentin nap)

Újdonság! Töltse a Valentin napot 
Padovában és Veronában 

Már 15.990 Ft/fő-től  2015. febr. 13–15.
Az árak a biztosítási díjakat nem tartalmazzák!

Görögország 2015. Nyár ! 
1 hét stúdióban autóbusszal Tolnáról 
vagy Szekszárdról már 22.900 Ft/fő-től

 Vásároljon szeretteinek 
karácsonyra Rita(lia) utazási 

utalványt!

 Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk 
minden kedves utasunknak!

2015-ben is várunk minden utazni vágyót, 
érdeklődőt szeretettel irodáinkban: Tolnán 
a nagy templommal szemben vagy Pakson 
az ESZI-vel szemben.

Paksra is elvezetett 
a Bajnokok Útja

Ezúttal a labdát 
kergették

Olimpikonok és világbajnokok 
osztják meg sikerük titkát az 
általános iskolás korosztállyal – 
ez a Bajnokok Útja Alapítvány 
kezdeményezésének lényege. 
A program első paksi állomá-
sán a Bezerédj iskolában dr. 
Kovács Antal olimpiai bajnok 
cselgáncsozó, az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. kommuniká-
ciós igazgatója beszélt a hallga-
tóságnak.
– Lényeges, hogy aki nem nyer 
azonnal, ne keseredjen el, edz-
dzen tovább, szokja meg a ku-
darcot. A sport ugyanis megta-
nít győzni és megtanít veszíteni 
is – hangzott el az olimpikon 
előadásán, ahol azt is megtud-
ták az iskolások, hogy a csel-
gáncsozó 15 évesen, viszonylag 
későn nyerte meg első országos 
bajnokságát.
A bezerédjs tanulók rendre az 
élmezőnyben végeznek a vá-
rosi és a városkörnyéki diák-
olimpiákon, egy-egy sportág-
ban pedig megyei, területi, sőt 
országos eredményt is elértek. 
Az intézmény az Atomerőmű 

Sportegyesület cselgáncs szak-
osztályának bázisiskolája. 
– Közhiedelem, hogy azok, 
akik a tanulás mellett vállalják 
a rendszeres sportolást, sok 
mindenről lemaradnak. A ta-
pasztalat éppen az ellenkezőjét 
bizonyítja: ők azok, akik meg-
tanulják beosztani az idejüket, 
akik fel tudnak állni a padlóról, 
és akik komoly barátságokat 
kötnek – tette hozzá Kanczler 
István testnevelő.
A paksi Bajnokok Útja-prog-
ramot Békésiné Hermesz Éva 
szervezte. A korábbi kiváló 
kajakozó a mozgalom megál-
modója, Fazekas-Zur Krisztina 
csapattársa volt az Újpesti Tor-
na Egyletben. A jó kapcsolat, 
a barátság megmaradt, így a 
2013-ban indult sorozat pak-
si szervezésében és a kiadvány 
megjelenésében is feladatot 
vállalt. A folytatásról elmondta: 
legközelebb január 20-án szin-
tén a Bezerédjben lesz előadás, 
majd a II. Rákóczi iskolába is 
ellátogat a sorozat.

Faller Gábor

Belgiumban, Lommelben sze-
repelt és az 5-12. helyezést érő 
kupával tért haza a Paksi Rend-
őrkapitányság csapata az IPA 
futsal világbajnokságról. A tor-
nát három korosztályban ren-
dezték, a paksi egyenruhások 
negyven egylettel versenyeztek 
a dobogós helyekért. – Négy, 
egyenként tízcsapatos csoport-
ba sorsolták a résztvevőket a 
szervezők. Többek közt hazai 
gárdával, luxemburgi, lengyel, 
német, izraeli és szenegáli tár-
sasággal is megmérkőztünk. 

Az első kört végül két-két győ-
zelemmel és vereséggel zártuk, 
a többi meccsünk döntetlen 
lett, így ötödikként jutottunk 
tovább – összegzett Simon 
Szilárd csapatvezető. Az egye-
nes kieséses szakaszban ismét 
helyi rivális és újabb siker kö-
vetkezett, majd a walesi zsaruk 
megálljt parancsoltak, de így is 
előkelő helyen végzett a 13 fős 
paksi delegáció. Az utazást az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. is 
támogatta.                       

-efgé-
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Ajándékozzon 

egészséget 

karácsonyra!

Paksi Gyógyászati Központ 
Mozgásterápiás Részleg
Hétköznap és hétvégén egyaránt 
az alábbi masszázstípusokat kínáljuk:
• Méregtelenítő masszázs 
• Fiatalító, vitalizáló masszázs 
• Relax masszázs 
• Fogyasztó és cellulitis elleni masszázs 
• Talpmasszázs 
• Nyirokmasszázs

Tornák:
• Aquaerobic
• Aquatréning
• Kondicionáló vízitorna
• Nyugdíjas vízitorna
• Kismama torna
• Pilates
• Szív-érrendszeri torna
• Gerinc- és medence szárazföldi torna

Aromaterápiás fürdők:
• Immunerősítő fürdő
• Relaxfürdő
• Kényeztető fürdő 

Gyógyszeres és vitálpakolások
Algapakolás (öregedést  késlelteti, 
bőrmegújító)
Ultrahangos zsírbontás

Az ünnepi időszakban is várjuk vendégeinket,  
kivéve december 24., 25., 26-án és 

január 1-jén, amikor a fürdő zárva tart.

Szeretettel várjuk a két ünnep között is!

Nyitva tartás: H–P: 8–20, SZ, V: 9–20 óra
7030 Paks, Táncsics M. u. 13.

Tel.: 75/830-830 • Fax: 75/519-447
www.paksigyogyfurdo.hu

Sakk: cél  
a dobogó
Az Atomerőmű SE sakkcsapatai két győze-
lemmel kezdték a 2014/15-ös bajnokságot, a 
sorozatokat a harmadik fordulóban a piros-
kék klub versenyzői az Erzsébet Nagy Szál-
lodában folytathatták. Az NB I-ben szereplő 
egylet a listavezető Szombathelyet fogadta. Az 
első gárda magabiztosnak mondható 7,5-4,5 
arányú diadalt aratott. A 12 táblán a mérleg 
négy győzelem, hét döntetlen és mindössze 
egy vereség lett. Az NB I/B Charousek cso-
portjában szereplő ASE II. a Komlót fogadta. 
A paksi �atalok a baranyai rivális ellen is bizo-
nyították tehetségüket és 8-4 arányban győz-
tek. Hat győzelem, négy döntetlen, két vereség 
volt a mérleg. 
Három forduló után a tavaly ezüstéremmel 
záró atomos csapatok a harmadik helyen 
állnak, a második gárdának azonban idén a 
dobogó komoly kihívás lesz. A csapatok leg-
közelebb december 14-én ülnek asztalhoz, a 
piros-kékek Budapesten és Balatonfüreden 
vendégszerepelnek.                                       -röné-

Ismét nagy volt a nyüzsgés az Atomerőmű SE sportcsarnokában, hiszen a szabadidősport szak-
osztály által minden évben megszervezett adventi játszóház nagy népszerűségnek örvend. A 
vasárnapi gyermekzsivaj az egész csarnokot betöltötte, bárki kedvére válogathatott a programok 
közül: aki akart, barkácsolt, karácsonyi díszeket készített, de emellett volt ugrálóvár, arcfestés, 
játéksarok, sőt, óriásplakát-festés is, valamint játékos sportversenyek és miniautóverseny.
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Me������ � P�k�� H��n�� 
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�������e� rögt�� �eg����� 
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A t�v���� �����e� 
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���jt�� ��.
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�egt�l��j�.

I�m�� ������ ����e�� � 
T���P�k� �űs�rá� � n�� 
24 �r�j�b�� � h��l�p�� . 
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