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ALAPÍTVA 1989-BEN

XV. ÉVF. 23. SZÁM

Búcsúznak a parancsnokok
Köllõ Imre kapitány az országosan is tapasztalható nyugdíjazási hullám egyik érintettje, dr. Lengyel Róbert osztályvezetõ „hazatért”, a siófoki kapitányságot vezeti december elsejétõl. A távozás – mint általában – nem egyszerû, a döntést egyiküknek sem volt könnyû meghozni.
Köllõ Imre rövid megyei kitérõ után, tavaly õsszel tért viszsza a paksi kapitányság élére.
– Persze, nem gondoltam,
hogy ilyen rövid idõre, számos program, amit kezdtünk,

még most van félidõben, kifutóban – mondja. Mint sok más
rendõri vezetõ, a szabályok
változása miatt döntött úgy,
nyugdíjba megy. Nem volt
könnyû döntés, a család után

a munka volt számára a legfontosabb. – Még nem gondolkodtam, hogy mit fogok
csinálni, valószínûleg nem leszek otthonülõ, újságolvasó
nyugdíjas. Több munkaajánlatot is kaptam – mondja.
Ezeken komolyan elgondolkodik, mert nem szeretné, ha
az elmúlt 28 év tapasztalatai
elvesznének.
(Folytatás a 8. oldalon)

Takarékossági hónap: élvezze kiemelkedõ betéti hozamát!

Évi 7,8% kamat! (EBKM: 8,03-8,09%) 1, 2, 3 vagy 6 hónapra bármilyen összegû számlabetétre
és takarékszelvényre 2006. 10. 16-tól visszavonásig.
Paks, Villany u. 4. 75/511-240

45 éve Ügyfeleink szolgálatában!
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!
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Megbízhatóság, tapasztalat és egy csipetnyi varázslat: Tensi

Az Építõk úti üzletsoron lévõ, a paksi
üzleti életben még viszonylag fiatal
vállalkozásnak számító Tensi Utazási
Irodát elsõsorban a nyaralni, utazni
készülõk szokták felkeresni, pedig –
amint az alábbiakból is kitûnik – ide
akkor is érdemes betérni, ha egyszerûen csak többet szeretnénk tudni az
idegen földrészekrõl, a közeli és távoli országokról, az egyes kultúrák
turistacsalogató látványosságairól,
vagy az egzotikus természeti látnivalókról.
A cég neve alapján talán kevesen

ELADÓ
INGATLANOK
Pakson, a lakótelepen, a Jedlik
Ányos utca melletti területen
1364 m2-es telek teljes közmûvel,
gondozott szõlõvel, gyümölcsössel eladó. Irányár: 5 M Ft.
Pakson, a Fehérvári utca elején
2 szintes, összkomfortos, 4
szobás családi ház 2 fürdõszobával, nagy garázzsal eladó.
Irányár: 15,8 M Ft.

Paksi Roma Közhasznú
Egyesület Khsz. vállalja
duguláselhárítás
erdõtisztítás
fakivágás
ároktisztítás, kézzel
átereszek tisztítása
gépi kaszálás
épületbontás
szemétszállítás
magánlakások takarítása
ásás
hóeltakarítás
padlások takarítása
Solt Pál (30/305-9985)
Gyors segítség! Hívjon minél
elõbb! Jövök azonnal!

gondolnák, hogy az egyik legrégebbi
és teljes egészében hazai tulajdonban lévõ magyar utazásszervezõ
cégrõl van szó, ami azt is jelenti,
hogy a Tensi az utazási irodák egyre
bõvülõ piacán komoly anyagi hátteret és egyben megbízható garanciákat tud felmutatni. Szponzorként például rendszeresen részt vesznek a
különféle hazai társadalmi és kulturális események, rendezvények támogatásában is.
– Az iroda kiterjedt külföldi partnerhálózattal rendelkezik, és az összes
magyar utazásszervezõ irodával is
kapcsolatban áll – kezdi a cég bemutatását Czink Dóra, a paksi iroda
vezetõje, majd eloszlat egy közkeletû
tévedést: – Sokan azt hiszik, hogy
Budapesten, vagy egyes vidéki utazási irodáknál olcsóbban lehet egyegy utazásra befizetni, azonban a piacon mindenki ugyanazokkal a fix
árakkal dolgozik. A megragadható
különbség a szolgáltatás minõségében rejlik: mi például nagy hangsúlyt
fektetünk a diszkrécióra, hiszen az

utazás maga is bizalmi termék – az
utas egy álmot vesz, mi pedig a legjobb tehetségünkkel azon vagyunk,
hogy minden igénye maximálisan
teljesüljön.
Dóra szívesen válaszol az üzletbe
betérõ érdeklõdõk kérdéseire is, legyen szó akár önálló vagy társas
utazásokról, osztálykirándulásokról
vagy tanulmányutakról. Különleges
és egyedi programok összeállítását
is vállalják, ezért bátran keressék fel
õket, ha esetleg Cipruson akarnak
házasságot kötni, vagy be szeretnének iratkozni egy máltai nyelvtanfolyamra. Ezeken kívül vállalják az utazásokhoz kapcsolódó kiegészítõ
szolgáltatások lebonyolítását is: a
Tensi irodájában többféle baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás
köthetõ, illetve repülõ-, vonat-, hajóés buszjegy-értékesítéssel is foglalkoznak.
A most kezdõdõ téli szezon slágerei természetesen a karácsonyi, szilveszteri programajánlatok, téli körutazások és síutak, de karácsonyra

remek ajándék lehet egy belföldi
wellness-hétvége vagy egy tetszõlegesen felhasználható, névre szóló
utazási utalvány. Azonban a
Tensiben már a jövõ évre is gondolnak: – Fontos, hogy azok, akik
egészségpénztári keretbõl szeretnének utazni, mielõbb, már a szezon
elején foglalják le a jövõ nyári utazásukat, hiszen a jogszabály csupán
2007. május végéig ad erre lehetõséget – hívja fel a figyelmet egy talán
kevésbé közismert információra az
irodavezetõ.
– Nagyon örülünk annak, hogy már
Pakson is egyre bõvülõ – reményeink szerint elégedett – ügyfélkörrel
rendelkezünk – mondja Dóra, majd
hozzáteszi: – Mivel igyekszünk folyamatosan a közönség kedvében
járni az újabb és újabb akciókkal, különleges programajánlatokkal és izgalmas nyereményjátékokkal, ezért
hozzánk mindig érdemes betérni. Azt
hiszem, hogy nálunk mindenki megtalálhatja azt, amirõl álmodott.
(X)

Pakson, Cseresznyéspuszta központjában 1247 m2-es építési telek
(belterület) betonút mellett eladó.
Irányár: 3,5 M Ft.
Pakson, a Hangya közben 3 szobás, gázfûtéses családi ház eladó. Irányár: 10,2 M Ft.
Pakson, a KRESZ parknál, Szent
István téren, a moziudvarban 2
szobás, komfortos, egyedi
fûtésû, földszinti lakás eladó.
Irányár 7,5 M Ft.
Pakson, a Rókus utcában 34 fõ
fogadására alkalmas vendégház és
borozó eladó. Irányár: 23,8 M Ft.

Pakson, az Öreghegy elején 4
szoba + nappalis összkomfortos
családi ház kis kerttel 17,3 M Ftért eladó.
Pakson, a Hegyalja utcában 2
szobás, összkomfortos, gázfûtéses csalõdi ház 8,3 M Ft-ért eladó.
Pakson, az Öreghegy utcában
2485 m2-es építési telek 4,8 M
Ft-ért eladó.
Paks–Cseresznyéspuszta területén, külterületen 52 hektár erdõ
eladó. Ár megegyezés szerint.
Pakson, a Kossuth utcában, a
nyugdíjasház tetõterében (II.

emelet) 96 m2-es, korszerûen
kialakított lakás elódó. 2 szobás
lakást beszámítunk. Irányár: 16,5
M Ft.
Pakson, a Virág utca végében 2996
m2-es, összközmûves építési telek
eladó. Irányár: 5,4 M Ft.

Coop – Önhöz
a legközelebb!
Vásároljon a paksi Áfész élelmiszer üzleteiben Pakson,
Madocsán, Dunaszentgyörgyön, Dunakömlõdön,
valamint a paksi Mezõgazdasági boltban!

AZ ÜNNEPEK ALATT IS:
JÓT, JÓ ÁRON

Részletes információ:
Fonyó Lajos ingatlan
értékbecslõ közvetítõ
70/310-8374,
fonyolajos@freemail.hu

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján,
a volt konzervgyári
irodaépületben
(Tolnai út 2.)
15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252
Fotók: Szaffenauer Ferenc
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December 14-én indul
az ATOM CENTER I. blokkja
a volt konzervgyár területén
Rövidesen öt üzlet és kávézó várja a vásárlókat
a korszerû, tágas üzletközpontban
A lakberendezés terén
a JYSK Európa egyik vezetõ
kiskereskedelmi lánca.

Hálószoba? Fürdõszoba? Lakás?
JYSK lakberendezés – az otthon oázisa

JYSK – egy jó ajánlat!
Az üzletek nyitása folyamatos

7próbás minõség
Immár a 40. üzlet
Magyarországon!
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CIPÕ
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december 14-tõl Pakson
indul az ATOM CENTER!

VÁROS
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Röviden
Az egészséges életmód

népszerûsítését vállaló Kor
Kontroll Társaság országos
rádiós pályázatán második
díjat nyert a Fortuna Rádió.
A „Miért akad az orvosság a
magyar ember torkán?” címû, csontritkulás és a gyomorégés összefüggéseivel
foglalkozó programra tizenkét rádió pályázott. A mûsor
szerkesztõjét, S. Szabó Gabriellát és a rádiót egyaránt
díjazta a neves szakemberekbõl álló zsûri.

ba, végignézett egy magyarórát, s beszélgetett az iskola
igazgatójával a napi problémákról. – Speciális gondok
nem merültek fel, ha vannak
is gondok, helyben megoldják. Az oktatás körüli problémák, a pedagógusóraszámemelés, elbocsátás azonban
egyformán érint mindenkit –
összegezte tapasztalatait
Tóth Ferenc. A képviselõ elmondta, a másfél óra nem
sok mindenre elég, így abban maradtak, hogy napokon belül ismét ellátogat az
iskolába.

napjában hirdetett programmal a mozgás, a sport
egészségfejlesztõ, drogprevenciós szerepét szeretnénk
hangsúlyozni. Az Egészséges felnõtt évekért verseny
programjának összeállításában az Energetikai Szakközépiskola kortárssegítõ fiataljai is részt vettek Kozma
Gyõzõ irányításával. Az elméleti és sportos feladatokat
felvonultató vetélkedõn a
négy paksi középiskolából
három-három négyfõs gárda
vett részt. A gyõztes a házigazda ESZI egyik csapata
volt.

Szeresd, óvd és védd cím-

az
amerikai nagykövet a Neutron Bevetési Osztálynak az
Orlandóban megrendezett
nemzetközi versenyen elért
eredményéhez. – A Neutron
két olyan rangos díjat nyert
– második hely az összetett
versenyben és a legjobb külföldi résztvevõ –, amelyre
büszke lehet maga a csapat,
az egész rendõri szervezet,
annak vezetõi, valamint a
magyar nép is. Ez egyben a
rendõrség színvonalas munkájának elismerése. Önök
igazán kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak – írta
April H. Foley. A nagykövet
azt is hozzátette, hogy legjobb tudomása szerint az
egység elsõdlegesen a paksi
atomerõmû védelmi feladatainak ellátását biztosítja, s
hogy erre a feladatra kiválóan felkészült, bizonyítja a
mostani verseny bíráinak elismerése is.
Levélben

gratulált

Eleget téve a pedagógus

szakszervezet meghívásának, Tóth Ferenc országgyûlési képviselõ is meglátogatott egy iskolát. Választása a
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolára esett. – Egyrészt õk
hívtak, másrészt elõtte pár
nappal egy másik paksi iskolában voltam – indokolta a
döntést. A képviselõ – mint
beszámolt róla – kellemes
másfél órát töltött az iskolá-

mel, kilencedik alkalommal
szervezte meg az ÖKO munkacsoport környezetvédelmi
vetélkedõjét a paksi városi
mûvelõdési
központban.
Nyolc, négy fõbõl álló csapat
mérte össze tudását a megmérettetésen, melynek központi témája a Kiskunsági
Nemzeti Park volt. A vetélkedõt a Mesevár óvoda csapata nyerte meg ebben az
esztendõben. Az elsõ öt helyezett csapat a könyvutalvány mellett egy Kiskunsági
Nemzeti Parkba szervezett
tanulmányúton is részt vehet.
A paksi Városi Múzeum

ebben az esztendõben is
megrendezi immár hagyományos karácsonyi versenyét. Idén karácsonyfadíszek készítésével nevezhetnek gyermekek, felnõttek,
egyének és csoportok. A versenymûvek leadási határideje december 6-a. Az ünnepélyes eredményhirdetést december 13-án, Luca napján
tartják a múzeum kõtárában.
A Jövõ Drogok Nélkül

Alapítvány és a Városi
Egészségnevelés másodszor
rendezett vetélkedõt paksi
középiskolások számára azzal a céllal, hogy ráirányítsa
figyelmüket az egészséges
életmódra. Az egészség hó-

Közmeghallgatást hirdetett a paksi cigány kisebbsé-

gi önkormányzat. Gertner
Ferenc elnök elmondta,
hogy véleménye szerint
évente kétszer lehetõséget
kell biztosítani a paksi romáknak, hogy elmondhassák
véleményüket, megismerhessék a cigány önkormányzat munkáját. Most a legfontosabb téma, mint Gertner
Ferenc kiemelte, a pénzmaradvány felhasználása volt.
A közel háromszázezer forintból kettõszázat karácsonyi ajándékakcióra szeretnének fordítani.
A paksi Energetikai Szakközépiskola idén is sikerrel
pályázott a Socrates Közalapítvány Comenius 1 programjára. Ezúttal négy ország négy középiskolája dolgozik együtt, egy észt, egy
román és egy finn iskola pályázott sikerrel a paksiakon
kívül. A téma egy virtuális
számítógépmúzeum létrehozása, mondta el Krémer Mária programvezetõ. Összegyûjtik, feldolgozzák az adatokat, és öt nyelven, a négy
csatlakozó országén, illetve
angolul jelentetik meg az
interneten. A program keretében jártak már diákok és
pedagógusok Romániában
projekttalálkozón. A következõ majd Észtországban
lesz.

Két paksi elõadás hang-

zott el az Egészséges Városok Szövetsége idei szimpóziumán. A paksi prezentációkat nagy érdeklõdéssel fogadták. Különösen az ÖKO
Munkacsoport Jantnerné
Oláh Ilona által bemutatott,
Ültess fát akciója keltette fel
a tagvárosok figyelmét, tájékoztatott a tanácskozásról
dr. Vöröss Endréné. A koordinátor az amerikai nagykövet által indított Férfiak
egészséghete sikerérõl számolt be a tanácskozáson
szintén nagy figyelemtõl
övezve. Dr. Vöröss Endréné
lapunknak elmondta, téma
volt egy egészség rádióhálózat létrehozása, mely már folyamatban van. Ennek keretében egy közös pályázat
nyomán a csatlakozó adókon
egészséges életmódra ösztönzõ, különbözõ betegségek
rizikófaktoraira, s a megelõzésre fókuszáló mûsorokat,
reklámokat sugároznának.
Szünetelnek, de nem értek

véget a Fidesz paksi és
dunaföldvári csoportjai által
szervezett forgalomlassító
demonstrációk. Két hét után
az ünnepek idejére felfüggesztették az autós akciót,
mely során esténként a két
városból indultak a kocsik
zászlókkal felszerelkezve,
lassú tempóban. Félúton
megálltak, elénekelték a
Himnuszt, esetleg néhányan
szót kértek, majd visszaindultak. – Nincs vége, csak
abbahagytuk, jövõ év elején
folytatjuk – fogalmazott
Tóth Ferenc országgyûlési
képviselõ, aki maga is részt
vett a demonstráción. – Választott képviselõként ott a
helyem, és magam sem értek egyet a kormány és különösen Gyurcsány Ferenc tevékenységével – mondta.
Arról számolt be, hogy sok
szurkolójuk volt, s persze
olyanok is, akik elmarasztalták õket. – Õk nem gondolták végig, hogy értük is teszszük – fûzte hozzá.
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Alakulóban a képviseletek
Rövidesen megalakul a külsõ városrészek és Dunakömlõd részönkormányzata.
Minden helyszínen egy idõben tartották a jelöléseket, s
mindenütt nagy volt az érdeklõdés. Dunakömlõdön
legalább százharmincan voltak, Csámpán, Gyapán,
Biritón és Cseresznyésben
is jelentõs volt a részvétel,
helyenként negyven-ötven
ember jelent meg. Mindez
Kovács Sándor szerint, aki
korábban a külsõ városrészek, ebben a ciklusban pedig Dunakömlõd érdekképviseletét vezeti, azt jelzi, fontosnak tartják az emberek,
hogy a döntések részesei legyenek. – Az embereket érdekli településük sorsa –
mondta. Mint kifejtette,
megnõtt az ázsiója a részönkormányzati tagságnak is,

mindenütt több jelölt volt.
Végül a régi képviselõk kapták a legtöbb szavazatot, a
Dunakömlõdi Településrészi
Önkormányzat
esetében
Forster József, Kiss Lajos,
Lisztmayer István és Spiesz
József. A Külsõ Városrészek
Településrészi Önkormányzatát képviselheti Biritón
Farkasfalvi József, Csámpán
Feil József, Cseresznyésben
Horváth Zoltán, Gyapán pedig Heizler Zoltán. Ez azonban biztossá csak a december 13-i testületi ülésen válik. – Ez jelölés volt, nem választás – hangsúlyozta a külsõ városrészeket képviselõ
bizottság elnöke. Féhr
György kiemelte, volt olyan,
ahol több jelölt is kapott szavazatokat. Döntést a képviselõ-testület hoz december
13-i ülésén.
-vt-
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Döntés után

Elfogadta a költségvetés háromnegyed éves teljesítésérõl szóló beszámolót a képviselõ-testület. A könyvvizsgálói jelentés szerint a beszámoló arányos, reális képet
mutat a gazdálkodásról, és a
tervhez képest jelentõs eltérést nem mutat a költségvetés. A végösszeg közel hatvanmillió forinttal csökkent,
ez azonban a kiadási oldalon
is jelentkezik, és lényeges –
például intézményfenntartással kapcsolatos – dolgokat nem érint. Szintén a novemberi ülésen módosították a Sárgödör téri beruhá-

zás során vállalt önrész
nagyságát. Az építkezés a
nagy esõzés miatt többe került, sõt találtak addig ismeretlen üregeket, pincéket,
amiket tömedékelni kellett.
Ezek növelték tízmillióval a
költségeket. Ezt az összeget
az önkormányzat biztosította, s a szükséges határozatot
is meghozta. Felülvizsgálták
a képviselõk a Vak Bottyán
Gimnázium nyelvi elõkészítõ
évfolyamának mûködését és
a családsegítõ költözése miatt módosították a Szociális
Intézmények Igazgatósága
alapító okiratát.
-vt-

A limlom is jöhet

PAKSI HÍRNÖK
Megjelenik kéthetente, 4200 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde (Tel.: 20/398-4504)
Fõmunkatárs: Kövi Gergõ
Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: december 15.
Címlapfotók: Szaffenauer Ferenc
Panorámakép: www.paksnet.hu
Fotó: Vida Tünde (fent), Molnár Gyula (lent)

A hatos út és a Kölesdi út között, az elkerülõ úton megnyílt hulladékudvar a szelektív hulladékgyûjtés egy
újabb állomása, mondta
Saáry Miklósné. A DC
Dunakom Kft. ügyvezetõje
hozzátette, a gyûjtõszigeteken üveget, papírt, mûanyagot fogadnak elkülönítve, itt
pedig szinte mindent, aminek nincs helye a kommunális hulladék között. A telepen
a veszélyes anyagokat elkülönítve, zárt helyen tárolják.
A hulladékudvarban a helybeliektõl ingyen veszik át a
hulladékot, vállalkozóktól
külön megállapodás keretében, átvételi díj ellenében fo-

gadják. A veszélyes hulladékok közül festék-, lakk-,
hígítómaradék, lejárt szavatosságú gyógyszer, szárazelem, használt olaj, akkumulátor, selejt elektromos berendezések, izzók, kiürült
hajtógázos palackok kerülhetnek ide, de nem csak veszélyes hulladékot, hanem
nagy terjedelmû felesleges
limlomot, például bútort, autógumit is leadhatnak itt.
Saáry Miklósné kiemelte,
mindezt a paksiaktól díjmentesen átveszik. A hulladékudvar téli idõszakban keddtõl péntekig 8-tól 16 óráig,
szombaton 8-tól 14 óráig tart
nyitva.
-tV-
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Bevált az orosz technológia
Az elmúlt két hétben a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, illetve az orosz nagykövet és az elhárítást végzõ
TVEL alelnöke járt a paksi
atomerõmûben. A vendégeket, s egyben a sajtó képviselõit Kovács József vezérigazgató tájékoztatta a II. blokk
egyes aknáján folyó munkákról. Persányi Miklós november 23-i látogatása idején már
2556 kg sérült fütõelemet kiemeltek, ez a tartályban lévõ
mennyiség 44%-a. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter azt hangsúlyozta, hogy
szerinte minden jel arra utal,
hogy nagyon szervezetten és
ütemesen halad az elhárítás.
A miniszter a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolóját is
megnézte, mert mint mondta,
nagyon fontos kérdésnek

tartja, hogy véglegesen megoldják a radioaktív hulladékok elhelyezését. – Látható,
hogy itt, ahol átmenetileg tárolják a használt fûtõelemeket, nyugalom van – szögezte
le. Persányi Miklós arról is
beszélt, hogy a közeljövõben
nélkülözhetetlen lesz Ma-

gyarország számára a nukleáris energia, de olyan megújuló energiaforrást kell találni, amely csökkenti az ország függõségét, amelynek
alapanyagát nem kell importálni. Kiemelte a biomasszát
mint alternatívát, de szerinte
a napenergia felhasználásá-

Jubileumi sportnap
Tizedik alkalommal rendezték meg a KAIG Családi
Sportnapot. Kezdetben csupán focizni jöttek össze, de
úgy négy-öt éve más sportágakkal is bõvítették a programot, illetve a rendezvény a
sportpályáról beköltözött az
ASE Sportcsarnokba. Mindezt Aranyiné Czetli Judit
mondta el, aki kezdetben még
a háttérmunkában segédkezett, három éve viszont fõszervezõje a rendezvénynek.
Az idei vetélkedésre 264-en
jelentkeztek, õk öt sportágban mérhették össze erejüket, volt labdarúgás, sakk,
darts, asztalitenisz, teke, de
hirdettek gyermek ügyességi
versenyt, illetve idén is nagy
sikere volt a vezetõi ügyességi versenynek, amit tavaly
rendeztek meg elõször. A
Karbantartási Igazgatóság
Családi Sportnapján a sportperceket kora délután ünnepi
percek váltották fel, ugyanis
idén itt adták át az „Atomerõmû Kiváló Karbantartója” dí-

jat, amelyet Kovács József
vezérigazgatótól
húszan
vehettek át. Egyikük, Lipták
János vezetõ berendezésmérnök, a KAIG Gépész Karbantartás Technológiai Osztály
dolgozója elmondta, hogy
csapatuk mindig magas színvonalú munkát végzett. Hozzátette, hogy a társaság nem
csak a munkában, hanem a
magánéletben is összetartó,
ha kell, segítenek egymásnak. A díj nagyon kellemes
meglepetés volt számára, kollégái egészen a kihirdetéséig
titokban tudták tartani. Hor-

váth Miklós, az igazgatóság
jelenlegi vezetõje elmondta,
hogy a jubileumi rendezvényre meghívták az igazgatóság
egykori vezetõit, így Eck Józsefet, Kiss Zoltánt, Németh
Gábort és dwr. Nagy Tibort.
Aki tudott, eljött, a többiek
pedig üzenetet küldtek a társaságnak. Az elismerések átadása után meglepetés várta
a megjelenteket, a csarnokba
gördítettek egy kocsit, rajta
pedig egy születésnapi tortát.
Az eredményhirdetés után
zenés lazítással zárták a napot a tekézõben.
-kgy-

Az „Atomerõmû Kiváló Karbantartója” díj:
Az atomerõmû biztonságos üzemeltetésének, a blokkok
elvárt szintû állapotának elengedhetetlen feltétele a
minõségi karbantartói munka. Az erõmû üzemelõ
blokkjain viszonylag rövid idõ áll rendelkezésre a
rendszerek, berendezések vizsgálatára, javításukra.
Ennek megszervezése, végrehajtása nagy szakértelmet kívánó, összetett feladat. A munka elismerésére
2000-ben alapították az „Atomerõmû kiváló karbantartója” díjat, amelyre ebben az esztendõben 35 javaslat
érkezett.

ban is új lehetõségek nyílnak.
Egy héttel korábban volt Kovács József vendége Igor
Szergejevics Szavolszkij. Az
orosz nagykövetre – mint
mondta – komoly benyomást
tettek a Pakson tapasztaltak.
Igor Szergejevics Szavolszkij
rámutatott, számos területen
együttmûködik Oroszország
és Magyarország. A paksi
üzemzavar egy újabb – igaz
kényszerû – területe a közös
munkának.
A TVEL alelnöke azt emelte ki, hogy a paksi atomerõmû nagyon jó munkafeltételeket és egyéb körülményeket biztosít az orosz szakembereknek. Pjotr Ivanovics
Lavrejnuk rámutatott, az elmúlt egy hónap igazolta, hogy
a kifejlesztett technológia bevált, megfelelõek a berendezések és jól felkészültek a
szakemberek.
-vt-

A Vitray-család
búcsúztatta a
nyugdíjasokat
A paksi atomerõmûben
már hagyomány, hogy az
év végéhez közeledvén
ünnepélyesen elbúcsúzik
a cég vezetése az esztendõ során nyugdíjba vonulóktól. Idén 245-en hallgatták társukkal együtt a
mûvelõdési központ színháztermében dr. Molnár
Károly elnök búcsúszavait. Kállai Bori színmûvész, Fonyó Barbara operaénekes és Neumark
Zoltán zongoramûvész
szórakoztatta az egybegyûlteket, a mûsorvezetõ
Vitray Tamás volt. A búcsúzó kollégák egy-egy
órát kaptak, melybe nevüket gravírozták. A
program állófogadással
zárult.
Wollner Pál
Fotó: Vida Tünde
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Kis múzeum, nagy eredmények
Három év, három elismerés. Ez a paksi múzeum mérlege. Legutóbb a kívülállók számára ismeretlen Poroszlai
Ildikó-emlékérmet kapták meg. A nemrég alapított díjat elõször ítélték oda. A paksi Városi Múzeum egész
eddigi munkáját ismerték el ezzel.
Az ország összes múzeumát
összefogó Pulszky Társaság
Kismúzeumi Tagozata és
Százhalombatta
Önkormányzata Poroszlai Ildikóemlékérmet alapított, s ezt
elsõként a paksi Városi Múzeumnak ítélte. A kismúzeum neve ellenére nem nagyságra utal, ez egy kategória, ahova a bizonyos ismérveknek megfelelõ, nem országos és nem megyei intézményeket sorolják. Ide
tartozik például az igen ismert Sárospataki Múzeum
vagy a Herendi Porcelángyár. Egy intézmény akkor
nevezhetõ múzeumnak, ha
gyûjti, tárolja a muzeális
emlékeket,
tudományos
munkát végez, részt vesz a
közmûvelésben. A paksi
mindennek megfelel, de
igazán a közmûvelõdés és a
kiállítások területén hívta
fel magára a figyelmet. A
múzeum vezetõje, Váradyné Péterfi Zsuzsanna elmondta, nem az idei vagy a
múlt év munkáját ismerték
el, hanem az összes eddig
végzett tevékenységüket.
Számára, mint mondta,
emeli a díj értékét, hogy elsõként kapták meg. – Meglepõdtem, mert tudom,
hogy nagyon sok jól mûködõ kismúzeum van – fogalmazott az igazgató.
A paksi Városi Múzeum
nagyon sok olyan programmal dicsekedhet, ami újdonság számít, másutt nem
szerveznek hasonlót. Kiállítási tevékenységük a méltatás szerint, de szemmel láthatóan is színvonalas; elsõként rendeztek Magyarországon erdélyi színháztörténeti kiállítást, de a cukrászés játékkiállításuk is nagyFotók: Szaffenauer Ferenc

szabású, egyedi volt. Egyébként arra is ügyelnek, hogy
a meghívó vendégcsalogató
legyen. A díj alapítóinak ez

sem kerülte el a figyelmét,
példaként állították. Említést tettek tudományos és
muzeológiai tevékenységrõl
is. – Itt vannak hiányosságok, de úgy tûnik, ezt csak

én veszem észre – mondja.
az igazgató. Az ok, ami miatt
erre nem jut idõ és energia,
egyszerû. Csupán öten van-

Hat év alatt összesen 36 idõszaki kiállítást készítettek,

26 tudományos elõadás hangzott el. 2000 és 2005 között
összesen 21 országos pályázatot adtunk be, ebbõl volt 15
volt eredményes.
– 1998-ban alakult meg a Paksi Múzeumbarátok Köre.
– 1999-ben indult a nyári Napközis Életmód Tábor.
– 2000-ben játszóház program kezdõdött.
– 2002-tõl rendezik meg május 18-án, a múzeumi világnapon a múzeumi majálist..
– 2003-ban alapították a Múzeumért díjat.

nak. Így hát az vezet ásatást, aki kutat, leltároz, kiállítást szervez, vagy éppen
nyári gyerektábort, tanulmányi versenyt készít elõ,
bonyolít le. Ez utóbbi területeken is úttörõnek tekinthetõ a paksi múzeum, merthogy játszóház például másutt is van, de az övékhez
hasonló három héten át tartó történelmi tábor nem sok.
Hasonló a helyzet a múzeumi majálissal, mely jobbára
csak Budapesten szokás, a
vidéki
kismúzeumokban
nem. Szintén egyedi a Múzeumért díj, melyet létrehoztak, s minden évben ezzel jutalmazzák külsõ segítõiket. Szerencsére van kit,
munkával, tárgyakkal segítõk akadnak, szponzorok
már kevésbé. Ennek ellenére biztos az intézmény
anyagi helyzete, köszönhetõen az önkormányzatnak.
– Takarékos a költségvetés,
de nincsenek olyan gondok,
amivel mások küszködnek,
nem kell télre bezárni, nem
kell a kollégáknak WC-papírt hozni – mondja az igazgató. Váradyné Péterfi Zsuzsanna az önkormányzat által biztosított anyagi háttér
mellett legalább ilyen fontosnak tartja, hogy teljes
szakmai önállóságot kap. És
– mint elárulta – abban is
szerencséje van, hogy mindig sikerül olyan kollégákat
találnia, akik lelkesen teszik
a dolgukat, mindenféle
plusz anyagi szolgáltatás
nélkül hajlandóak szombaton, vasárnap dolgozni, túlórázni, hazavinni a munkát,
úgy ahogyan ezt õ maga is
teszi.
Szomorú tény, hogy mindezek ellenére a múzeum látogatottsága csökken, s az
igazgató szerint ez az új oktatási törvény következtében a jövõben még inkább
így lesz.
-vt-
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Husi bácsi révbe ért

Búcsúznak a parancsnokok

Mire Tóth Imre újdonsült
ismerõsei eljutnának addig,
hogy megkérdezzék, ugyan
miért Husi a beceneve, már
meg is kapják a választ. Imre bácsi ugyanis addigra
már el is kezdi mondandóját, miszerint: „Húsom, a
hajózásra azért adtam a fejem, mert majdnem belefulladtam a Dunába.” Ez persze már nem most volt, hanem majd’ negyven éve. S
valóban azért kezdett hajózni, mert majdnem a folyóba
veszett. Attól kezdve elkötelezte magát a hajózás
iránt. Elõbb járta a Dunát
fõként Magyarországon, illetve Jugoszláviában, majd
kis ideig kirándult a tûzoltóság háza tájára, végül a
kompnál „kötött ki”. 1989tõl ingázik a folyó két partja
között Paksnál. Azt mondja,
nem unalmas, sõt igazán
szereti. Fõként a folyó nyûgözi le. Vallja, aki egyszer
megszereti, nem tud tõle elszakadni. Persze szívesen

(Folytatás a címlapról)
A paksi kapitányság, jellemzése szerint kiszámítható, mindig hozza az elvárásokat, nem küzd létszámhiánynyal. A kapitány bízik abban, hogy távozásuk – merthogy a kapitányságról öt vezetõ vonul most nyugdíjba –
nem jelent problémát. Minden poszton megvan az
utánpótlás. Utódjáról, dr.
Kuti Imrérõl szólva kiemeli,
végigjárta a ranglétrát, számos munkakörben dolgozott, van megyei vezetõi tapasztalata is.
– Nyilván lehet pótolni a
távozókat, de ez nem mindig
jelent minõségi pótlást –
mondja már az egész országban tapasztaltakra vonatkozóan. Úgy véli, az elmúlt tizenhat évben történt
társadalmi,
tulajdonviszonyt érintõ változásokra a
rendõrség nem reagált, így
mindenképpen fontos a
struktúraváltás a rendõrségen belül.
Dr. Lengyel Róbert egészen más okból búcsúzik a
Tolna Megyei Neutron Bevetési Osztály élérõl. Új kihívást keresve vállalta a
Siófoi Rendõrkapitányság
vezetését. Ráadásul ez számára azt jelenti, hazamehet.
Tizenkét éve onnan érkezett Paksra, ahol elõbb csoportvezetõ, végül, 1999 októberétõl osztályvezetõ volt.
– Teljesen át kellett alakítani az osztályt, s a józan
többség érdekében megszabadulni néhány olyan kollégától, aki nem volt közénk
való – mondja, hozzátéve:
jól tudja, ezért akkor nem
volt népszerû. Most viszont,
amikor híre ment, hogy
menni készül, meglepõdve
tapasztalta, hogy mennyien
ismerik, s milyen sokan
mondták, sajnálják, hogy elmegy. Õ sem teszi ezt könynyen, otthonra és nagyon
sok barátra lelt Pakson.

nosztalgiázik, s idézi fel, milyen volt, amikor végigcsavarogta a Dunát. Megesett,
hogy január 13-án ért haza
újévet köszönteni. Ez a múlté. A jelen a komp, ahol hajóvezetõként teszi a dolgát
precízen, pontosan. Olyanynyira jól, hogy a Charon
Kft. ügyvezetõje, Kiszl Károly javaslatára megkapta a
Révhajósok Országos Szövetsége kitüntetését. A
Nagy Révész-díjat, annak is
a dunai „változatát” Tóth
Imre
azaz
Husi
bá’
Balatonvilágoson vette át a
szövetség konferenciáján.
Az ünnepélyes eseményen
természetesen a paksi kompot üzemeltetõ cég, a
Charon Kft. két vezetõje, az
idõsebb, illetve az ifjabb
Kiszl Károly is részt vett.
Tóth Imre egy éven át õrzi
a vándordíjat, ami ez esetben egy kormány, rajta az
eddigi hét díjazott nevével,
köztük az övével.
Vida Tünde

– Azt hiszem, az is megér
egy mondatot, hogy milyen
jó kapcsolatot alakítottunk
ki a helyi sajtóval, nem tekintettünk
ellenségként
egymásra – mondja, majd
hozzáfûzi, reméli Siófokon
is így lesz. A feladat, ami rá
vár, nagyban különbözik az
eddigiektõl, hiszen az itteni
speciálisan képzett, mintegy félszáz fõs kommandó
helyett egy kétszáz embert
foglalkoztató kapitányságot
irányít majd. Ott nyaranta
több bûneset történik, mint
egy átlagkapitányságon egy
év alatt. A parancsnok örül
ennek a kihívásnak, itt már
ilyesmi úgysem várt rá –
árulja el – hiszen az osztály
teljesen rendben van, jó híre is visszaállt. Dr. Lengyel
Róbert nehezen válik meg
kollégáitól és a várostól,
ahova – ígéri – visszajár,
például horgászni.
– Szeretnék a Paksi Hírnök hasábjain elbúcsúzni
mindazoktól, akiktõl másképpen nem volt módom, és
akik valamiképpen segítettek nekem, amíg itt éltem.
Vida Tünde

Bejáratott kozmetika,
fodrászat kiadó
a Gerjeni Szolgáltató Házban
berendezéssel, illetve anélkül is.
Érdeklõdni lehet: 30/947-3685

Az „Együtt a parlagfû
ellen” Alapítvány
kuratóriumi ülést
tartott 2006.
november 22-én
18 órakor, az Atomfitt
Centrumban.
Fotó: Vida Tünde
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Ajándékmûsor véradóknak
November 27-e a véradók
napja. Ebbõl az alkalomból, a
több mint egy évtizedes hagyománynak megfelelõen ünnepségre hívta a Vöröskereszt Paksi Szervezete azokat, akik jubiláló véradók. Tavaly olyan véradót is köszönthettek, aki 110 alkalommal
nyújtotta a karját, idén két
nyolcvanszoros volt a segítségnyújtók között. A vendégeket dr. Csuta Tamás, a Vöröskereszt városi vezetõségének elnöke, Bagdy László, az
egészségügyi és szociális bizottság elnöke, valamint dr.
Ótos Miklós, az atomerõmû
vöröskeresztes alapszervezetének elnöke köszöntötte.
Az ünnepelteknek egy-egy
szál virággal, ajándékkal, a
Vak Bottyán Gimnázium ifjú
vöröskeresztesei pedig mûsorral kedveskedtek, ezzel is
megköszönve önzetlen segítségüket. A véradók mellett
elismerésben részesítették
Marschalkó Györgyit, aki hat
éve szervez véradásokat az
atomerõmûben, valamint köszönetet mondtak a Paksi

Bütl Vincénét ötvenszeres
véradóként köszöntötték az
ünnepségen. Tizennyolc éves
lehetett, amikor elõször elment véradásra, de mire sorra került volna, hazament.
Legközelebb már maradt,
azóta rendszeres véradó. Elmondta, ha valakin ezzel tud
segíteni, megteszi, amíg lehet. Hozzátette, próbál másokat is hívni, de úgy tapasztalta, nem könnyû az embereket bevonni. A köszöntésnek örült, mint mondta, egyszer kapott egy köszönõlapot
évekkel ezelõtt, az is nagyon
jó érzés volt számára.

Wágner Józsefet nyolcvanszoros véradóként köszöntötték. E mögött a szám mögött harmincnyolc év áll. Az
utóbbi 23 évben, amióta az
atomerõmûben dolgozik, hol
ott, hol a városi alkalmakon
adott vért. Régen olyan eset
is volt, hogy közvetlenül
adott vért, csupán egy függöny választotta el a betegtõl. Emlékszik és talán hiányolja is, hogy régen a Vöröskereszt segítségével a
véradók találkozhattak olyan
emberekkel, akik vért kaptak és beszélgethettek egymással.

Régi-új elnökség alakult
Módosította alapszabályát,
s új vezetõséget választott
a Paksi Lokálpatrióták
Egyesülete. A rendkívüli
közgyûlésen alapszabályban rögzítették, hogy az
egyesület tagjai más egyesületben, civil szervezetben nem lehetnek önkormányzati képviselõk, képviselõ-jelöltek. Mindennek
hátterében az áll, hogy három korábbi lokálpatrióta
ma már más színeket képvisel a testületben. Az alapítók közül Kern József,
Ulbert Sándor és dr.
Potoczky Iván átpártolt a
Polgári
Összefogáshoz.
– Nem nevelõegyesület
Fotók: Szaffenauer Ferenc

szeretnénk lenni – szögezte le az ügyvezetõ elnök,
Szinger Ferenc. A távozók
miatt vált szükségessé új
vezetõségi tagok választása is. Hogy a teljes elnökség mandátuma egy idõben kezdõdjön és járjon le,
az egész elnökség lemondott. A tagok ismét bizalmat szavaztak Kovács Sándornak, aki továbbra is a
Paksi
Lokálpatrióták
Egyesületének elnöke, illetve Szinger Ferencnek,
aki a továbbiakban is ügyvezetõként tevékenykedik.
Rajtuk kívül az elnökség
tagjává
választották
Kövesdi Lajost, Hanol Fe-

rencet és Újszászi Józsefet. A felügyelõ bizottságot
változatlanul Kern István
vezeti.
Kovács Sándor elnök azt
hangsúlyozta, ahhoz, hogy
ne csak egy választási ciklusra alakult civil szervezet
legyen az övék, dolgozni
akarnak a hétköznapokon
is. Mint korábban beszámoltunk róla, a Paksi Lokálpatrióták Egyesülete
három mandátumot szerzett az októberi választásokon, néhány héttel késõbb
pedig koalíciós szerzõdést
kötött a várost vezetõ Polgári Összefogással.
vida
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Közmûvelõdési Kht.-nak a
városi véradásokhoz biztosított helyért. Ferencziné
Vesztergombi Klára titkár érdeklõdésünkre
elmondta,
hogy vért adni háromhavonta
lehet, a véradásokra a tizennyolc és hatvanöt év közöttieket várják. A négy és fél deciliternyi vér levétele elõtt vérképet néznek, a véradó kitölt
egy kérdõívet, illetve belgyógyászati vizsgálaton is átesik,
ezért a véradás egyben szûrés is. Nálunk évente összesen hét véradást szerveznek,
amelyek helyszíne a városi
mûvelõdési központ, Dunakömlõd vagy az atomerõmû.
Emellett a kistérségben mûködnek alapszervezetek, a
véradások száma attól függ a
településeken, hogy ott hányan élnek, illetve milyen a
„véradó kedv”. Az elvárás az,
hogy évente a lakosság öt százaléka legyen véradó. Változás az eddigiekhez képest,
hogy a próbavért most már
nem vénából, hanem ujjbegybõl veszik. Legközelebb december 19-én várják a véradókat a mûvelõdési központban.
-kgyRajnai György dunakömlõdi méhész lépesmézéért
Ezüstkaptár-díjat kapott
Baján, a Bácskai Méhészeti
Napokon. Jelenleg ötven
méhcsaláddal foglakoznak,
saját maguk dolgozzák fel a
begyûjtött mézet. A bajai
megmérettetésen ötödször
indultak, legnagyobb sikerüket tavaly érték el az
Aranykaptár-díjjal. Az idei
nemzetközi elismerés mégis
nagy jelentõséggel bír, nemcsak a díjazottra nézve, hanem a paksi és Paks környékén élõ méhészekre is. Hiszen ez az év fekete év volt a
környékbeli méhészetek
számára a vegyszeres mérgezés következtében elpusztult több ezer méhcsalád miatt.

MOZAIK
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Diáknap Gazdagéknál

Advent a plébánián

Nem csak szójáték, tény,
hogy gazdag volt az idei
Gazdag-nap programja.
Már hagyomány, hogy így
emlékezik névadójára a
Gazdag Erzsi Általános
Iskola. Természetes, hogy
vidám verseivel idézik fel
a költõt, de ezen kívül kiállítással, színdarabbal is
készültek a gyerekek, sõt
még szendvicskészítõ versenyt is tartottak.
Ezen a napon lépett elõször színpadra az iskola
újonnan alakult énekkara,
illetve drámacsoportja.
– Mint minden más iskola,
mi is igyekszünk új dolgokkal felkelteni a diákok
érdeklõdését. Ilyen az

– Mindenkinek millió teendõje van, de muszáj a lelkünket is felkészíteni az
ünnepre – vallja Koósz Roland. A plébániaigazgató
abban bízik, hogy a másodízben megnyíló adventi udvar ezt szolgálja majd. A
dunakömlõdi plébánia udvarán tavaly még alkalmi
mûanyag sátrak alatt kínálták a falu civil szervezetei, mesterei portékáikat,
mostanra elkészült egy gerendaácsolatú tetõ. Itt az
adventi vásár mellett
megint lesz élõ betlehem,
az életnagyságú bábok
mellett valódi állatokat láthatnak a betérõk. Advent
idején minden pénteken

énekkar és a drámaszakkör – mondja Jantyik
Margit. Az igazgató szerint a siker jelzi, jó ötlet
volt. Az énekkart VábróBérdi Judit vezeti, a drámaszakkörben Szatmáryné Bella Ágnes és Mukli
Petra irányításával sajátítják el a gyerekek a színjátszás alapjait, amit
szemmel láthatóan élveztek õk is, társaik is. A Gazdag Erzsi iskola diákjai,
ha már az õ napjukat ünnepelték, ajándékot is
kaptak, ez pedig látványos
twirlingbemutató
volt,
amit a vetélkedõk, fellépések végeztével láthattak.
-vt-

várják az ünnepre készülõket, de nem csak a vásárral, hanem alkalmanként
zenés vagy prózai mûsorral
is.
Elsõ ízben, december elsején Iváncsics Tamás és
nyolcfõs zenekara a vendég. Egy hét múlva ökumenikus kórustalálkozót szerveznek, a Pakson mûködõ
történelmi egyházakban
mûködõ énekkarok lépnek
fel. A december 15-e a gyerekeké, akkor ugyanis betlehemes fesztivál lesz. Az
utolsó pénteken Kacsó Tibor és meghívott vendégei
tartanak zenés felolvasóestet Karácsony Erdélyben
címmel.
-tünde-

Vendégségben a bordámák

Irodalmi esttel emlékeztek a pályatársak, érdeklõ-

dõk, irodalomkedvelõk a
nemrégiben fiatalon elhunyt
paksi költõre. Szarka József
emlékét költeményeivel, s a
költõtársak által róla, hozzá
írt versekkel idézték fel a
Pákolitz István Könyvtárban. A Szívfalak közt címû mûsort Tell Edit szerkesztette és vezette. Az estre
összegyûltek Szarka József
költõtársai: Acsádi Rozália,
Gyöngyösi Ferenc, Kuti Hor-

váth György, Miszlai Gyula,
Oláh Zoltán. A Paksi Tükör
szerkesztõsége erre az alkalomra jelentkezett az irodalmi, mûvészeti és helytörténeti szemle tizenharmadik
évfolyamának harmadik számával, melyben emléket állít
egykori szerkesztõjének, a
47 évesen elhunyt Süninek,
azaz Szarka Józsefnek.
Az emlékesten a Pro Artis
Mûvészeti Iskola drámatagozatos növendékei is közremûködtek.
-vt-

A Bor-Dámák Paksi Egyesülete meghívást kapott az
Európai Borlovagrend Magyar Konzulátus Vas Megyei Legátus Kõszegi Lovagi Széke avatási ünnepségére, mégpedig az egyesület egyik tagja, Lazók
Albertné révén, ki maga is
tagja a Lovagi Széknek.
A paksi borhölgyek számára a kõszegi kirándulás
felejthetetlen élményeik
sorát gazdagította. A bordámák kõszegi városnézõ
kirándulás után az ausztriai Locsmándon a „nyitott
pincék” programmal ismerkedtek. Estére visszaérkeztek Kõszegre, hogy
szemtanúi legyenek a borlovagok felvonulásának és
templomi ünnepi szertartásuknak. Az Európai Borlovagrend (Ordo Eouestris
Vini Europa) Magyar Konzulátusa több legátussal
volt jelen a rendezvényen.
A Borlovagrend tagjai
zászlójukkal az élen, zeneszó kíséretében vonultak a
templomba, ahol kezdetét

vette az ünnepi szertartás.
Mintha csak mesekönyvbõl
léptek volna ki a szereplõk,
fekete palástjukat fehér lovagi kereszt, színes címer
díszítette, vállukon, nyakukban a borrend szalagját, medálját viselték. A
felavatott borlovagok medálját is az a háromszínû
szalag díszítette, melybõl a
piros a vörösbort, az arany
a misebort, a zöld pedig a
fehérbort jelképezte.
Az avatást követõ ünnepi
vacsorán a Borlovagrend
magyar prokonzulja külön
köszöntötte a paksi bordámákat, akik egy díszes oklevéllel köszönték meg,
hogy részesei lehettek az
ünnepségnek.
Lovászi Anna

HÁZ ELADÓ
Paks Kornis u 2/D.
Érdeklõdni lehet a
20-923-9664-es számon
Fotó: Molnár Gyula
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Nem középiskolás fokon
A Vak Bottyán Gimnázium
adott otthont a Dél-Dunántúli Regionális Középiskolai Tudományos Diákköri Konferenciának a Kutató Diákmozgalom felkérésére. Szeriné
Hipszki Györgyi, a házigazda
iskola pedagógusa elmondta,
diákjaik eddig elért eredményeinek köszönhetik, hogy
felkérték õket a konferencia
szervezésére. A kétnapos
rendezvényre zsûritagokat,
kísérõ tanárokat és közel hatvan diákot fogadtak a szervezõk. Pénteken négy, szombaton három szekcióban zajlottak az elõadások szakértõ bizottságok elõtt. Nem csak
azért izgultak a paksiak,
hogy jól sikerüljön a konferencia, hanem diákjaikért is,
ugyanis négyen álltak a zsûri
elé. Cziczer Ágnes és Cziczer
Viktor „A paksi atomerõmû
biztonsági berendezései és
biztonságtechnikai intézke-

dései” címmel közös elõadással készült, Vácz N. Vivien az
iskola egykori tanárnõje, dr.
Tarisznyás Györgyi életútját
dolgozta fel és mutatta be,
Kirchkeszner Csaba pedig
„A Duna vízminõsége a mérési adatok tükrében” címû
elõadásával állt a háromtagú

zsûri elé. Vivien és Csaba a
regionális fordulóból továbbjutottak az országos konferenciára, ha ott is jól szerepelnek, számos lehetõség tárul fel elõttük a mozgalom jóvoltából. – A legjobbak egyhetes kutatótáborba kapnak
meghívást, ahol akadémikusokkal, Nobel-díjasokkal, a
különbözõ tudományterületek kiemelkedõ alakjaival ta-

Vácz N. Vivien figyelmébe magyartanárnõje ajánlotta Tarisznyás Györgyi életútját. Sok segítséget kapott Herczeg Ágnestõl és egy könyvbõl is tudott meríteni, amely a Rajk-perrel
foglalkozik. Kicsit tartott attól, hogy a közönség hogyan fogadja elõadását, de félelme alaptalannak bizonyult. Örül annak,
hogy létezik egy ilyen fórum, ahol a középiskolás fiatalok találkozhatnak, és olyan témákról beszélhetnek, ami foglalkoztatja
õket.
Kirchkeszner Csaba a környezetvédelemre kívánja felhívni az
emberek figyelmét. Elmondta, hogy két évszakon keresztül
vizsgálta a Dunából vett vízmintákat, amelyeket mini laboratóriumban értékelt ki. Mentora Szegedrõl Dr. Csanádi Gyula
volt, illetve gimnáziumi szaktanárai is segítették tevékenységében. Mint mondta, elõadása után kapott nehéz kérdéseket a
zsûritõl, de úgy érezte megfelelt az elvárásnak. Az eredmény
tükrében már tudjuk, így volt.
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lálkozhatnak – mondta el
Kiss Gábor, a Kutató Diákmozgalom képviselõje. Hozzátette, büszkén mondhatják,
hogy vannak már olyan diákjaik, akik kijutottak Nobeldíj átadásra, nemzetközi kutatótáborokba, horvátországi, németországi, svédországi, amerikai laboratóriumokba, kutatóhelyekre. Van
olyan középiskolás fiatal, akinek könyve jelent meg, és
olyan is, akit gazdasági szakember karolt fel, és céget alapítottak. A mozgalom képviselõje arról is tájékoztatott,
hogy az idén tízéves szervezet hetedik alkalommal indította útjára a tehetséggondozó konferenciasorozatot, amelynek keretében regionális fordulókat Magyarországon négy helyen, valamint
határainkon túl a Vajdaságban, Erdélyben tartanak, de
szeretnének csatlakozni a
szlovákiai magyarok is. Az
országos döntõt Veszprémben rendezik.
-gyöngy-

Mesekönyv a jutalom
Zelk Zoltán születésének
századik évfordulója alkalmából hirdetett pályázatokat a városi könyvtár gyermekkönyvtára. Az egyik feladat illusztráció készítése
volt „A három nyúl” címû
meséhez. A felhívást elküldték az iskoláknak, feltétel
csupán annyi volt, hogy minden intézménybõl legfeljebb
tíz alkotást küldjenek be,
ugyanis a pályamunkákból
nyílott, egy hónapig látható
kiállításra ennyi hely áll rendelkezésre a gyermekkönyvtárban. A rajzpályázat elsõ
helyezettje 46 gyermek közül Papp Daniella lett, második Laki Benjamin, harmadik pedig Bujtás Dóra, mindhárman a Bezerédj Általános Iskola tanulói. A zsûri
három különdíjat is odaítélt,
amelyeket Balog Csilla, a
Balogh Antal Iskola, Hanol
Ivett, a Gazdag Erzsi Iskola,
Fotók: Szaffenauer Ferenc

illetve Neubauer Vivien, a II.
Rákóczi Ferenc Iskola tanulója vehetett át. Minden díja-

zottnak rajzeszközöket ajándékoztak.
A másik pályázat szintén

Papp Daniella, a rajzpályázat gyõztese elmondta, hogy
a napköziben a tanító néni felolvasta nekik a mesét.
Daniella ez alapján három
nyuszit és egy szarkát rajzolt.
Nagyon örült, hogy megnyerte a pályázatot, és ráadásul a
másik megméretésben is a díjazottak között volt.

Heiszler Rózsa is mindkét

pályázaton indult. A rajzpályázat emléklapot hozott
számára, a feladatlap kitöltése pedig díjat. Külön dicséretet is kapott, ugyanis
szép, kerek mondatokban
válaszolt a kérdésekre, és
munkájának külalakja is
igen tetszetõs volt.

ennek a korosztálynak szólt,
itt egy feladatlapot kellett
kitölteni. A rejtvényfüzetbõl
120 darabot vittek el és hetvenet hoztak vissza a fiatalok. A feladatok között voltak kérdések Zelk Zoltán
életérõl, versekkel és mesékkel kapcsolatos kérdésekre is válaszolni kellett, és
mesefelismerés is volt. A feladatsort Lázár Ágnes gyermekkönyvtáros állította öszsze, aki elmondta, szívesen
készíti ezeket a pályázatokat, ugyanis jó alkalom arra,
hogy a gyerekeket olvasásra
ösztönözzék, megismerjék
költõk, írók életét, munkásságát. A feladatlap beküldõi
közül azokat díjazták, akik
hibátlanul dolgoztak, vagy
csupán egy-egy pontot veszítettek. Ennek alapján tizenhat mesekönyv talált
gazdára.
-gyöngy-
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A zene, az kell, mert körülölel…
Már hagyománnyá vált, hogy a Pro Artis Mûvészeti Iskola növendékei mûvészeti hét keretében mutatkoznak
be. Egy-egy estén a zene, illetve a táncmûvészet tagozat
produkcióját láthatta a közönség, s idén elõször mindkét estét a dráma- és színjáték színesítette. Az ünnepi
hét harmadik programja a kilencedik éve megrendezett
Országos Amatõr Pop-Rock-Jazz Fesztivál volt. Errõl a
rendezvényrõl diákmellékletünk, a 45 perc munkatársai
írtak hangulatjelentést.

„A zene, az kell, mert
körülölel…” – Az elsõ este
fellépõ növendékek életkor
és mûvészeti iskolás évfolyam szerint is különböztek,
de egy dolog azonos volt, a
zene és a hangszer iránti
tisztelet. Igazolta ezt az elõször fellépõ és a rutinosabb
szereplõ is, ízelítõt adva a
felkészülés végeredményébõl. Négykezes zongoradarabot, gitárzenét hallhatott a
közönség, megmutatták tudásukat az ütõtanszak nö-

A TENSI UTAZÁSI
IRODA idegenforgalmi
ügyintézõ munkakörben
nyelveket beszélõ
MUNKATÁRSAT
KERES, pályakezdõk
és gyakornokok
jelentkezését is várjuk!
Fényképes önéletrajzod
küldd a paks@tensi.hu
e-mail címre. Telefon:
75/510-422.

vendékei, a hangszerek sorából nem maradt ki a fuvola
és a klarinét sem, s trombitán játszó gyerekek is színpadra léptek. Elõször lépett
közönség elé az iskola
furulyaegyüttese Ágotha
Zoltán vezetésével és közremûködésével. Nyoma sem
volt annak, hogy csak szeptembertõl
muzsikálnak
együtt.
A Kínát is megjárt kis muzsikus, Pataki Ádám a
„Bravúr harmonikás” címû
PAKS,
Táncsics u. 22.
Tel: 75/319-209

– SZTK vények beváltása,
– szemüvegkészítés, javítás
kiváló minõségben.
OTP, Patika Egészségpénztár
és Vitaminpénztár Partner
(kártya)
Szemüvege készleten lévõ
lencse esetén egy órán belül
elkészül.

darabot adta elõ, Juhász
Kitti népzenei összeállítással állt színpadra. A zenei
estén közösen lépett fel a
Mûvészeti Iskola Gyermekkórusa és a Camerata Vonós Együttes. Az est végén
mûfajt és hangerõt váltva
rockot hallhatott a közönség. A zeneszámok között a
dráma- és színjáték
tanszak „kiselõképzõsei” verseket, mese- és novellarészleteket adtak elõ. A
táncos estén musical,
könnyû- és komolyzene teremtett zenei
alapot. A szeptembertõl eltelt idõ kevés próbalehetõséget biztosított a növendékeknek, de lelkesen, kellõ igyekezettel szerepeltek.
A
táncbemutató
estjén színészi képességeikbõl adtak
ízelítõt a középiskolás színjátszók. A két estén közös
élménnyé olvadt össze zene,
tánc és próza.
Kilencedik
alkalommal
rendezték meg az Amatõr
Pop-Rock-Jazz Fesztivált a
VMK-ban. Az elõválogatáson 53 jelentkezõ közül választották ki a beküldött
hanganyagok alapján a stílusok legjobbjait, a színpadon tizenhét zenekar mutatkozott be. A Berki Tamás, Papp Gyula, Póka

A Paksi Ipari Parkban
hosszú távú bérleti
konstrukcióban
kiadó 2 db 90 m2-es
ipari csarnok
egyben vagy külön.
Érdeklõdni:
75/510-763
(20) 377-3-277

Egon és Hartmann József
alkotta zsûri számos díjat
kiosztott, jutalmazta a legjobb zenekarok mellett az
egyéni teljesítményeket is.
Elsõ a budapesti Suburban
Neon lett, jutalmuk százezer forintos vásárlási utalvány, nyolcórás stúdiómunka, és egy éven át õrizhetik
a fesztivál vándorserlegét.
Második helyen a Fade Out
végzett, harmadikon a
Surprise. A közönségdíjat a
paksi Norm együttes szaxofonosa, Závodi Attila kapta.
-bzs-kgElõször csak dübörgés,
aztán a zaj dallamá alakult. Tavalyi tapasztalatok alapján idén megint
jó bulira számíthattunk.
Azt hiszem, senkinek
nem kellett csalódnia. Az
elõzsûrizésen átjutott zenekarok ismét azt nyújtották, amit tõlük vártunk: erõs riffek, kidolgozott dallamok. Trashmetáltól a bluesig mindenki megtalálhatta a neki megfelelõ stílust. A
rendezvény helyszíne sajnos nem volt megfelelõ,
hogy a rock arcok kitombolják magukat, a székek
között nehéz lett volna
pogózni. A híres zenészekbõl álló zsûri idén is
kitett magáért, a közönséggel egyetértve díjazták
a legjobbakat. Sajnos
paksi fiatalok részérõl az
érdeklõdés elég halovány
volt, a könnyûzenei mûveltség a városban ismét
megmutatta magát. Régóta tartó tendencia, hogy
kicsiny városunkban egyre kevesebb érdeklõdést
mutatnak az ifjak az élõzene iránt. Lehet, azért,
mert szombaton mindenki zsongó fejjel pihente ki
az elõzõ pénteki gépzenés
bulit?
-tcs-nmgFotó: Fonyó Dániel
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Kalendárium: Miklós és Luca
A decemberi Miklós és Luca egyaránt nevezetes nap.
Az elõbbit a gyermekek,
utóbbit a lányok és legények várták, várják izgatottan. Illendõség ide, illendõség oda, nem Lucával,
hanem a kalendáriumban
elõbb szereplõ Miklóssal
kezdünk.
A legendás életû Szent Miklós püspök jótékonysága, szegények iránti szeretete, adakozása évszázadokon keresztül megõrzõdött az emberek
emlékezetében. A legenda
szerint a püspök egy szegény
család házába az ablakon át
aranyat dobott, amely a lányok hozománya lett. Erre
emlékezve teszik az ablakba
cipõjüket a gyerekek december 6-án, várva, hogy a Miklós püspököt ábrázoló szakállas Mikulás-apó belerejtse
ajándékát – ha nem is aranyat, legalábbis csillogó, aranyos papirosba burkolt csokoládét, diót, édességet…
Míg a német területrõl
származó Miklós alakjának
kevés hagyománya van, addig Luca napja a népi kalendárium egyik legnevezetesebb bejegyzése. A mostani
naptárrend elõtt ez volt az év
legrövidebb napja, s így persze a leghosszabb éjszaka is,
amely (más izgalmas tevékenység mellett) bõven
adott alkalmat babonára. Az
e napi népszokások közül a

legismertebb a lucaszék készítése.
A hagyomány szerint többnyire kilencféle fából állították össze: kökény-, boróka-,
körte-, som-, jávor-, akác-, jegenyefenyõ-, cser- és rózsafából. Készítõje Luca napjától
kezdve mindennap faragott
rajta egy kicsit, de csak karácsony estéjére volt szabad elkészülnie vele. Arra szolgált,
hogy segítségével tulajdonosa felismerje a falu boszorkányait. Ha a széket magával
vitte karácsonykor az éjféli
misére, ott ráállva nyomban
megláthatta azt, mert az illetõ
ilyenkor szarvat hordott. Ám
a boszorkányok is meglátták
a széken ágaskodót, akit próbáltak elkapni. A menekülõnek az úton hazafelé szüntelenül mákot kellett szórnia,
amit a boszorkányoknak kötelességük volt felszedni, s
így nem érhették utol.
Luca napjához sokféle házasságjósló eljárás kapcsolódik. A lányoknak halat kell
enniük, de nem ihatnak rá vizet, hanem bele kell nézni a
kútba, hogy meglássák jövendõbelijüket. A panellakóknak
sem kell kétségbe esni: ha kút
nem is, alma biztosan akad a
ház körül, ha ott nem, akkor a
piacon. Csak vigyázni kell,
hogy alku nélkül vegyük meg!
Luca napján aztán beleharapunk egyet, s karácsonyig
minden nap egy újabb harapás következik, hogy akkorra

Ragyogás masszázs
Paks, Dózsa Gy. u. 50. Telefon: 30/351-2477
Frissítõ masszázs, Méregtelenítés
Mágnes terápia: fájdalomra, sérülésre, mozgásszervi
zavarok enyhítésére, túlsúly csökkentésére, allergia
kezelésére, az öregedés lassítására
Le Doré bõrápoló kozmetikumok megrendelésre
adalékanyag nélkül, 35% természetes anyag tartalom

Termékforgalmazásra munkatársakat keresünk!
Fotó: Molnár Gyula

csak a csutkája maradjon.
Ezt aztán „gondolatlanul” ki
kell dobni az utcára, s akit eltalál, az lesz a mátkánk. Ebben az esetben azért akad
egy-két hátulütõje a dolognak. Mi van, ha a szomszéd
részeges sógorát, vagy ne adj'
isten öreganyját találjuk el?!
Persze lehet szerencsénk is.
Miért ne bóklászhatna karácsonykor az ablakunk alatt
egy snájdig legény?! Az persze más kérdés, hogy mit szól
majd hozzá, ha fejbe dobjuk
egy rothadásnak indult
almacsutkával…
Ha nem szeretnénk a véletlenre bízni a dolgot, segíthetünk is a szerencsének: a lányok Luca napján kezdjenek
ostort fonni, minden nap egy
kicsit toldva rajta, mint a Luca székén, s a régi recept szerint, akire a karácsonyi éjféli
misén vele lecsapunk, az vesz
el minket feleségül. (Csúnyább lányok célozhatnak a
kiszemelt legény szeme
közé…) A jósló, varázsló eljárások között szerepelnek a
cédulákra írt férfi nevek, melyekbõl minden nap egyet kell
tûzbe vetni, ami karácsonyra
utoljára marad, az lesz a jövendõbeli neve. (Nálam ez jön
be a legjobban, és még a legény is életben marad.)
Az idõjárásjósló praktikák
ideje Luca-naptól karácsonyig terjed. Ebbõl a tizenkét
napból jósolhatunk az elkövetkezendõ tizenkét hónap
idõjárására. A másik gyakori
praktika a hagymakalendárium, tizenkét hagymalevélre
sót teszünk, és attól függõen,
hogy átnedvesedik vagy sem,
következtethetünk az elkövetkezendõ tizenkét hónap
csapadékosságára.
Ehhez a naphoz munkatilalmak is kapcsolódnak. Úgy
tartják, ha ezen a napon fonnánk vagy varrnánk, akkor
ezzel nem csak az elszakad ruhanemût, de a tyúkok fenekét
is bevarrjuk. Hahn Szilvia
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Új folyóirat

A mai, a kultúra számára ínséges, de legalábbis nehéz
idõkben új irodalmi, képzõmûvészeti, közéleti folyóirat
született Ártér címmel. Az
elmúlt napokban megjelent
kiadványt Tóth Gábor, a
mûvészeti rovat szerkesztõje, mutatta be lapunk munkatársának. Az alapötlet –
egy összmûvészeti, hiánypótló folyóirat megjelentetése – három huszonéves fiataltól származik. Nem
csak, hogy a laptervet készítette, de saját maga tördelte
a kiadványt is. Az egyik cél
az volt, hogy az irodalmi és
közéleti írásokkal egyenrangúak legyenek a képzõmûvészet alkotások. A másik – mint Tóth Gábor
mondta –, hogy utat nyissanak a fiataloknak, a gondolkodóknak, a kérdezõknek és
válaszadóknak, visszaállítsák a közérthetõ, mégis magas nívójú kultúra jogát. Az
újság összeállításában több
paksi is közremûködött. Halász Károly Munkácsy-díjas
képzõmûvésztõl egy fotósorozat látható, Tanulmányképek a túléléshez címmel,
míg Oláh Zoltán költõ nemrég elhunyt költõtársáról,
Szarka Józsefrõl emlékezik
verses összeállításában. A
negyedévenként megjelenõ
Ártér folyóirat elsõ számát
Budapesten mutatták be, de
az elkövetkezendõ hetekben
sor kerül a paksi bemutatóra is.
-mgy-
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Énekóra vonósokkal

Alexandra sikerei

Rendkívüli énekórát tartottak az Energetikai
Szakközépiskola és Kollégium tizedik osztályosainak, ahol a zenehallgatás
keretén belül élõ elõadásban ismerkedhettek a diákok a vonós hangszerekkel. A bemutató órákon a
Pro Artis Vonósnégyes
közremûködött, bemutatva a hangszereket és azok
együttes játékát. A nem
éppen szokványos oktatási módszerrõl Barkovics
Borbála zenetanár és zeneterapeutától érdeklõdtünk. – Az e
fajta órai munkába beépített élõzene
kizökkenti a diákokat az eddig megszokott tanítási és tanulási rendbõl. Az élõ
elõadás közvetlenebbé, fogékonyabbá
teszi a diákokat a zenei ismeretekkel
kapcsolatban – mondta. Az órákkal
kapcsolatban pozitív visszajelzések érkeztek, teszi hozzá. Az iskola hozzáállása is említést érdemel, mûszaki intézmény létére rendkívül nyitott a ze-

Nyolc ország – nyolc koncert – egy
nemzet címmel indult útjára az a sorozat, melyen a Flótás együttessel közösen Berta Alexandra is fellép.
Az elsõ koncertet Budapesten a
Thália Színházban tartották, amit hét
másik követ hét szomszédos országban. Alexandra a koncertsorozat után
is együtt muzsikál és énekel majd a
Flótás együttessel.
A Nyolc ország-program elõtt sem
tétlenkedett az ifjú énekes-citerás,
egyedüli vendégfellépõként kapott
meghívást Veszprémbe, az Arany Páva- és Vass Lajos-nagydíjas VIRTUS
együttes népzenei koncertjére. A Kadarkúton megrendezett Aranypávadíjasok minõsítõ versenyén a legmagasabb
minõsítést,
Aranypáva
Nagydíjat kapott. Berta Alexandra a
VI. Vass Lajos Kárpát-medencei Népdaléneklési Verseny különdíjasaként
egy hetes táborozást nyert a Horváth
Károly népzenekutató hagyatékát képezõ Zala megyei, még nem publikált
gyûjtés tanulmányozására.
-vt-

Az idõ múlásával, annak rám
gyakorolt hatásával a fürdõkádban és az
ágyban szembesülök a legtöbbször. Na
nem úgy, ahogy
önök gondolják!
Az ok hétköznapi: a kádból már csak gyermekeim segédletével tudok kikászálódni, az ágyról pedig legyen
elég annyi, hogy vizelettartásban kimondottan jó vagyok, éjszaka ugyanis háromszor is
meggondolom, kimenjek-e pisilni. (Öröm az
ürömben, hogy a fájós hátamnak köszönhetõen, valószínûleg elkerül majd a korai inkontinencia!) De mindent meg lehet szokni, még
a gerincoszlop mellett lévõ csomókat is. Így
amikor egyik éjjel a szokásosnál is rosszabbul aludtam, gyanútlanul szokásos hátfájásomat okoltam. A csomóim aznap éjjel úgy
nyomták a hátamat, mintha vasgolyók lennének. Arra persze álmomban sem gondoltam,
hogy tényleg azok! A kisfiam játékából elõzõ
este kipotyogott gonosz kis vasgolyókat
ágyazás közben találtam meg, s miután
gyermekemet végigkergettem a szobákon,

nekultúra iránt. A bemutató órán
Ágotha Zoltán hegedûtanár, a vonósnégyes tagja ismertette a hangszerek
fõbb jellemzõit, majd zenei mûveken
keresztül különbözõ stílusokat ismerhettek meg a diákok a klasszikustól a
countryig. A továbbiakban más élõzenei bemutatókat terveznek az iskolában, többek között fa- és rézfúvós, ütõhangszeres és népzenei bemutatókat.
-mgy-

Plörõ

A képzett beteg
örömmel konstatáltam, hogy ez a szokatlan
masszírozási mód végül kimondottan jót tett
a hátamnak.
Más a helyzet, ha gyermekünk beteg. Ilyenkor nem lacafacázunk, a legkisebb panasz
esetén is azonnal orvoshoz fordulunk, hogy
aztán a föld alá süllyedjünk szégyenünkben,
amiért a doktor bácsi kénytelen leszedegetni
a szájpenésznek hitt újságpapírt a gyermek
szájpadlásáról. Nem árt hát egy kicsit gyanakodni, ha alig öt éves csemeténk, betegségtõl (talán túlzottan is) elgyötört arccal, kis
kezében lázmérõvel áll elénk azzal, hogy neki 43 fokos láza van. Ilyenkor csak azt kell
megkérdezni, hogy a hónalja helyett hová
dugta a lázmérõt, a radiátorhoz vagy melegvíz alá. Szóval, mint ahogyan a régi mondás
is tartja „a bakfing nem ágyú”, még akkor
sem, ha maga is elhiszi hogy az. De ez már
inkább a felnõttekre jellemzõ, és szép magyar szóval élve hipochondriának hívják. Ebben a „betegségben” szenvedett egy igen
kedves barátnõm is, aki, miután túlélte az
agytumort és a többszöri szívinfarktust, rá-

jött, hogy neki végbélrákja van. Edit, súlyos –
saját meggyõzõdése szerint – halálos betegsége idején egy kimondottan szép és rendkívül kedves huszonéves fiatalasszony volt,
akiben az a fajta finom nõiesség lakozott,
amit azóta is csodálok, és persze borzasztóan irigylek. Mindezek tudatában, talán könynyebb lesz megérteni, hogyan gyógyult ki
egyetlen végbéltükrözés után a hipochondriából.
Az orvosi beavatkozás mikéntjét nem részletezném, amit tudniuk kell, hogy a mûveletet – barátnõm legnagyobb rémületére – két
fiatal orvos végezte el. Ezzel még nem is lett
volna baj (bár a pozitúra amit a páciens ilyekor kénytelen felvenni, illetve az aktus melylyel a beavatkozás jár, kissé kínos lehet), a
problémát valójában az okozta, hogy tükrözés közben a belekbe jócskán került levegõ,
aminek elõbb vagy utóbb ugye távoznia kellett. Nos, Edit esetében ez olyan hangerõvel
történt, hogy a saját bocsánatkéréseit is alig
hallotta. Nem tudom, hogy a két fiatal doki
valójában mit gondolt, egy biztos, rendkívül
korrekten viselkedtek, s miközben barátnõmet arról biztosították, hogy ez a beavatkozás mindenkibõl hasonló reakciót vált ki, alig
mosolyogtak.
Hahn Szilvia
Fotók: Molnár Gyula (fent), Csahóczi Fotó (lent)
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Jó napot, mi újság?

Orsós Mihály
Mesterlövész, igazi csapatjátékos, saját szerencséjének
kovácsa. Világversenyen nyújtott kiváló teljesítményével Orsós Mihály nagyban hozzájárult a Neutron kommandó eddigi legnagyobb sikeréhez: az Orlandói Swat
Világbajnokságon a magyar csapat második helyezést
ért el. Büszke arra, hogy a csapat tagja lehetett.
Kisiskolásként Orsós Misi
csak azt látta, hogy a rendõrnek micsoda tekintélye van.
Szavának súlya van, amit
mond, arra odafigyelnek az
emberek, különösen egy vidéki kis faluban, Pálfán. A
rendõri hivatásról alkotott
képet felnõttként átértékelte,
mégsem nevezhetõ véletlennek, hogy éppen erre a pályára tévedt. A gépi forgácsolás
területén tett rövid kitérõ
után 1992-ben a Neutron
kommandó tagja lett. A csapatszellem kezdettõl fogva lenyûgözte: mindenkinek megvan a maga feladata, amit a
legjobb tudása szerint kell
végrehajtania, de eredményt
csak összehangolt munkával
lehet elérni. Neki például
mesterlövészként az a dolga,
hogy célzott lövést adjon le a
megfelelõ idõben. – A nyuga-

lom, a koncentrálóképesség
életeket menthet. A társakba
vetett bizalom elengedhetetlen feltétele ennek a munkának – mondja. Ezt a bizalmat
jó teljesítménnyel lehet csak
megalapozni. Éles bevetésekrõl ugyan nem beszélhet,
de a közelmúltban rendezett
rangos világversenyen bizonyította: helye van a csapatban. A Neutron kommandó
immár hat alkalommal indult
az Egyesült Államokban,
Orlandóban megrendezett világbajnokságon. Különbözõ
országok speciális bevetési
egységei kapnak meghívást a
versenyre, s az idén, elsõ alkalommal Mihály is a magyar
csapattal utazott. Válogatón
dõlt el, hogy ki utazhat a versenyre: speciális feladatokat
kellett minél rövidebb idõ
alatt teljesíteni. Szégyenkez-

ni soha nem kellett, de tény,
hogy a legjobb eredményt az
idei évben érték el: 69 induló
csapat közül az ezüstérmet és
a legjobb külföldi csapat díját
is magukkal hozták. Mihály, a
verseny izgalmain túl, megtapasztalta, milyen az, mikor a
gyermekkori képzeletet is
meghaladó mértékû megbecsülést kapnak amerikai kollégái. A minden rendõrnek
járó szolgálati autó, mely elképesztõ technikai felszereléssel rendelkezik, csak egy
példa a sok közül. A ruha pedig úgy áll rajtuk, hogy az
egyszerûen hihetetlen. Sugárzik róluk a tekintély, a ma-

a csámpai lányokhoz, asszonyokhoz, akik dunántúli és
görög táncokat tanulnak.
Az apró lányka itt inkább
tanít, mint tanul. Profizmu-

sa a Tûzvirág Együttesben
töltött négy évnek köszönhetõ. A táncot, az együttest
imádja fõként, mert számára kedvelt néptáncokat tanulnak. Egyébként gitározni tanul három év óta. Tanulni – elárulja – nem nagyon szeret, ami szerencsére nem látszik meg jegyein.
A sulival ennek ellenére
semmi baja, legfõképp,
mert osztályuk – a Deák hatodik bé – nagyon jó közösség, jókedvû társaság. Az
utóbbi idõben különösen jól
telik az idejük, az iskolában
ugyanis pingpongasztalokat
állítottak fel, s szünetekben
és néha délutánonként jókat játszanak.
-vt-

Tehetségesek, fiatalok

Hanol Kitti
Apró lábán úgy áll a táncos
cipõ, mintha rá szabták volna. Nem véletlen, gyakran
ölti magára, legtöbbször a
Tûzvirág próbáin, de mostanában a csámpai közösségi házban is, ahol igen vegyes társaságban táncol.
Hanol Kitti Csámpán lakik,
ötéves korában költöztek
oda, ahol igencsak szeret élni. Ennek egyik oka éppen
a közösségi ház, ahol nagyon kellemes estéket töltenek. Általában szüleivel,
vagy barátaival játszanak,
csocsóznak, biliárdoznak.
Újabban Kitti csatlakozott
Fotók: Szaffenauer Ferenc
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gabiztosság.
Ezzel együtt,
sõt éppen ennek tükrében
kell értékelni
az általunk elért eredményt.
– Büszke vagyok a csapatra, s örülök,
hogy a jó eredményhez én is
hozzájárultam
– mondja Mihály. Mikor a
nevében is tükrözõdõ származásával kapcsolatos esetleges hátrányokról faggatom, mosolyogva
vonja meg a vállát. Mivel õ
soha nem érzett semmilyen
megkülönböztetést senkivel
szemben, roma származását
nem éli meg hátrányként. Az
emberek sokfélék, szélsõséges megnyilvánulások is elõfordulhatnak, de nem kell
ezekkel törõdni, vallja. Szerinte, ha valaki becsületesen
dolgozik, a magyar társadalom döntõ többsége nem törõdik azzal, az illetõ honnan
származik. A kudarcokért
nem másokat kell okolni,
mindenki önnön sorsáért és
családjáért felel, elsõsorban –
szögezi le. A mára híressé
vált mesterlövõ egyébként
nõs, felesége, Rózsa a kereskedelemben dolgozik. Kisfiuk, Bence kilenc évesen úgy
gondolja, lakberendezõ lesz.
Misi szeret sportolni, munkájából adódóan szüksége is
van rá. Rendszeresen fut,
konditerembe jár, focizik,
Bencével pedig gyakran járnak uszodába. Kedvenc idõtöltése még, talán nem meglepõ módon a vadászat, horgászat. Életükhöz persze a
közös nyaralások is hozzátartoznak, szabadság egy részét
a Balaton környékén, családjával tölti. S mivel szeretne a
világból többet megismerni,
nagyobb tudásra szert tenni,
azt tervezi, továbbtanul és
diplomát szerez.
-gyuri-
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Hetedik helyen zárt õsszel a Paksi FC
A Borsodi Liga 14. fordulójában a Vasas ellen a fõvárosban lépett pályára a Paksi FC. Az angyalföldiek kérésére elõrehozott mérkõzést november 17-én rendezték. A találkozó egyértelmû
esélyese Mészöly Géza
együttese volt, de a PFC is a
pontszerzés
reményében
utazott a XIII. kerületbe. A
mérkõzés Báló Tamás jobblábas lövésével kezdõdött,
melyet Németh Gábor hárított. Ezt követõen átvette az
irányítást a Vasas, de igazán
nagy gólhelyzetet nem sikerült kialakítani a paksi kapu
elõtt. A Paks remekül védekezett és apró szabálytalanságokkal tördelte a találkozót, az elõrevágott labdákat
Belényesi próbálta megtartani. Vad II játékvezetõ az
elsõ félidõben három sárgalapot osztott ki a vendégeknek, ezen kívül említésre
méltó esemény nem történt.
A fordulás után továbbra is a
hazaiak uralták a pályát, de
az egyre jobban felbátorodó

PFC már többször eljutott
ellenfele kapujáig. A 65.
percben Buzás Attila szabadrúgása a kapufán csattant, mígnem öt perccel késõbb megszerezte a vezetést
Lengyel Ferenc együttese.
Kiss Tamás labdájával
Barics lépett meg a baloldalon, középre adását Zováth
fejelte a Vasas kapujába. A
találkozón több gól már nem
esett, így a taktikusan, okosan futballozó Paksi FC három ponttal gazdagodott.
Az õsz utolsó mérkõzésén az

utóbbi idõben gyengélkedõ
Kaposvári Rákóczi látogatott
a Fehérvári útra. A találkozó
esélyesei egyértelmûen a
paksi zöld-fehérek voltak.
Ennek megfelelõen a PFC lépett fel támadólag, Kiss Tamás és Buzás Attila is lövéssel próbálkozott, de ezek elkerülték a vendégkaput. A
21. percben aztán gólnak
örülhetett a hazai publikum.
Buzás remekül indította a
jobb oldalon megiramodó
Kiss Tamást, aki egy cselt követõen a kapu elé ívelt, ahol

Tizenhárom csapat az idei tornán
Öt mérkõzéssel megkezdõdött a 17. ESZI Duna Sport
Kupa kispályás teremlabdarúgó torna küzdelemsorozata. Idén is nagyon erõs a mezõny, sõt talán kiegyenlítettebb, mint valaha. A tavalyi
bajnok Plakész és a korábbi
gyõztes Galaxy Casino mellett természetesen a Tanya
Csárda, az Etalon Kft., a
Módos–Bor FC (korábban
Borsi Sörözõ) mind az indulók
között van. Meglepetést okozhat a fiatalokból álló PSE ifi, a
Gszelmann és az ESZI–ASE
ifi csapata, de az újra összeálló Kreszpark-Beanett is.
Buzás Attila, a Tanya Csárda
játékosa elmondta, hogy idén
is többesélyes a torna végkimenetele, saját csapatát

azonban mindenképp a dobogóra várja, de meglepetéscsapatként a PSE ifire felhívta a
figyelmet. Mukli Árpád, a
Kreszpark-Beanett csapatkapitánya szerint az idei tornán

sem lesz különösebb meglepetés, a torna végén az érmeken az esélyes gárdák osztoznak majd.
Az elsõ játéknapon, ha nehezen is, de mindkét mérkõ-

Belényesi érkezett és fejjel a
hálóba továbbított. Az elsõ
vendéglövésre a 24. percig
kellett várni, de Kovács kapus a helyén volt. Az elsõ félidõben sok ígéretes helyzetet
dolgoztak ki a paksiak, de a
háló nem rezdült. A nagyszünetet követõen a Kaposvár
nagyobb tempóra váltott, de
a hazai hátvédsort nem sikerült meglepni. Sõt, Kiss Tamás révén több kontrát is vezetett a Paks, de a helyzeteket nem sikerült berúgni. 1:0ra gyõzött a Paksi FC, és az
õszi szezont remek mérleggel
zárta. Hat gyõzelemmel, három döntetlennel és hat vereséggel, 16–16-os gólkülönbséggel, 21 ponttal a Borsodi
Liga 7. helyen végzett.
A téli szünet azonban még
várat magára. Lengyel Ferenc együttese két, a tavaszról elõrehozott mérkõzésen
szerepel. December 2-án, 13
órakor hazai pályán a Vácot
fogadja, míg december 10-én
Debrecenbe látogat.
efgé
zését megnyerte a Galaxy
Casino, de a Tanya Csárda és
a Kreszpark–Beanett is gyõzelemmel kezdett. A Tar és
Tar Security egy gyõzelemmel és egy vereséggel áll. A
PSE ifi és a Trend Bútor
egy-egy, míg az ESZI–ASE
ifi két vereséggel kezdett.
Az alapszakasz küzdelmei
december 2-án tovább folytatódnak és december 23-ig
tartanak. Ezt követõen kettéválik a mezõny, a felsõházban hat, az alsóházban hét
csapat folytatja majd. A rájátszás már december 23-án
délután megkezdõdik. A körmérkõzéseket követõen a
helyosztókat 2007. január 6án rendezik. A helyszín minden hétvégén és a két ünnep
között természetesen az
ESZI sportcsarnoka.
röné

Fotók: Molnár Gyula (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)
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Gödörben a kosárcsapat
Az Atomerõmû SE férfi kosárlabdacsapata az elmúlt
két hétben háromszor lépett
pályára, de egyszer sem sikerült gyõznie. November
18-án a bajnoki cím egyik
esélyesévé kikiáltott Szolnoki Olaj KK együttese látogatott a Gesztenyés úti sportcsarnokba. Az utóbbi idõben
sok kudarcot megélt hazaiak
az önbizalomtól duzzadó és
jó formában lévõ Tisza-partiakkal néztek farkasszemet.
A találkozó ennek ellenére
jól kezdõdött. Mészáros és
Walters is triplát dobott,
10:3-ra meglépett az ASE,
de pár perccel késõbb már a
Szolnok vezetett. A vendégek 5 ponttal nyerték a nyitó
szakaszt. Majd újabb 9-cel a
következõt. 46:32-re vezetett

a félidõben az Olaj. A harmadik 10 percben kissé közelebb lopódzott az Atom, de a
záró etap elõtt még mindig
kilenc egységgel a vendégek
tartottak elõrébb. A végjátékban aztán teljesen összezuhant az ASE, a Szolnok átrobogott ellenfelén és végül
90:68-ra legyõzték a címvédõt. A találkozón Walters
megsérült, így Zsoldos András gondjai tovább szaporodtak. A lefújást követõen a
paksi játékosok és a hazai
szurkolók szóváltásba keveredtek, és néhány pofon is
elcsattant.
A következõ kedden az
Atomerõmû SE az Európa
Kupában folytatta. Az ellenfél ezúttal az ukrán bajnok
Azovmas Mariupol volt. A

vendégek a találkozó elején
gyorsan és pontosan kosárlabdáztak, míg az ASE nehezen vette fel a ritmust. Az elsõ negyed ennek köszönhetõen 24:17-re elment, de a
folytatásban már egyenrangú partner volt az Atom. A
félidõben 44:35 volt oda. A
nagyszünetet
követõen
Sommerville és Czigler révén 51:51-nél egalizált a
Zsoldos legénység, de a fordításra már nem maradt erõ.
Az ukrán gárda jobban hajrázott és 80:73-ra megnyerte
a találkozót, így az EK-ban
három fordulót követõen három vereséggel áll a Paks.
Legutóbb a bajnokság 8.
fordulójában Kaposváron lépett parkettre az Atomerõmû SE. A mérkõzés elején

Elégedett a mester

Sporthírek
A városi labdarúgó- és a kosárlabda-

Nagydorogon rendezték az alsó tago-

bajnokság után útjára indult a röplabdabajnokság is Pakson. Az ötlet még tavaly
született, melyet Sánta István az Atomerõmû Szabadidõsport Szakosztályának
vezetõje karolt fel. Az elsõ bajnoki szezonra tíz csapat nevezett. A mérkõzéseket hétfõn és csütörtökön este 6 órától a
Deák Ferenc Általános Iskola tornatermében rendezik. Poór József szervezõ elmondta, régen látott magas színvonalú
összecsapások vannak, melyeket mindenképpen érdemes megnézni.

zatos általános iskolák közötti Megyei
Diákolimpia Grundbirkózás döntõit. Városunkat a Bezerédj és a Deák Ferenc
általános iskolák lány- és fiúcsapatai
képviselték. A helyenként óriási küzdelmet és látványos párharcokat hozó megmérettetésen a paksi versenyzõk remekül szerepeltek. A lányoknál a Deák-diákok végeztek az elsõ helyen, míg a fiúk
mezõnyében a Bezerédj csapata diadalmaskodott, és ezzel kiharcolták a részvételt a tavaszi területi döntõbe, melyet Pécsett rendeznek majd.

Két fordulót követõen 3. helyen áll

az ASE sakkcsapata az NB I. Szabó
László-csoportjában. Az elsõ játéknapon a Statisztika ellen idegenben
8,5–3,5-re, míg a másodikban, hazai
környezetben a Postást 6,5–5,5-re
legyõzték a paksi sakkozók. Ács Péter
elmondta, mindenképp szeretnének
idén is a dobogó valamely fokára állni.
Az NB I/B. Charousek-csoportjában
szereplõ atomos együttes szintén két
fordulót játszott le. A Kaposvár ellen
idegenben 7–5-ös vereséget szenvedett,
míg legutóbb 7,5–4,5-re gyõzött a Tapolca ellen a piros-kék csapat. Másodosztályban jelenleg negyedik az ASE.

fej-fej mellett haladtak a
csapatok, egymás hibáiból
éltek a felek. Az elsõ félidõt
39:32-re a hazaiak nyerték.
A fordulás után Sommerville
büntetõivel egyenlített az
Atom, de a végjátékban ismét sok paksi pontatlanság
következett és végül 80:72re a Kaposvár gyõzött. Az
ASE 3 gyõzelemmel és 5 vereséggel a 8. helyen áll a táblázaton.
Bajnoki mérkõzésen december 2-án szombaton 18
órakor az Univer Kecskemét
együttese vendégszerepel a
Gesztenyés úti sportcsarnokban.
Lapzárta után érkezett:
Lokomotív Rosztov–Atomerõmû SE 102–58.
röné

Gulyás Róbert, az Atomerõmû SE egykori játékosa az ukrán bajnok Azovmas
Mariupol kosárlabdacsapatában folytatja
pályafutását. A 32 éves válogatott center
hathónapos szerzõdést kötött az ASE Európa Kupa ellenfelével. Az ukrán csapat
november 21-én az Atomerõmû SE-nél
vendégeskedett, a lényegi kérdésekrõl
ekkor állapodtak meg a felek. – Láttam is,
hogy szükségük van egy centerre. Korábban úgy volt, hogy a szerb Ratko Varda
visszatér hozzájuk, ám a Real Madrid ragaszkodik a játékoshoz, így az
Azovmasnak pótolni kell õt. Hát így jövök
a képbe én – nyilatkozta Gulyás Róbert.

Az év utolsó versenyén, a Keszthelyen
megrendezett Európa Kupán a PSE
karatékái ismét bizonyítottak. A november 18-19-i nemzetközi megmérettetésen
a 23 magyar klub mellett részt vett a román, a német és az amerikai nemzeti válogatott is. 175 induló mérette meg
magát a kupán, ahol az alsó korhatár 12
év volt, valamint kizárólag barna, illetve
magasabb övfokozatúak indulhattak. A
paksi versenyzõk ismét hozták a formájukat. Pilisi Krisztina 1. helyet szerezett
kumitében, 2. helyet katában. Rácz
Krisztina mindkét versenyszámban a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Illés
János kumitében a harmadik helyen zárta a versenyt. A lány 16-18 éves csapat –
Pilisi Krisztina, Bebõk Nikolett,
Ferenczi Ágnes – kumite ezüstérem boldog tulajdonosa lett. A felnõtt férfi csapat – Guzorán Attila, Ambrus Attila,
Pásztor Csaba – ugyanebben a versenyszámban szintén második helyezést ért
el. A klubok összesített versenyében a
PSE teljesítménye az igen elõkelõ második helyre volt elegendõ, mindössze hét
ponttal lemaradva az amerikai válogatott mögött. A mester, Záborszki Zoltán
teljesen elégedett tanítványai mostani és
egész éves teljesítményével.
sete
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Az ötödik negyed
És az ASE 68–90-re elveszítette a Szolnoki Olaj elleni
mérkõzést! – Így zárták a tudósítók mondandóikat a legutóbbi bajnoki forduló mérkõzésén. Ha folytatták volna,
egy egészen másfajta meccsrõl számoltak volna be, ami a
játékosok, játékosfeleségek
és a szurkolók között zajlott.
Történt ugyanis, hogy a
szurkolók nehezményezték a
játékosok mérkõzésen nyújtott teljesítményét. Szó szót
követett, a szavakat pedig a

tettek váltották fel. A feleségek próbálták megvédeni a
családfõk becsületét, a férjek
pedig a feleségek testi épségét. Így a szolnoki Olajjal
nem, velük viszont felvették
a kesztyût, állítják a szurkolók.
Az ASE egyik törzsszurkolója szerint a balhé oka a
régóta tartó lélektelen játék,
– Mi, szurkolók nem várjuk
el, hogy a csapat minden
meccset megnyerjen, és minden évben megszerezze a

Híres paksiak, paksi hírességek

Abay Nemes Gyula
A város története iránt érdeklõdõk számára Abay Nemes Oszkár sokszoros magyar úszóbajnok, az 1936-os
berlini olimpián bronzérmes
4x200m-es gyorsváltó tagja,
késõbb országgyûlési képviselõ neve, személye jól ismert. Arcképét a Paksi Hírnök 1992. július 1-jei száma
címlapon közölte, életérõl
eredményeirõl is olvashattunk a lapban. Azt azonban
kevesebben tudják, hogy
édesapja: Abay Nemes Gyula Paksnak nemcsak gyógyszerésze, hanem jótollú krónikása is volt, aki összegyûjtötte és számos, a korabeli
megyei lapban megjelent
tárcájában örökítette meg a
XIX. század végi Paks kultu-

rális életének legfontosabb
mozzanatait. Írásaiban többek közt olvashatunk a Paksi
a Daróczy és a Szeniczey
család történetérõl, nevesebb tagjainak életérõl, a
Deák Ferencrõl szóló paksi
anekdotákról, több országos
hírû személy, pl. Liszt Ferenc, Eötvös József, Reményi Ede, Lotz Károly és mások paksi látogatásáról.
Abay Nemes Gyula (1896ig szikszói Tóth Gyula)
Dunaföldváron
született
1876. szeptember 4-én. Még
gyermek volt, amikor édesapja, Tóth József meghalt, s
õt Abay Nemes Ferenc földbirtokos nevelte, aki örökbe
fogadta és nevére vette õt.
Középiskolai tanulmányait

bajnoki címet, de azt igen,
hogy a játékos úgy jöjjön le a
pályáról, hogy mindent megtett, és nem rajta múlott a
vereség. Ez az, ami bizonyos
játékosokon nem látszott –
mondja. A szurkolók úgy érzik, hogy több játékos is elkényelmesedett. Szerintük,
ha nem történik változás,
csere vagy fegyelmezés,
könnyen rámehet a szezon.
Az ASE ügyvezetõ igazgatója szerint a probléma abban gyökeredzik, hogy idén

túl sok a sérülés. Juhász
Sándor szerint ilyen nem
volt az elmúlt öt évben. Átlagban legfeljebb egy sérülés van egy szezonban, idén
viszont öt fontos játékos is
küzd ilyen-olyan egészségügyi gonddal. Az ügyvezetõ
leszögezte: a játékosok és
családtagjaik szidalmazása
nem hoz eredményt.
A bocsánatkérések megtörténtek, a szurkolók és
játékosok elásták a csatabárdot. Ha minden jól
megy, a meccsek nem a
pálya szélén folytatódnak.
-pgr-

Bonyhádon, Kaposváron,
Budapesten és Vácott végezte, majd gyógyszerész gyakornok lett Siófokon. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, majd Kolozsváron doktorált 1911-ben kémia és növénytan tárgykörébõl, Tanulmányainak költségeit önmaga teremtette elõ,
támogatást senkitõl nem kapott. Gyógyszerészként az
ország több településén is
dolgozott, mielõtt Pakson
1914-ben letelepedett, ahol
1925-tõl saját gyógyszertára
lett.
Paks közéletének is tevékeny résztvevõje volt: a katolikus iskolaszék, a paksi
Vöröskereszt, a Kaszinó választmányi tagja. A korabeli
képeslap tanúsága szerint
1927-ben az õ kezdeményezésére és szervezésében valósult meg, hogy a paksi Polgári Kör a Szeniczey kúria

falán emléktáblán örökítette
meg Deák Ferenc paksi látogatásait.
Mint már említettem,
gyakran és szívesen írt.
Gyógyszerészeti értekezéseit inkább pályája kezdetén,
majd 1924-ben jelent meg a
Jezsuita gyógyszertárak és
gyógyszerészek Magyarországon c. tanulmánya. Verseit, rajzait, cikkeit megtalálhatjuk a Mezõfödi Hírlapban, a Keszthelyben, a Szekszárd és Vidékében, a
Tolnamegyei Közlönyben, a
Tolnavármegye és a Közérdekben. Munkatársa volt a
Tolnamegyei Újságnak, fõmunkatársa a Gyógyszerészeti Szemlének és tudósítója a Budapesti Hírlapnak.
Pakson halt meg, 1952-ben.
Forrás: Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkássága.
Kernné Magda Irén
Fotók: Molnár Gyula
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Mozi

TelePaks

Kiállítás

Program

December 3. (vas.) 17 óra
HANGYA BOY
Szinkronizált amerikai animációs film

Ez történt a héten címmel a
hét eseményeit, történéseit
fûztük egy csokorba. A hét
híradóinak ismétlését megtekinthetik december 2-án,
szombaton 18:00-tól és vasárnap 19:00-órától.

A mûvelõdési központ
nagykiállítójában Oszoli
Piroska dunaföldvári festõmûvész
alkotásaiból
nyílik kiállítás december
7-én 17 órakor. Megnyitja:
Decsi Kiss János képzõmûvész, újságíró. Közremûködnek: Bor Julianna,
Blatt Dominika, Blatt Pál
zongorán.

A mûvelõdési központban
december 4-én 18 órakor a
Pannon Filharmonikusok
„Nibelung ének” címû
hangversenyét hallhatják.
A mûsoron Wagner, Mozart
és Bruckner mûvei szerepelnek.

December 6. (szerda) 19 óra
CSAK BARÁTOK
feliratos amerikai
romantikus vígjáték
December 10. (vas.) 19 óra
KÍGYÓK
A FEDÉLZETEN
Feliratos amerikai
akciófilm
December 13. (szer.) 19 óra
AZ ÖRDÖG PRADÁT
VISEL
Feliratos amerikai vígjáték

Szombaton 18 órától az
ASE fogadja hazai pályán
Kecskemét csapatát. A küzdelmet vasárnap 17:30 tól
vetíti a Telepaks.
December 5-én, kedden az
ASE férfi kosárlabdacsapata mérkõzik meg a Török Banvit csapattal a mérkõzést szerdán 17 óra 30
perctõl vetítjük.

FELHÍVÁS
A Paksi Rendõrkapitányság és a Paksi Hírnök támogatásával most alakuló Kreatív Fiatalok Társasága segíteni
szeretne annak a fiatal rendõrnek, aki nemrég vesztette el
családját. Kiss Istvánnak, a paksi kapitányság dunaföldvári munkatársának tragikus balesetben elhunyt felesége,
kislánya és anyósa.
A családfõnek és az anya nélkül maradt kétéves ikergyermekeknek nagy szüksége van minden segítségre!
Várjuk azok jelentkezését, akik bármilyen módon segíteni
szeretnének a családnak.
Címünk: Paksi Hírnök – Kreatív Fiatalok Társasága
7030 Paks, Dózsa György út 51–53.
Telefon: 20/398-4504.
A rendõrség számlát nyitott a pénzadományok számára:
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
70600016-15320139

Fortuna
96,3 MHz
Nukleáris híradó a Fortunában!
Új mûsor indul a Fortuna
rádióban! December 1-jétõl
minden kedden és pénteken
10:00 órától „Nukleáris híradót” sugároz a Fortuna rádió.
A hírekben a vételkörzet
hallgatói számára a Paksi

Atomerõmû, a Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Kht.
és a további nukleáris intézmények, szervezetek híreit
hallhatják. Ezekben az idõpontokban számol be a Fortuna e témakör aktuális
nemzetközi eseményeirõl, a
nukleáris világot érintõ döntésekrõl, történésekrõl.
A Nukleáris híradó Pakson
és a vételkörzetben élõ valamennyi hallgató számára
érdekes és hasznos információt nyújt!

Ugyancsak a mûvelõdési
központban, a könyvtárgalériában Fogasné Rácz
Éva fazekasmunkáit tekinthetik meg december
11-én 17 órától. A tárlatot
Pálmai István ajánlja a
megjelentek figyelmébe.
Közremûködik a Pro
Artis Mûvészeti Iskola
Kalinkó Együttese.
A Városi Rendõrkapitányság galériájában a
Paksi Fotósok Baráti Körének tagjai által készített fotókat láthatják.
A paksi Városi Múzeumban új idõszaki kiállítást
láthatnak A rendõrség
története címmel.
A dunakömlõdi Faluházban december 12-tõl Bíró
Sándor kakasdi festõ alkotásait láthatják.

A dunakömlõdi Faluházban
december 9-én 16 órától a
14. Gastroblues Fesztivál
CD-DVD bemutatókoncertjét
rendezik
meg
videovetítéssel, dedikálással egybekötve. A gasztronómia sem marad el: lesznek paksi disznóságok és az
újbor se marad le az asztalról. A lemezbemutató mellett
Molnár
Gyula,
Cservenka Ferenc és
Wollner Pál képeibõl láthatnak kiállítást.
Szintén december 9-én 14
és 17 órakor az ASE sportcsarnokban „Mi van a puttonyban?” címmel az Eötvös Cirkusz téli gála mûsorát láthatják.
Az evangélikus templomban december 15-én 18 órakor a Four Fathers énekegyüttes és a Budapest
Jazz Orchestra ad karácsonyi koncertet „Csendes éj”
címmel.
A dunakömlõdi Faluházban
december 12-én 16 órától
karácsonyi díszeket készíthetnek szalvéta és egyéb
más technikával.

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

A mûsor felelõs szerkesztõje Vida Tünde.
A híreket nem csak hallhatják, a Fortuna rádió weblapján, a www.fortunaradio.hu címen olvashatják is.

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992
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Szárnyalhat a fantázia

Kilencedik éve folyik vizuáliskultúra-oktatás a Bezerédj Általános Iskolában.
Önálló tanterv szerint, heti
három órában folyik a képzés: rajzolnak, festenek,
szobrászkodnak a tanulók.
A már több éves tapasztalatról szólva Tumpek Györgyi tanár elmondta, mivel
ötödik osztálytól kezdve stíluskorokat tanulnak a gyerekek, ezért az adott kornak

megfelelõ technikákat próbálják meg alkalmazni.
Minden kornak megvan a
maga mûhelye, eszközetára.
Nagy hangsúlyt fektetnek a
tradíciókra,
néphagyományokra. A képzés egyik
ezt jelképezõ állomásának
tekinthetõ az a nyolcadikos
diákoknak tartott óra, ahol
is az úgynevezett üvegagyagozást sajátították el. A palacküvegre felépített agyag-

BA-TU
Építõipari Kft.
Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!
7030 Paks, Dobó István utca 15.
Telephely: Paks, Ipari Park
Tel./fax: 06-75/313-226
Tel.: 06-30/9372-668
E-mail: batu.epito.paks@freemail.hu

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák
Mûszeres és orvosi
szemvizsgálat
Kontaktlencse- és
szemüvegrendelés
SZTK-vények felírása
és beváltása
Gyors, minõségi szemüvegkészítés
Elérhetõségünk:
LENS OPTIKA
7030 Paks, Dózsa György út 44.
Telefon: 75/511-246

Szeretetvendégség
szobor elkészítésénél a diákok megismerik az alaptechnikát, majd önállóan,
saját elképzelés szerint elkészítik a szobrot. Két hét
múlva a száradás után, következik a festés, ami már
egy újabb, másfajta készségfejlesztõ tevékenység.
Tumpek Györgyi szerint
azok a gyerekek, akik kikerülnek innen, nagyon sokféle anyagot, eszközt kipróbáltak, különbözõ kultúrákkal ismerkedtek, és ez által
széles látókörû ember lesz
belõlük, s bármit tanulnak,
bármilyen szakmát választanak, a tanultak elõnyükre
válhatnak. A vizuális kultúra oktatásának a pedagógus
véleménye szerint talán az a
legnagyobb elõnye, hogy az
egyén elképzelése szabad
utat kap, lehetõséget az önmegvalósításra.
-mgy-

Ismét megrendezi karácsonyi adományakcióját Molnár Imréné. Ancika a szokásos szeretetvendégségre
készül, ahol egy tál meleg
étellel, jó szóval, karácsonyi
ajándékkal fogadja a rászorulókat. Mindehhez adományokra van szüksége, melyeket telefonon történõ
egyeztetés után (06-30/3512477) Hidegvölgy utcai házában vagy a Dózsa György
u. 50-ben fogad. Sátrát a
szokásos helyen, a Városi
Múzeum melletti parkolóban állítja fel december 24én, szenteste délelõttjén.

A Szent István téri
bazársoron 26 m2-es
üzlethelyiség kiadó.
Érdeklõdni lehet a
20/5-813-413-as telefonon.

Igényelje lakásvásárláshoz, felújításhoz,
bõvítéshez, hitelkiváltáshoz lakáshitelünket,
akár az ingatlan értékének 75%-áig
forint vagy deviza alapon.

Havi törlesztés 1 millió Ft hitelösszegre akár 5.700.- Ft
induló részlettõl a futamidõ függvényében.
(THM 6,17%-tól)

45 éve Ügyfeleink szolgálatában!
Paks,
Villany utca 4.
Telefon:
75/511-240
Jelen tájékoztató nem
minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes
leírását az üzlet- és
termékszabályzatok
tartalmazzák!

Fotó: Molnár Gyula

