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Gazdag mikulásprogram várta idén is a

paksi gyerekeket. A finn mikulás a helyi
Magyar–Finn Baráti Kör és az önkormányzat szervezésében, sokak segítségével érkezett Paksra. A Joulupukki tûzoltóautóval
járta körbe a várost, majd útja a városháza
elé vezetett, ahol Ferencz Orsolya elõadómûvész szórakoztatta a gyerekeket a várakozás
perceiben. A finn télapó ajándékcsomagokat
osztott szét a gyerekek között manói segítségével. A paksi úttörõk hagyományosan
Mikulás-túrát szerveztek. A gyerekek Má-
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záról Nagymányokra gyalogoltak Váralját is
érintve. Útjukat nem hó és jég, hanem itt-ott
nyíló virágok tették hangulatosabbá.
Nagymányokon nem csak a nagyszakállú
várta õket, hanem forró tea, zsíros kenyér is.
A túrán idén száz gyerek vett részt. A Demeter Egyesület és az Atomerõmû SE Természetjáró Szakosztálya gyalogtúrát szervezett az Ürgemezõn, melyet maga a Mikulás vezetett. A paksi motorosok jóvoltából
hat motoros télapó vitt ajándékot a paksi
gyerekeknek.

Paks városi fiókunk egy
éve mûködik sikeresen!
Az évforduló alkalmából Önt is kiemelkedõ betéti kamatokkal várjuk!

Akár évi 9,25% kamat (EBKM: 8,24 – 9,38%) !

a december 1. és december 22. között 1, 2 vagy 3 hónapra lekötött számlabetétekre
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!

HIRDETÉS

2

Paks–Dunakömlõd zártkertben 1440 m2-es,
kordonos, géppel megmunkálható szõlõ (nagy
része zweigelt) eladó. Irányár 930 ezer Ft.
Kossuth utcában (volt nyugdíjasház) tetõterében 96 m2-es, korszerûen kialakított, gázfûtéses,
összkomfortos lakás eladó.
Kétszobás panellakást beszámítok.
Fonyó Lajos ingatlan értékbecslõ, közvetítõ
70/310-8374

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

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!

1%
A Pákolitz István Városi
Könyvtár köszönetet mond
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották a könyvtár támogatására.
A 311.195 forintot informatikai
fejlesztésre, DVD-k, Salgó-polcok vásárlására fordítottuk.
Gutai István igazgató
A Lépjünk együtt Alapítvány
számlájára 364.194 Ft érkezett
az adók 1%-ának felajánlásából. Köszönet azoknak, akik ezzel az összeggel hozzájárultak a
Kishegyi úti óvoda játékállományának bõvítéséhez, az óvoda szépítéséhez.
Lehoczkiné Tábi Márta
tagóvodavezetõ
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2006-ban az
SZJA 1%-át az Óvodánkért,

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján,
a volt konzervgyári
irodaépületben
(Tolnai út 2.)
15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252

Gyermekünkért Alapítvány
(Paks, Vörösmarty utcai óvoda)
részére felajánlották. A kapott
összeget, 262.078 Ft-ot labdaés játékvásárlásra használtuk
fel. Kérjük, 2007-ben is támogassák alapítványunkat! Köszönjük! Minden kedves támogatónknak békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Az Alapítvány Kuratóriuma
Az „Együtt a parlagfû ellen”
Alapítvány köszönetét fejezi
ki mindazoknak, akik adójuk
1%-át céljaink elérése érdekében ajánlották fel. A 2005-ös
év SZJA 1%-ának felajánlott
összege: 346.639 Ft, melyet
egészségmegõrzõ és rehabilitációs programokra fordítunk.
Bízzunk abban, hogy az elkövetkezendõ években is támogatja kiemelkedõen közhasznú
tevékenységünk minél hatékonyabb megvalósítását. Köszönettel:
Alapítvány kuratóriuma és
munkatársai

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.

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 22.
Címlapfotó: Szaffenauer Ferenc
Panorámakép: www.paksnet.hu
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Elindult
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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Várja önt
az ATOM CENTER!
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Az új paracsnok a régi úton

A Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság Neutron Bevetési Osztály átalakítás elõtt
áll, még nem dõlt el, milyen
szervezeti formában mûködik tovább. A rendõrségnél
tapasztalt „nyugdíjba vo-

nulási láz” itt is mutatkozik, sõt az osztály élén is
változás történt. A távozó
parancsnok helyét korábbi
helyettese, Kiss Attila vette át. Az új osztályvezetõ
majdhogynem paksi, hatéves kora óta él a városban.
Elõbb a gimnáziumban tanult, de a rendõr középiskolában talált igazán önmagára, kitûnõvel végzett.
Utána szinte természetes
volt, hogy elvégzi a rendõrtiszti fõiskolát. A rendõri
munkát járõrként kezdte
Pakson, innen került a Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányságra, ahol alosztályvezetõként dolgozott. A
Neutron felé már korábban
is kacsintgatott. Eleinte

csak a munka és kihívás
tetszett neki, késõbb pedig
már a parancsnokhoz, dr.
Lengyel Róberthez fûzõdõ
barátsága is erõsítette ebben, de nem volt végzettségének megfelelõ állás. Két
évvel ezelõtt végül csatlakozott a paksi kommandósok csapatához osztályvezetõ-helyettesként, december elsejétõl pedig õ vezeti
az egységet. Legfontosabbnak a létszámhiány leküzdését tekinti. Ennek érdekében már tett is lépéseket.
S mivel tudja, hogy olyan
munkatársakat, akik felveszik a versenyt a kiválóan
képzett paksi kommandósokkal, nehéz találni, újdonsült munkatársaik ki-

képzését, felkészítését is
elsõdleges célként tûzte ki.
Kiss Attila nem ígér nagy
változást, mint mondta,
nagy vonalakban követi az
irányt, melyet elõdje szabott az egységnek. – Úgy
gondolom, a Neutron megítélése jó, aki ismeri, jó véleménnyel van róla – mondja a parancsnok, aki szerint
elkerülhetetlen, hogy egy
ilyen egység szerepeljen a
sajtóban. – A mai világban
nem elég, ha valaki teszi a
dolgát, mindenkinek el kell
adnia magát – fogalmazott.
Az osztályvezetõ hozzátette, alapfeladataikat a létszámhiány ellenére maradéktalanul ellátták eddig
is, a jövõben a kiképzésnek
szeretne több idõt szentelni.
Vida Tünde

A kistérséget népszerûsítik Vendégségben Háromszéken
Maradéktalanul elvégezte
2006-ra tervezett feladatait
a Duna-Sió Turisztikai
Egyesület,
fogalmazott
Dömény Zoltán elnök évzáró közgyûlésükön, majd
hozzátette: egy jól megszokott menetrend szerint dolgoznak immár öt éve. Céljuk és feladatuk a közös
marketing, amelynek egyik
jövõ évi kézzelfogható hozadéka valószínûleg a negyedik Felfedezõ címû prospektus lesz, mely mûködési
területük turisztikai ajánlatait tartalmazza. Ugyanerre szolgál az a most elkészült turistatérkép, melyet
az egyesület pályázati támogatás felhasználásával
finanszírozott. Kiss Erzsébet titkár elmondta, a DélDunántúli Regionális Tanács a költségek hetven
százalékát biztosította. A
térkép kétezer példányban
készült, háromnyelvû, a
paksi Tourinform Irodában
lehet hozzájutni, s az érintett turisztikai vállalkozók

bármelyikénél. Az év végi
közgyûlést egyébként Pakson tartották, s ahogy
ilyenkor szokták, a környék
megismerésével kötötték
össze azt. Kiss Erzsébet
úgy gondolta, Paks számára
új lehetõségek nyílnak a
kulturális, vallási turizmus
terén. Az általa összeállított
program ezt támasztotta
alá, elõbb a Rókus kápolnát
nézte meg a polgármesterekbõl, vállalkozókból álló
tagság, majd a Jézus Szíve
templomot, melyben Kiss
Erzsébet szavai szerint
roppant érdekes várostörténeti feltárás folyik. A leletek tavasszal kerülnek a
nagyközönség elé. Elment
a tagság a Paks egyik jelképévé vált Makovecz-templomhoz is, majd Herczeg
József tanácsnok, a Paksi
Borbarát Klub frissen választott elnöke jóvoltából
borkóstolón vett részt, a s
klub munkájával, hagyományaival ismerkedett.
-vt-

Gasztronómiai élményekben
bõvelkedett az idei kézdivásárhelyi diákcsereprogram. Az elmúlt bõ egy évtizedben már megannyi híradás szólt arról, hogy paksi
diákok Kézdivásárhelyen,
vagy éppen kézdiek Pakson
vendégeskedtek. A sor egy
újabb erdélyi úttal bõvült
november végén. Negyvennyolc diák, és elsõ ízben néhány szülõ, s persze kísérõtanárok alkották a testvérvárosba induló népes csapatot.
Mint mindig, családok voltak
a szállásadók. Aki új volt, s
nem ismerõsökhöz utazott,
sem érezte magát elárvultnak,
frappánsan táblára, léggömbre
írták házigazdáik a várt vendég
nevét.
Lévén szorgalmi idõ, iskolába
is jártak a nebulók. Csoda, hogy
volt rá idejük,
annyi program-

ról gondoskodtak az erdélyiek. Azon túl, hogy bejárták a
környéket, egyik kiránduláson például a kenyérsütés fortélyaival ismerkedhettek a
paksi gyerekek. Aztán volt
még közös fõzõverseny, ahol a
paksiak gulyást, a vendéglátók székelygulyást, pityókatokányt, azaz paprikás krumplit
fõztek. A zsûri furfangosan oldotta meg feladatát, mindenkit kategóriájában a legjobbnak ítélt. Hogy az ételek jól sikerültek, alátámasztotta az is,
hogy mindhárom étel az utolsó falatig elfogyott.
-vida -

Fotók: Vida Tünde (fent), Paksi Úttörõk (lent)
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Senki nem kerül utcára
Paksnak, mint sok más téren, a bérlakás-ellátottságot
illetõen sem kell szégyenkeznie. Több mint százhatvan
önkormányzati lakást adnak bérbe, ezek közül hetvenhárom szociális alapon vehetõ igénybe. A napokban közel harminc szociális bérlakásban jár le a lakók szerzõdése. Ez nem jelenti azt, hogy tömegével kerülnek utcára emberek. Aki jogosult, továbbra is maradhat, feltéve,
ha nincs felhalmozott adóssága, nem kifogásolható a
viselkedése.

Öt éve a Széchenyi-terv keretében nyert pályázati támogatással alakított ki a paksi
önkormányzat 28 bérlakást.
Megvásárolta az atomerõmûtõl a Fenyves utca 10-es lépcsõházat, itt van tizenöt lakás, illetve szétszórva a város
családi házas részein tizenhárom. Az elõbbiek kivétel nélkül összkomfortosak, az
utóbbiak között akad olyan,
ami „csak” komfortos. A város hetvenhárom szociális
bérlakása között csupán egykettõ van, ahol még ez sincs
meg, a többi minimum komfortos. A Széchenyi-terves
KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS
EREDMÉNYEKBEN
GAZDAG
BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES
TÁMOGATÓNKNAK
ÉS SEGÍTÕNKNEK!
„EGYÜTT A PARLAGFÛ
ELLEN” ALAPÍTVÁNY

Fotó: Szaffenauer Ferenc

után egy Bezerédj programos lakásállomány-bõvítésre
is sor került. 2004-ben újabb
15 lakás készült el.
Hanuszkáné Isztl Mária, az
önkormányzat igazgatási
osztályvezetõje elmondta,
alapvetõen öt évre kötnek
szerzõdést a bérlõknek, így
most a Széchenyi-terv segítségével otthonhoz jutók
többségének lejárt a szerzõdése. Ez nem jelenti azt,
hogy ki kell költözniük, de
tény – hangsúlyozza az osztályvezetõ –, hogy ez a lakhatási lehetõség nem egy
életre szól, ez csak átmeneti
segítség.
A rászorulóknak szigorú
szabályok alapján utalják ki a
lakást. Az ötéves idõtartamot
elvileg meghosszabbíthatják,
ha a lakónak nincs lakbér-,
vagy közüzemidíj-tartozása,
a lakást rendeltetésszerûen
használja és viselkedése nem
hagy kivetnivalót maga után.
Akadnak olyan családok,
akik hosszú ideje nem tudnak
– netán nem is akarnak – továbblépni. – Õket is megértjük, de gondolni kell más családokra, a többi várakozóra is
– mutat rá az osztályvezetõ.
Jelenleg húsz család vár szociális bérlakásra. Nem véletlenül nagy az érdeklõdés, hiszen olcsó a fenntartás. Egy
ötven négyzetméteres lakásért alig több mint hatezer
forintot kell fizetni, míg a
költségtérítéses 18.600 forintba kerül, az albérlet pedig 25-30 ezer forint.
A szerzõdésben foglaltak
betartását egyébként rendszeresen ellenõrzik. Az is elõ-

fordul, hogy panasz érkezik.
Ilyenkor akár szabálysértési
eljárás is indulhat, bár az osztályvezetõ szerint többnyire
hat a meggyõzés.
Hanuszkáné hozzátette, némelyeknél halmozódnak a
problémák, nem csak a lakáskérdés megoldása gond,
problémát jelent maga a
megélhetés, beilleszkedés.
Ezek a családok a hivatal szociális osztályán és a családsegítõ szolgálatnál is megjelennek. Náluk sokszor adósságkezelésre vagy más segítségre is szükség van. Az osztályvezetõ szerint a többséggel,
azaz a bérlõk nyolcvan százalékával nincs gond. Felszólítás után a problémás családok egy része is rendezi tartozásait, a többieknek – öthat családnak – várhatóan
költöznie kell. Ha más megoldást nem találnak, s lesz
üres, alacsonyabb komfortfokozatú szociális bérlakást
utalnak ki nekik. Errõl a képviselõ-testület dönt a Szociális Társadalmi Bizottság javaslata alapján.
Az igazgatási osztályvezetõ felhívta a figyelmet arra,
hogy az önkormányzat annak ellenére, hogy e téren
egészen jó lehetõségeket
biztosít, nem szeretne arra
sarkallni bárkit is, hogy szociális bérlakásban élje le az
életét, s ne teremtsen saját
otthont. Az önkormányzat a
fiatalok saját lakáshoz jutását is igyekszik támogatni.
Ennek eszköze az elõtakarékossághoz kötött lakhatási lehetõség, ahol a bérleti
díj és rezsi fizetése mellett
havi tízezer forintos megtakarítást vállalnak a lakók.
Az önkormányzat a lakásvásárlást a fiatal házasok számára vissza nem térítendõ
támogatással segíti, és lehetõség van kamatmentes önkormányzati kölcsön felvételére is.
Vida Tünde
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Lemezbemutató
A közelmúltban tartották a
Gastroblues fesztivál lemezbemutató estjét. A rendezvényen olyan neves sztárok
léptek színpadra, mint Joe
Gooch és Chick Churchill a
Ten Years Afterbõl, Ripoff
Raskolnikov, Benkõ Zsolt,
Török Ádám és a Muddy
Shoes.
Ritka, hogy egy fesztivál
zenei anyagából annyi kiadvány jelenjen meg, mint a
Gastroblues fesztiváléból.
Összesen három DVD és
két CD látott napvilágot,
melyeken a legjobb elõadások láthatóak és hallhatóak.
A lemezeken a templomi
koncertek és az ESZI csarnokában rögzített elõadások
egyaránt szerepelnek, ezeket a Telepaks munkatársai
rögzítették. A DVD-k, CDk nem kerülnek kereskedelmi forgalomba, azonban a
bluesrajongók számára a
szervezõkön keresztül elérhetõek lesznek. Az esten
részt vettek a fesztivál szervezésében és lebonyolításában segédkezõk, a fesztivál
támogatói, valamint zenészek és borászok, de belépõjegy ellenében bárki megtekinthette a híres elõadók
egyéni és közös produkcióit.
A lemezbemutatónak otthont adó Dunakömlõdi Faluházban a nemzetközi fesztiválon készült legjobb fotókból kiállítás nyílt.
pgr
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ATOMERÕMÛ

A házelnök is elégedett
Elõbb Szili Katalin országgyûlési elnök, majd a Magyar
Tudományos Akadémia fõtitkára, Meskó Attila vendégeskedett az elmúlt idõszakban a
paksi atomerõmûben.
Szili Katalin a környezetvédelmi bizottság alelnöke,
Orosz Sándor társaságában
érkezett a paksi atomerõmûbe, s miután megnézte a kettes blokkon folyó munkákat,
megkóstolta az étterem menüjét, majd a látogatóközpontban is körülnézett. Ezek
után beszélt arról, hogy szorgalmazni fogja a Parlamentben az ország hosszú távú
energiapolitikájának kidolgozását. Kovács József vezérigazgató tájékoztatása sze-

rint a sérült fûtõelemek immár 55 százaléka tokokba került erre az idõre.
Néhány nappal késõbb, december elsõ napjaiban az

MTA fõtitkára volt Kovács József vendége. Meskó Attila kíséretében Gadó János, a Központi Fizikai Kutatóintézet
igazgatója is Pakson járt. A

vezérigazgató azt emelte ki,
fontos, hogy a tudomány képviselõi teszik tiszteletüket az
atomerõmûben, hiszen az elhárítást komoly tudományos
háttértevékenység elõzte meg
és kíséri végig. Meskó Attila a
kettes blokkon tett látogatása
után elmondta: meggyõzõdött
arról, hogy jól tervezetten
végzik az elhárítást. Itt hangzott el, hogy ebben az évben
befejezõdik az összetöredezett
kazetták kiszedése, a tudósok
látogatásakor már 66%-nál
tartottak. Kovács József újságírói kérdésre azt is elmondta, hogy az elhárítás teljes költsége kétmilliárdos
nagyságrendû, de – miként a
vezérigazgató rámutatott –
pontos összeg csak a munka
végeztével válik ismertté.
-vt-

Példaértékû támogatáspolitika Nukleáris eszmecsere
Hat új vállalkozás, nyolcvanhét munkahely létrehozása –
ez egy része azoknak az
eredményeknek, melyek a
tavasszal létrehozott DunaMecsek Területfejlesztési
Alapítvány támogatásának
köszönhetõek. A paksi atomerõmû azért hívta életre az
alapítványt, hogy segítse a
település-, térség- és gazdaságfejlesztést a hazai nukleáris és a hulladéktároló helyek kutatásában érintett települések környezetében. Az
alapító Paksi Atomerõmû
Zrt. évente 500 millió forintot bocsát az alapítvány rendelkezésére; ezt a támogatást öt évre garantálta. 2006ban a munkahelyteremtés, a
települések együttmûködése
és a turizmusfejlesztés élvezett elõnyt.
Dr. Kocsis István, a kuratórium elnöke és a kuratórium
tagjai az érintett térségek
vezetõ önkormányzati képviselõivel évzáró találkozón
vonta meg az elsõ év mérlegét. Az alapítványhoz 174

pályázat érkezett, amelybõl
95 nyert. A kuratórium 435
millió forint támogatás odaítélésérõl döntött, amely a
térségekben mintegy 1,7
milliárd forint fejlesztést generált. A települések összefogását valósítják meg például azok a pályázatok, amelyek a csapadékvíz-elvezetés
problémáját mikrotérségi
ügyként kezelik. Turisztikai
szálláshelyek, vendéglátóegységek jöttek létre. Az
alapítvány segítségével hat
új vállalkozás kezdte meg
mûködését, és 87 új munkahely létesült.
A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány 2007-ben
is lendületesen folytatja tevékenységét, amely jó mintává válhat Magyarországon. Már maga az alapítvány
is pályázik EU-támogatásokra, hogy ezeket jól meghatározott célok érdekében
továbbítsa a településekhez,
a civil szervezetekhez és a
vállalkozásokhoz.
-vida-

Pakson az Energetikai Szakközépiskola nagyelõadójában
tartotta ötödik nukleáris
technikai szimpóziumát a
Magyar Nukleáris Társaság.
A szervezet 1991-ben alakult
abból a célból, hogy összegyûjtse azokat az embereket,
akik érdekeltek a nukleáris
energetikában és a nukleáris
technikák felelõsségtudatos
és környezettudatos alkalmazásával foglalkoznak, s ezt
a szívükön viselik. A társaság
legnagyobb éves eseménye a
szimpózium, mely fórumot
kíván adni a tagságnak, hogy
a legújabb fejleményekkel,
eredményekkel megismerkedjenek, nyíltan megvitathassák azokat. Sükösd Csaba
elnök elmondta, rekordot
döntött az idei tanácskozás,
melyen minden eddiginél
több, hatvanöt elõadás hangzott el két nap alatt. Kiemelt
téma nem volt, de érthetõ
módon a legtöbb elõadás az
erõmûben történt üzemzavar
elhárításáról szól. Szó esett
még nukleáris szakterületet
érintõ kérdésrõl, eredmény-

rõl, a témák között szerepelt
az energiaellátás biztonsága,
az atomerõmû teljesítménynövelése, üzemidõ-hosszabbítása. A Magyar Nukleáris
Társaság a szimpózium végén közgyûlését is Pakson
tartotta. Itt egyebek mellett
két díjat is átadtak. A több
mint tízéves múltú Szilárd
Leó-díjat a hazai sugárvédelem és az úgy nevezett Monte
Carlo-módszer fejlesztése terén végzett munkájáért dr.
Koblinger Lászlónak ítélték.
A díjazott villamosmérnök,
az Országos Atomenergia
Hivatal fõigazgató-helyettese, az Általános Nukleáris
Igazgatóság vezetõje. Az Öveges József-díjat idén hozta
létre a társaság, hogy ezzel
ismerje el a középiskolai tanárok tehetséggondozó munkáját, különös tekintettel a
tanórai kísérletekre. Hat pályázó közül a budapesti Balassi Bálint Gimnázium fizikatanárát, dr. Piláth Károlyt
találta a kuratórium a legalkalmasabbnak az elismerésre.
-vtFotó: Vida Tünde
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Szemléletváltás a varrodában
Fél év óta új vezetõ áll a Tolna Megyei Ruhaipari Szövetkezet élén. Wéber Tamás feltett szándéka, hogy változtat az eddigi helyzeten, s ahelyett, hogy hagyják magukat az ár által sodortatni, kezükbe veszik a sorsukat.
Korábban elõfordult, hogy a varroda megszûnése is szóba került, az új elnök viszont szebb jövõt remél. Ehhez
azonban megszorításokra van szükség, amit már érezhetnek is a náluk dolgozók.

Wéber Tamás elnök

1968. október 21-én született Szekszárdon, itt járt
általános iskolába, gimnáziumba és fõiskolára. Tanítói
végzettsége mellé a Pénzügyi Számviteli Fõiskolán
szerzett másoddiplomát.
A Tolna Megyei Ruhaipari
Szövetkezet több mint ötven-

éves. Paksi üzemében kétszázötvenen
dolgoznak.
Többségében varrónõk, akik
teljesítménybérben készítenek fürdõruhákat, fehérnemût. S bár nincs könnyû dolguk, a minimálbérnél alig
többet visznek haza. Wéber
Tamás nem rejti véka alá, kevés a fizetés. Ennek köszönhetõen viszont nem könnyû
jó munkaerõt találni, hiszen
kevés a jó szakember, aki
ilyen alacsony bérért elszegõdik.
– Ennek ellenére nagyon jó
a gárdánk, és én roppant hálás vagyok minden varrónõnek, mert tudom, hogy a jövõnk tõlük függ – mondja az
elnök, aki július óta vezeti a
céget. A szerencse és a szövetkezetnél bekövetkezett

Kék hírek

fogadhatatlan.
Azon dolgozik,
hogy ezen változtasson, s ennek
érdekében szeretné intenzívebbé tenni a kapcsolatot, s már
most is igen kemény hangvételû
levélváltásokon
van túl. – Nehezíti helyzetünket, hogy csupán egy megrendelõnk van,
ez a függõség nagyon veszélyes – mondja. Voltak törekvések, hogy új partnert találjanak, minderre eddig nem
került sor, de Wéber Tamás
errõl sem tett le, szeretne
nyitni más cégek felé. – Az
eddigi sodródás helyett aktívan szeretném alakítani jövõnket – teszi hozzá. Nem titkolja, nehéz idõszak elé néznek, szükség lesz a takarékoskodásra. – Szerintem
még lehet fokozni a teljesítményt, vannak tartalékaink –
fogalmaz, majd hozzáfûzi:
– Szeretném, ha mindenki
tudná, hogy nem öncélú ez a
megszorítás, közös jövõnk
érdekében van rá szükség.
Vida Tünde

Együtt ünnepeltek

Egy fiút és egy lányt gázolt

Halálos baleset történt

el egy autó a Vak Bottyán
Gimnázium elõtti gyalogátkelõhelyen. Egy Opel szinte
fékezés nélkül ütötte el a két
fiatalt sötétedés után, akik
már majdnem átértek az úttest másik oldalára, tájékoztatott Bakonyi László közlekedésrendészeti alosztályvezetõ. A 19 éves fiú súlyos sérüléseket szenvedett, karja,
lába eltört, és agyrázkódása
lett. A 21 éves lány sérülései
nyolc napon belül gyógyulóak. Ez volt második gázolás a
gimnázium elõtti zebrán a
keresztezõdés átépítése óta.
Az elsõ világos nappal történt, és könnyû sérüléssel
megúszta a járókelõ.

Dunakömlõd határában. Eddig ismeretlen okból áttért a
Paks irányából Budapest felé
tartó személygépkocsi a menetirány szerinti bal oldalra,
majd vissza saját sávjába, onnan pedig a vasúti töltésre
sodródott. A kocsi sofõrje, egy
44 éves férfi a helyszínen meghalt. A szóbeszéd szerint a férfi Pakson élt, és az egyik kínai
üzletben volt érdekeltsége. A
rendõrség adatai szerint viszont budapesti lakhellyel és
szekszárdi tartózkodási helylyel rendelkezett. Feil Csaba
közlekedési vizsgáló elmondta, még nem derült fény arra,
hogy miért veszítette el uralmát a sofõr a gépkocsi felett.

Fotók: Gottvald Károly

koncepcióváltás eredményének tartja az elnök, hogy
másfél éves szünet után sikerült újraindítani a németkéri
varrodát. Az ott foglalkoztatott harminckét emberrel
együtt ötszáz fölött van az alkalmazottak száma. Tolna
megyében õk foglalkoztatják
a legtöbb nõt, Pakson pedig
az atomerõmû után a második legnagyobb foglalkoztatónak számítanak.
Ez az elsõ év mostanában,
hogy van elegendõ munka, s
már látható módon 2007-re is
van elegendõ megrendelés,
de Wéber Tamás szerint elfogadhatatlan, hogy megrendelõjük nem vázol fel számukra több éves koncepciót.
Szerinte egy ilyen nagyvállalatnál, mint a Triumph, ez el-
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Összejövetelt tartott a Támogató Szolgálat a fogyatékkal
élõk világnapja alkalmából. A
szervezet 2002-ben alakult
akkor még Személyi Segítõ
Szolgálatként. A hozzájuk
forduló sorstársaknak a mindennapi életben személyi segítséget és szállító szolgáltatást nyújtanak, telefonos
szolgálatot is mûködtetnek.
Ezen kívül szabadidõs tevékenységet is kínálnak: úszást,
lovaglást és labdajátékokat. A
szolgálat jelenleg kétezer
érintettrõl tud a városban, közülük 200-250-nel van napi
kapcsolatuk, mondta el Gungl
Brigitta, a szolgálat vezetõje.
Az immáron hagyományos év

végi ünnepségen Bagdy
László tanácsnok, az egészségügyi és szociális bizottság
elnöke köszöntötte az ünnepelteket. A tanácsnok kiemelte, hogy nem kampányszerûen kellene figyelni fogyatékkal élõ embertársainkra, hanem mindennap. Javaslatot
tett egy civil szervezet
alapítására is, ami a pályázatok és az adó egy százalékának fogadása szempontjából
lenne elõnyös. A találkozón
ezután a vendégek megnéztek egy filmet a szolgálat
munkájáról, végül a gondozottak mûsorral lepték meg
egymást.
-gyöngy-

MOZAIK
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Kováts Balázs átadta a stafétát
Közel tíz év után lemondott
tisztségérõl a Paksi Borbarát Klub elnöke, Kováts Balázs. Az atomerõmû vezetõ
mérnökét e poszton a város
tanácsnoka, Herczeg József
követi, aki régi paksi borászcsaládban nõtt fel. A
klub kilencéves fennállása
óta elsõ ízben került sor tagfelvételre, a nyolc új csatlakozó pártoló tagként társul
a klubhoz.
– Mindenféle hátsó szándék vagy gondolat nélkül,
saját elhatározásomból döntöttem úgy, hogy lemondok
elnöki tisztségemrõl. Döntésemet a vezetõség elfogadta
– fogalmazott Kováts Balázs.
Alapító elnökként kilenc
éven át vezette a Borbarát
Klubot, de úgy gondolta,
semmilyen
szervezetnek
nem tesz jót, ha mindig
ugyanaz a személy áll az
élén, szükség van megújulásra. – Utat kell adni az esetleges új kezdeményezéseknek
– tette hozzá. Utódjáról,

Herczeg Józsefrõl elmondta,
megvan a kapcsolati tõkéje,
affinitása, szónoki képessége, hozzáértése, azaz minden, ami erre a posztra alkalmassá teszi. Kováts Balázst –
mint elárulta – örömmel töltötte el, hogy örökös tiszteletbeli elnökké választották,
hiszen ez nem szokott elõfordulni hozzá hasonló fiatal

A karácsony ízei
A Dunakömlõdi Faluház
szeretné a településre jellemzõ, különbözõ ünnepekhez kötõdõ ételek receptjeit csokorba gyûjteni. Az elfelejtett vagy még ma is
kedvelt helyi ételek receptjei Bodó Katalin reményei
szerint alapul szolgálhatnak majd egy dunakömlõdi
receptgyûjtemény kiadásához. Ez talán merész álomnak tûnik, így apró lépésenként igyekeznek haladni, s elsõként egy receptbörzét, kóstolót tartanak.
Ide a karácsonyhoz, újévhez kapcsolódó helyi ételek
– hideg- és melegételek,
saláták, sütemények, italok
stb. – receptjeit várják. Le-

hetõség szerint nem csak a
hozzávalókat és az elkészítés módját kérik megjelölni, hanem az étel eredetét
is. Az így összegyûlt leírásokból december 20-án
ételbörzét szerveznek karácsonyi süteménykóstolóval egybe kötve.
– A süteményekrõl fotókat készítünk, ezek felhasználásával 2007-es naptárat szeretnénk készíteni
– mondja Bodó Katalin. A
faluház vezetõje elárulta,
hogy anyagi lehetõségeitõl
függ, hogy milyen kivitelû
lesz a naptár, mint ahogy az
is pénzkérdés, elkészül-e a
könyv.
-tünde-

emberekkel, csak tisztességben megõszült emberekkel.
Egy másik jelentõs változás is történt a klub életében, növelték taglétszámukat. Az alapító okirat alapján
a szervezet zárt, belépni
nem lehet. Most azonban a
tizenöt fõs tagsághoz nyolc
pártoló tag csatlakozott. –
Õk egytõl-egyig olyanok,

akik rendszeres vendégeink,
és sokat segítettek eddigi
munkánkban – indokolta az
új elnök. Herczeg József elmondta, azon igyekszik,
hogy az eddigi színvonalas
munkát folytassa, ami szerinte nem lesz egyszerû,
elõdje magasra helyezte a
mércét. – Szeretném, ha
senki nem sínylené meg a
váltást – mondta. Céljai között említette, hogy a paksi
borokat népszerûsítse, s ezt
nem titkoltan összekapcsolja
városvezetõként
végzett
munkájával is. Korábban
mint nemzetközi kapcsolatokért felelõs alpolgármester,
most tanácsnokként sokat
tett
ezért
a
célért.
– Kézdivásárhelyen a paksiak mintájára borbarát klub
alakult, a galántai vásáron is
bemutattuk már a paksi borokat és a reichertshofeni
paarfesten is – mondta.
Az új elnök végzett borász,
de nem hivatásként, hanem
hobbiként ûzi a borászkodást, melynek családjában
már hagyománya van.
Vida Tünde

Parázsló szándék

„Most befejezem az írást.
2005. október 5-e van, elsõ
unokám, Rácz Virág Emese
ma három hónapos. Szeretném hinni, hogy õ már egy
élhetõbb világban fog élni,

ahol az értékek a helyükre
kerülnek.” Így ír Rácz Sándor a Parázsló szándék címû
könyve utószavában. A 73
éves szerzõ paksi elõadása a
kétszázadik lehet, tudtuk
meg azon az estén, amikor a
Pákolitz István Városi
Könyvtár és a Keresztény
Értelmiségiek Paksi Csoportja meghívására városunk vendége lehetett.
– Szerszámkészítõ vagyok,
nem író, sem történész –
hangsúlyozta elõadásában
és a könyvben is, amelynek
olvasóját magával ragadja
az egyszerû, tiszta fogalmazás, az õszinteség, a szenvedély, a fájdalom.
bézsé

Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent), Molnár Gyula (lent)
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Egymás elfogadására nevelnek
A mostanra már átalakult
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi
Minisztérium támogatásával rendezi meg „Te is más
vagy, te sem vagy más”
programját a Dunakömlõdi
Faluház. A több héten át
tartó, toleranciát, a másság elfogadását erõsítõ
program egy személyiségfejlesztõ önismereti tréninggel indult. A következõ állomás egy látogatás
volt, melyet a kömlõdi fiatalok tettek a bölcskei
Szent András otthonban.
Az intézetben pszichiátriai
gondozás alatt álló betegek
élnek, itt a nyolc fiatal közös kézmûves foglalkozáson vett részt az otthon lakóival. A látogatás nem
marad viszonzatlan, a
Szent András otthon lakói
szombaton lesznek a kömlõdi faluház vendégei. A
két program között eltelt
idõ sem volt eseménytelen,
a program keretében „abil-

ity park” várta az érdeklõdõket. Itt tolókocsival,
mankóval közlekedhettek,
némán vagy éppen süketen
kommunikálhattak a faluházba betérõk. A park arra
nyújtott lehetõséget, hogy
bárki saját bõrén tapasztalja meg, milyen nehézségekkel kell szembenézniük
a fogyatékkal élõknek, sérülteknek. A szervezésben
a Dunakömlõdi Nyugdíjas
Érdekszövetség tagjai se-

Békés atomcsapás
Frissen vágott fû illata járja be a levegõt, a lelátó még
üres, de néhány ember már
feltûnik a bejáratnál. Egy
nagy, összehajtogatott, lepedõt cipelnek magukkal,
és elfoglalják helyüket
szektorukban. Kabátjuk
alól elõvillannak a zöld-fehér mezek, elõkerülnek a
táskákból a dobok és más
hangszerek, majd kiterítik
az elõbb behozott hatalmas
méretû zászlót.
Az Atomic Strike szurkolócsapata megérkezett. Közben
a tribün is megtelik lelkes
drukkerekkel, öregek, fiatalok egymás mellett ülnek és
szorítanak csapatukért, a
Paksi FC-ért. A sorok között
találkozhatunk olyanokkal,
Fotó: Vida Tünde

akik zenélnek, énekelnek,
zászlókat lengetnek. De
mindezt szeretetbõl, sportszerûen, saját csapatukat
buzdítva, és nem az ellenfelet
becsmérelve teszik.
– Sokáig fociztam a PSEben, a klub nagyon közel áll
hozzám – mondja Lisztmájer
Balázs, az Atomic Strike vezetõ szurkolója. Már az NB
II-es tagság idejében szóba
került, hogy mi lenne, ha öszszehoznának néhány futballszeretõ fiatalt, akik élnek-halnak a csapatért, de igazából
az NB I. õszi idényére alakult
meg hivatalosan a csoport.
Nevüket, mely magyarul
atomcsapást jelent, egy újságcikk címe ihlette, ami behatóan foglalkozott a Zalaegerszeget verõ paksi csapat-
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Mi van a
puttonyban?

gítettek a Faluház munkatársainak. A program iránt
nagy volt az érdeklõdés,
fõként gyerekek bújtak a
mozgássérültek, siketek,
vakok, némák bõrébe.
Szombaton „Karácsonyi
szivárvány” mûsorral zárul a tolerancia, a megértés, az elfogadás jegyében
szervezett program. Itt a
város Ifjúsági, Sport és
Esélyegyenlõségi Bizottságának elnöke, Mezõsi
Árpád mond köszöntõt,
majd a bölcskei Szent András Otthon lakói elõadják
„A császár új ruhája” címû
darabot. Fellép még a
Németkéri Roma Hagyományõrzõ Együttes. A
dunakömlõdi gyerekek és
fiatalok két Andersen mese színpadi változatával
mutatkoznak be. Bíró Sándor kakasdi hallássérült
képzõmûvész tárlata is a
program keretében lesz
látható.
-vt-

A paksi úttörõk szervezésében idén is sok paksi kisdiák vehetett részt a Fõvárosi Nagycirkusz Mikulásnapi mûsorán. A Mi van a
puttonyban? programra a
Deák Ferenc Általános Iskola 170 tanulója, összesen
hat osztály utazott el,
tudtuk meg Mezõsi Árpád
szervezõtõl. Kirándulásukat az iskola Gyermekeinkért, Jövõnkért elnevezésû alapítványa és a város
önkormányzata támogatta. A gyerekek egy kellemes napot töltöttek Budapesten, jártak a Természettudományi Múzeumban is. A legemlékezetesebb természetesen a cirkuszlátogatás volt, hiszen
fergeteges gyermekmûsort láttak, többen közülük
ajándékkal tértek haza, s
néhányan be is mutatkozhattak a porondon.
-vida-

tal. Felkeresték a klubot,
hogy szeretnének egy hivatalos szurkolói csapatot létrehozni. Haraszti Zsolttól minden támogatást megkaptak, a
transzparensek és zászlók elkészítésében a Szabó Sport
Kft. is segítségükre volt. Családi légkörben barátnõk, rokonok segítségével varrták a
zászlókat, melyeket azóta is
nagy becsben tartanak. A
csoport három taggal indult,
Balázson kívül Horváth Tamás és Wenhardt Ákos volt az
alapító. Azóta a társaság tíz
fõre bõvült.
Nem túlzás, együtt lélegeznek a csapattal, a mérkõzésen
minden másodpercet közösen
élnek meg. Arra a kilencven
percre számukra teljesen
megszûnik a külvilág, csak a
pálya létezik. Buzdítják csapatukat, ha valami nem sikerül, és egymás nyakába ugra-

nak, önfeledten örülnek, ha
rezdül az ellenfél hálója. Balázs elárulja, õk csak azért
járnak ki, hogy biztassák a
Paksi FC labdarúgóit, sportszerûen, balhék és egyéb atrocitások nélkül. Megesett,
hogy az ellenfél hírhedt szurkolói dicsérték meg õket a
fantasztikus hangulat, a fair
szurkolás miatt. Volt olyan is,
amikor szidták õket, de az lepereg róluk, csak a pályára
koncentrálnak.
Közben a kijárón hallatszik
a futballcsukák kopogása, az
arcok teljesen átszellemülnek, érezni lehet a feszültséget. A focisták felsorakoznak
a pályán és elhangzik a sípszó. A pupillák beszûkülnek,
az adrenalin felszökik. Nem
lehet hallani mást, csak az
Atomic Strike kezdõ rigmusait, zúg a „Hajrá Paks!”
Fellinger József
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Mit süt-fõz ma?

Ledneczki György
Kevés emberrel találkoztam, aki már december közepén tudta, mi lesz a karácsonyi menü. Persze akadnak családok, ahol
kialakult szokások vannak, de néhányan
szeretik az újításokat. Közéjük tartozik
Ledneczki Gyuri is. Korábban is gyakran ragadott fakanalat, de mióta nyugdíjba vonult, gyakrabban élheti ki kreativitását a konyhában. Mivel gyerekkorában hárman voltak férfiak a családban,
és õ utált takarítani, ezért inkább édesanyjának segédkezett a fõzésben. Mára
eljutott oda, hogy bármit, bármikor szívesen elkészít egy pohár bor társaságában. Ráadásul, ha õ fõz, el is mosogat
maga után!
Gyuri most a zöldséges csirke receptjét
osztotta meg velem, melynek elõkészületei tovább tartanak, mint az étel elkészítése. Elsõként a csirkecombokat sózzuk és borsozzuk be, majd tegyük félre.
A répákat uborkareszelõvel szeljük vé– Te nem vagy
normális! Ezt
nem
tudod
megcsinálni,
ehhez szakember kell! – vágta
a fejemhez a
párom.
Szakember?!
Nem házat akarok építeni, csak
a mostanit kifesteni, letapétázni, és persze az
ajtókat, ablakokat lemázolni. Ez nem lehet
olyan nagy kunszt – gondoltam én –, úgyhogy
kivettem két hét szabit, és nekiláttam a munkának. Párom hiába utalt arra a nem elhanyagolható körülményre, hogy november van, és
ilyenkor csak egy õrült áll neki ajtót, ablakot
festeni. Egy picit azért aggódtam az idõjárás
miatt, ugyanis még frissen élt bennem az október végi mínusz három fok, amikor elfagyott a
vízórám. Az a dög, mit sem törõdve azzal, hogy
ennél jóval hidegebbet is ki kellene bírnia, vízesésként zúdította a vizet az aknába, mely
olyan szûk volt, hogy normális méretû férfi
csak vigyázzállásban tudott benne megmaradni. Mint kiderült, törpéket nem alkalmaz a vízmû (micsoda hanyagság!), így magam kényszerültem lemászni az aknába. Most azonban a
„pesti ember” jó idõt jósolt, úgyhogy november ide, tél oda, egy snassz festés-mázolás
nem okozhat gondot. A tervem, mely szerint
mindent átfestek, az elsõ nap módosult, még-

kony karikákra,
a
többi zöldséget pedig
– a burgonya kivételével – vágjuk vékonyra, ezután
ételízesítõvel szórjuk
meg. Vajazzunk ki egy
nagy tepsit,
rakjuk bele a combokat, és halmozzuk rá
a zöldségeket. Öntsük alá a fehérbort, fóliázzuk le, és elõmelegített sütõben 150
fokon 30-40 percig pároljuk. Az idõ letelHozzávalók: fejenként 3-4 db csirkecomb, 20 dkg sajt, néhány szem alma,
sárgarépa, fehérrépa, karalábé, vöröshagyma, fokhagyma, zöldpaprika, másfél dl fehérbor, 1 kg burgonya, 1 nagy pohár tejföl, 1 tojás, ételízesítõ, só, bors.

Plörõ

Magad uram, ha…
hozzá radikálisan. Felmérve a szobák méretét,
a bútorok mennyiségét és súlyát, úgy döntöttem csak a hibákat javítom ki. Annak idején a
pincébe vittük a maradék – egy évig eltartható
– festéket, melynek tetejérõl lekapartam az ötéves penészt, majd spajszerral (a lángvágót
nem találtam) felnyitottam a dobozt, és bõszen
festeni kezdtem. Az eredménytõl könnybe lábadt a szemem. A halványsárga falon a korallpirosba forduló narancssárga pacák döbbenetes látványt nyújtottak. Aztán láss csodát, a
színkavalkád lassan halványulni kezdett, majd a
fal eredeti színéhez szelídült. Semmi folt, semmi paca, a szoba frissen, tisztán és fõleg egyszínûen tündökölt. A fehérre meszelt szobákkal
még kevesebb gondom volt, a mohazöld szélfogóval és elõszobával viszont annál több. Ezt
a színt ugyanis keserû tapasztalataim szerint
sem javítani, sem pedig átfesteni nem lehet,
(mármint a magam erejébõl), maradt tehát a
tapétázás. A feladat elvégzését nagynéném
hathatós segítségével képzeltem el (régi házi
kisiparos, szakterülete; horgolás, kötés, tapétázás), aki rendkívül készséges volt, ám amikor
megtudta melyik két helyiséget szándékozom
megcsinálni, elfehéredve közölte, inkább egymaga levág két disznót, mint azt a csövekkel,
ajtókkal ki- és beugrókkal megáldott két kis lu-

tével fordítsunk a rétegeken, és alulról
helyezzük felülre a husikat. Meghámozott, kimagozott fél almát tegyünk minden comb tetejére. Ezután toljuk vissza
a sütõbe és 200 fokon pirítsuk meg. Közben folyamatosan locsolgassuk saját levével. Mikor már látszik, hogy az alma is
megsült, reszeljünk rá sajtot, és ha az is
megpirul, akkor kész a hús, nekiláthatunk a köret elkészítésének. Gyuri szerint ez az étel a krumplis csodával az igazi. Héjában fõzzük meg a burgonyát, hámozzuk meg, majd kivajazott tepsibe káposztareszelõn egyenletesen reszeljük
bele egy sornyit. A tejfölt keverjük ki
egy evõkanál ételízesítõvel és a tojással,
aztán jöhet egy réteg krumpli, egy réteg
szósz, amíg el nem fogy. Elõmelegített
sütõben 200 fokon fél órát kell sütni. Ha
a teteje megpirult, erre is reszelhetünk
sajtot. Kockákra vágva tálaljuk a zöldséges csirke mellé. Gyuri savanyúságnak
ecetes paprikát vagy karfiolt javasol hozzá. A finom ebéd és a hangulatos beszélgetés mellé pedig egy jó pohár száraz fehérbort.
sete
kat kitapétázza velem. De megcsináltuk! Estére
ugyan már nem csak a hajam, de a szempillám
is csupa ragasztó volt, nem beszélve a fülemrõl, még két nap múlva is találtam benne néhány megszáradt ragasztódarabot. Az amúgy
is szabadszájú nagynéném pedig még magához mérten is sokat káromkodott. Átkozta a napot, amikor megismert, a vert falú csámpás
házamat, az ócska habtapétát és még a macskámat is. Ez utóbbi érthetõ volt, elég zavaró
ugyanis, ha három méter, ragasztótól csöpögõ
tapétával a kezünkben próbálunk meg felmászni a létrára, miközben egy harmincdekás szõrcsomó kapaszkodik foggal-körömmel a bokánkba.
Ehhez képest az ajtók, ablakok javítófestése,
már gyerekjáték lesz – gondoltam –, nem számolva a száradási idõvel, ami november környékén, még enyhe idõjárási viszonyok között
is elég sok. Mindezt csak tetézte, hogy összekevertem a festékes dobozokat, így a munkám
menete a következõképpen nézett ki: alapozás, pici száradás, festés, nagy száradás, s
hogy még szebb legyen: a javítófestés javítása, melyet zománcfesték helyett újra alapozóval végeztem el, tehát újra át kellett kennem,
immár negyedszer, az összes ajtót és ablakot.
András-napra azonban minden kész volt, még
én is. Este már megadóan írtam fel az általam
ismert mesterek neveit az andráscsillag sugaraira, hogy amelyik az esti letépdesés után végül megmarad, az érkezzék karácsonykor
leánykérõbe…
Hahn Szilvia
Fotók: Balog Judit (fent), Csahóczi Fotó (lent)
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Jó napot, mi újság?

Lenkei István
A karácsony szelleme évrõl évre rabul ejti az embereket. Lenkei István számára a meghittségen, ünnepélyes
kellékeken, és az ajándékozáson túl ez az ünnep Isten
szeretetérõl szól. Református lelkészként legfõbb vágya, hogy szolgáló közösséget építsen Pakson.
Lenkei István édesanyja Újszövetséget tanított a teológián, de ami még fontosabb,
a család mindennapjait az Istenhez való viszony határozta meg. –A gyermeki lélek
nyitott, fogékony minden újra, ezért a szüleim által mutatott példa befogadása, az
Isten szeretete teljesen természetes volt számomra –
mondja István. Ma is kellemes emlékeket ébreszt benne, mikor gyermekkorára
visszaemlékszik. Leginkább
azt szerette, mikor esténként édesanyja a gyerekbibliából felolvasott. Felcseperedve látta a református
egyház pozitívumait, de ezzel
együtt elesett voltát is. A
Debreceni Református Gimnázium diákjaként, azonos
korú társaihoz hasonlóan
kritikus világszemlélet jellemezte, s esetében e mellé

társult a református egyház
kritikája. – Csak akkor van
joga bírálni valakinek, ha képes és hajlandó változtatni
azon, ami szerinte rosszul
mûködik – vallja. Ezért talán
nem is volt más választása,
mint a lelkészi pálya. Az iskolai szabályok az átlagosnál
szigorúbbak voltak, de nem
volt nehéz betartani õket.
Késõbb a Károli Gáspár Református Egyetemen koptatta az iskolapadot. Mikor
teológusként elõször állt a
hívek elé, igencsak remegett
a térde. Aztán kezdõ lelkészként ennél jóval komolyabb
feladatot kellett megoldania.
Nagydobsza és környéke –
mely összesen nyolc falut jelentett – református lelkésze
lett. Mivel ott már évtizedek
óta nem volt helyben lakó
lelkész, nekik kellett összekovácsolni a közösséget. Ist-

ván megnõsült, s a munkában is társra lelt. Felesége,
aki szintén lelkész, kezdetben státuszt nem kapott
ugyan, de mindenben segítette férjét. Öt évet dolgoztak ott, s komoly eredményeket értek el. Idõközben a
család is gyarapodott. Három kislányuk született,
majd Paksra költözésük után
jött a legkisebb, szintén
lánygyermek. Igyekszik számukra olyan meghitt, szeretetteljes hangulatot biztosítani, amilyet õ köszönhet
szüleinek. A nyári szabadság, mely legalább két hétbõl áll, fontos szerepet tölt

eredményei itt is a legkiválóbbak. Máténak már kisiskolás korában a gitár volt

a kedvenc hangszere, de csupán
hobbiból zenél,
nem erre a pályára készül. Távolabbi jövõjét az
informatika területén képzeli el.
Zenehallgatás
mellett sok idõt
tölt a számítógépnél is, de nem
csak a négy fal
között tölti napjait, másik nagy
kedvence a kosárlabda. Az ASE
serdülõ csapatának tagja, és persze lelkes szurkolója a
nagy csapatnak.
bézsé

Tehetségesek, fiatalok

Pintér Máté
Gitár, kosárlabda és kitûnõ
tanulmányi eredmény. A
legrövidebben így lehet
jellemezni Pintér Mátét. A
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hetedikes tanulója szorgalmas, kiegyensúlyozottan teljesítõ diák,
bizonyítja ezt a fent említett iskolai eredmény, de
ezt mondja zenetanára is
zenei munkájáról. Máté
hat éve diákja a zeneiskolának, két év szolfézstanulmányok után csapott a húrok közé Szabados László
tanár úrnál, aki elmondta,
hogy növendéke vizsga-

Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Molnár Gyula (lent)
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be a család életében. Egy részét együtt töltik, másik része csak a felnõtteké, ilyenkor a kicsik a
nagyszülõknél
vannak. Istvánnak az a
véleménye,
hogy bár fontos a családi
együttlét, de
legalább ilyen
fontos, hogy a
szülõk kikapcsolódjanak,
feltöltõdjenek, egymásra figyeljenek, mert így tudják
igazán szeretni gyermekeiket. A lányokkal egyébként
sokat bicikliznek, s régebben
István rendszeresen teniszezett. Ám mióta edzõpartnere, a római katolikus káplán
elköltözött Paksról, õ sem látogatja a teniszpályát. Egyre gyakrabban megfordul
azonban valamelyik ausztriai
sípályán. Eleinte tiltakozott,
mikor a hívek kérték, szervezzenek sítábort. Mára
nemcsak megszokta ezt a téli sportot, hanem kedvelt
szórakozássá vált számára.
Meg persze a közösség építésének fontos eszközévé.
Mikor Pakson munkába állt,
célul tûzte ki magának,
hogy szolgáló közösséget
építsen. Azt szeretné, ha minél több ember érezné, hogy
mûködik itt egy közösség,
amelynek tagjai Jézus-követõ emberek. Vallja, hogy a
rászorulók, elesettek megsegítésén keresztül is lehet
Istent szolgálni. A közösség
létrejött, minden nyáron
gyerektábort szerveznek,
alapítványt mûködtetnek a
rászorulók számára. Szándékában áll ezt a folyamatot
tovább erõsíteni, s az egyes
gyülekezetek
közötti
együttmûködésen javítani.
Szeretné, ha Isten szeretete
mindenkihez eljutna, különösen Karácsony idején.
-Gyuri-
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Helytáll a PFC az NB I-ben
A tavaszról elõrehozott két
mérkõzéssel zárult a Borsodi Liga „õszi” küzdelemsorozata. A 15. fordulóban a Paksi FC a sereghajtó Vácot fogadta a Fehérvári úton. Az
összecsapás elõtt Lengyel
Ferenc elmondta, nehéz
mérkõzésre számít, míg a
hazai szurkolók egyértelmû
paksi sikert vártak. A 0:0-ra
végzõdõ összecsapás után kiderült, a zöld-fehérek edzõje
jól gondolkodott. Az elõzetesen megbeszélt taktika ellenére elmaradtak a várt rohamok, bár mezõnyfölényben
játszott a Paks, igazán nagy
gólszerzési lehetõség nem
alakult ki a vendégkapu
elõtt. A fordulás után már
egy bátrabban, célratörõb-

ben futballozó hazai csapat
jött ki az öltözõbõl, lehetõségek sokaságát dolgozták ki
Buzásék. A helyzetkihasználással azonban megint sok
probléma adódott. A paksi
csatárok vagy nem találták
el a kaput, vagy a kapus védett bravúrral. A vége elõtt
nem sokkal szabadrúgásból
a paksi felsõ lécen csattant a
labda, így a döntetlen teljesen igazságosnak mondható.
A következõ fordulóban a
legutóbbi bajnok ellen idegenben lépett pályára Lengyel Ferenc együttese. A
Debreceni VSC-vel augusztusban 0:0-át játszottak a
paksi legények, így a pontszerzés is már bravúrnak számított volna a Nagyerdõben.

A Paksi FC sokáig jól tartotta
magát, sõt több alkalommal is
veszélyeztették a debreceni
kaput, de Báló, Kiss Tamás és
Varga is hibázott. A 85. percben Leandro bevitte a gyõztes találatot, és ha nehezen is,
de 1:0-ra legyõzte az újoncot a
Debrecen.
A bajnokság átmenetileg
szünetel, de a január 10-én
már megkezdõdik a téli felkészülés. Lengyel Ferenc
edzõ elmondta, mindenképp
szeretnék megerõsíteni a keretet. A személyi kérdésekrõl azonban még korainak
tartotta nyilatkozni. A Paksi
FC az elõkelõ 8. helyrõl várhatja a Tatabánya elleni tavaszi rajtot.
efgé

Motorral érkezett a Mikulás több paksi iskolába és
óvodába a Paksi Autó- és Motorsport Egyesület jóvoltából. A gyerekek és a járókelõk körében nagy sikert arattak a szaloncukrot osztogató
nagyszakállúak. Nem ez volt
az egyesület elsõ jótékony
akciója, több gyerekrendezvények részt vettek már.

Javuló formában az Atom

A Demeter Egyesület és az Atomerõmû SE Természetjáró
Szakosztálya gyalogtúrát szervezett az Ürgemezõn, melyet
maga a Mikulás vezetett. A 10-15 fokos decemberi tavasznak
köszönhetõen több mint ötvenen vettek részt az év végi kiránduláson. A 3–4 kilométeres távot a legkisebbek is könnyedén
teljesítették. A strand melletti tónál a Mikulás kis meglepetésekkel kedveskedett az apróságoknak, akik a kirándulás alatt
többször megálltak, hogy játékos vetélkedõben vegyenek
részt. A túrát követõen évértékelõt is tartott a két egyesület.
Jakab Albert, az ASE szakosztályelnöke elmondta, rendkívül
sikeres volt a 2006-os év. A Demeter és az ASE sosem egy idõben rendezte túráit, ezért mindkét szervezet kirándulásain népes gyaloglótábor gyûlt össze. Több országos versenyen részt
vettek. Kiemelte, hogy a Bakancsos Atom-kupán és a dél-mezõföldi teljesítménytúrán a résztvevõk száma mindkétszer
meghaladta a kétszáz fõt.
röné

A 2006–2007-es férfi NB I-es
kosárlabda-bajnokságban
sok minden megtörtént már
az Atomerõmû SE csapatával, de két dolog még nem.
Az egyik, hogy egymás után
két bajnokit nyer Zsoldos
András együttese, a másik
pedig, az hogy idegenben tudott gyõzni a paksi gárda. Az
elmúlt két hétben mindkettõre sor került, így elmondhatjuk: javuló formában van az
ASE. A bajnokság 9. fordulójában az Univer Kecskemét
látogatott a Gesztenyés úti
sportcsarnokba. A fordulatokban gazdag, a nézõk számára rendkívül izgalmas öszszecsapáson kiélezett végjátékot követõen 81:80-ra gyõzött a tavalyi bajnok. A paksi
csapatból Mészáros, Horváth
és Walters teljesítménye dicsérhetõ. Következõ összecsapását december 5-én az
Európa Kupában játszotta
Zsoldos András csapata. A
török Banvit ellen hazai pályán a nyitó negyedet megnyerte, a következõ hármat

elbukta az ASE. Az EK 5.
fordulójában 82:61-re gyõzött a vendéggárda.
A legutóbbi bajnokin Debrecenben léptek parkettre
Cziglerék. Az anyagi gondokkal küzdõ Vadkakasoknál
több kulcsjátékos nem vállalta a szereplést, így egy megfiatalított együttessel néztek
farkasszemet a piros-kékek.
Az összecsapáson aztán hamar kidomborodott a két csapat közöti különbség, mind a
négy negyedet megnyerve
fölényesen gyõzött az Atom:
Debreceni Vadkakasok–Atomerõmû SE 63:84. A találkozó második félidejében Jan
Pavlik a paksiak irányítója
súlyos sérülést, térdszalagszakadást szenvedett, így
õt is hosszú ideig nélkülöznie
kell Zsoldos Andrásnak. Decemberben még egy bajnokit
játszik a Zsoldos gárda. 20án, szerdán hazai pályán a
Pécs ellen mérkõzik az ASE.
Lapzárta után érkezett:
Azovmas Mariupol–Atomerõmû SE 88:62
efgé
Fotók: Nagypál Béla (fent), Wollner Pál (lent)

SPORT
Az elsõ Paks Kupa tenisz-

Szép sikereket értek el

versenyt három korcsoportnak írták ki a szervezõk. A
versenyzõk L12, 14 és 16ban indulhattak. Nagy Endre versenybíró elmondta,
kéthetente rendeznek ilyen
vagy ehhez hasonló versenyeket az országban, de a
paksi teniszsátor az egyik
legkorszerûbb. A kiváló helyi körülmények ellenére az
L12-es korosztály versenyét jelentkezõ híján nem
tudták lebonyolítani, a másik két kategóriában már
nem volt ilyen gond. A két
kategóriában induló paksi
Fábián Ágnes könnyedén
gyõzött az L14-esek mezõnyében, míg az L16-ban
ranglistaelsõ soproni Jani
Réka
diadalmaskodott
Klopcsik Dia elõtt. Az L16
párosban a Jani–Klopcsik
kettõs gyõzött, megelõzve a
Fábián–Vágner
és
a
Nagy–Szilbeck duót. efgé

az ASE természetjáró szakosztályának tagjai a 2006-os
Országos Természetjáró
Tájékozódási Egyéni és
Csapat
Bajnokságban.
Egyéniben harminckilencen indultak, öt versenyt
bonyolítottak le. Elsõ helyen végzett és így országos
bajnok lett Jakab Albert.
Csapatbajnokságban tizennégy helyszínen rendeztek
versenyt az ország különbözõ tájegységein. Az „A” kategóriában induló nyolc csapat közül 3. helyezést ért el
a Demeter Atomerõmû SE,
azaz a Jakab Albert, Bányai
László, Berlinger Anita, Jakab Éva, Fercs Lajos összetételû csapat. Az „A50” kategóriában induló tizenegy
csapat közül a Turisták Demeter Egyesület hatodik, a
PARTOSOK hetedik lett.
Az ATOM-SV kilencedik
helyen zárt.
Wollner Pál

13

Paksi diákolimpikonok
Idén is megkezdõdtek a városi és városkörnyéki diákolimpiák. Az elmúlt hetekben a 3.
és 4. korcsoportos lány és fiú
floorballmérkõzéseket rendezték. Az õszi városi bajnokságban még nincsenek továbbjutók, ezek az összecsapások csupán felmérõ jellegûek, felkészülés a tavaszi
megyei döntõkre. A fiúknál
és a lányoknál egyaránt a Deák Ferenc csapata gyõzött. A
gyengébbik nem 3. korcsoportjában is deákos siker született a Bezerédjsek elõtt,
míg a 4.-ben elsõ lett a
Bölcske, második a Deák és
harmadik a Bezerédj.

A 2005–2006-os tanév megyei döntõjének érmeit december 13-án szerdán Szekszárdon adták át rengeteg
paksi díjazottal. Poór József,
a Diáksport Bizottság elnöke elmondta, legnagyobb
számban a floorballozók
képviseltették magukat, de
a kajak-kenu, a cselgáncs és
a többi sportág versenyzõibõl is kerültek ki érmesek.
Jövõ héten tovább folytatódnak a floorballmérkõzések,
majd a teremlabdarúgásé
lesz a fõszerep, melynek megyei döntõjét jövõre Pakson
rendezik.
efgé

Vezet a Galaxy Casino
Az alapszakasz felénél már
nincs száz százalékos csapat
a 17. ESZI–Duna Sport kupán. A listavezetõ Galaxy
Casino nyolc mérkõzésen
hat gyõzelemmel, egy rávezetéses gyõzelemmel és egy
vereséggel vezeti a tabellát,
de vesztett pontok tekintetében a Módos–Bor FC áll a
legjobban, miután öt gyõzelme mellé csak egy rávezetéses vereséget könyvelhet el.
A felsõházba a Galaxy, a

Módos–Bor,
a
Kreszpark–Beanett, a Tanya
Csárda biztos befutónak tûnik, de a tavalyi bajnok
Plakész is jó eséllyel pályázik az elsõ hatba. A maradék
helyért az Etalon és a PSE
ifi küzd egymással. Érdekesség még, hogy az utóbbi
években mindig a felsõházban szereplõ GszelmannH.L.M gyengélkedik az idei
idényben.
röné

Idegenben is nyert a sakkcsapat

Magyarországon már rendeztek ilyet, de Pakson a

múlt szombati volt az elsõ spin racing, illetve valamivel ismertebb, elterjedtebb nevén spinning maraton. Az ötlet
Mihály Melindától, a Cél Fitness edzõjétõl származik. –
Nem titok, a harmincadik születésnapomat ünnepeltem a
maratonnal. A törzsvendégeknek biztosítottunk lehetõséget a részvételre – mondta. Három órán át, három edzõ –
Támerné Lukács Beáta, Fehér Imre és Mihály Melinda –
irányításával tekertek folyamatosan a hölgyek. Hogy ne
veszítsék el kedvüket és lendületüket, ez alkalommal nem
a szokásos zenére edzettek, hanem egy kongadobos diktálta az ütemet.
-vtFotó: Cél Fittness

Újabb fordulón vannak túl
az Atomerõmû SE sakkcsapatai. Az NB I Szabó László-csoportjában
szereplõ
paksi gárda tagjai ezúttal
idegen környezetben ültek
asztalhoz. A Tabáni Spartacust könnyûnek mondható
mérkõzésen 9:3-ra múlták
felül az atomosok. Vidéki
Sándor, Pataki Gyõzõ, Fodor
Tamás, Molnár Béla, Tóth
Lili és Balázs Gábor is gyõzött, míg Berkes Ferenc,
Ács Péter, Csom István,
Szabó Krisztián, Györkös
Lajos és Siklósi Zoltán dön-

tetlent ért el. Az NB I/B
Charousek-csoportjában
játszó ASE-II. is a fõvárosban vendégszerepelt.
A
Pénzügyõr elleni 7,5-4,5 arányú vereséggel végzõdõ öszszecsapáson Ignácz Mária
és Tancsa Róbert állt fel
gyõztesen az asztaltól, Mácsik Tamás, Gosztola István
és Kis József remizett. A következõ fordulóban december 17-én az ASE elsõ csapata a Makóval, míg a második számú atomos együttes a
Lövõ SE-vel mérkõzik.
efgé

MOZAIK
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Rekordszámú résztvevõ
Közel háromszázötven diák
részvételével rendezték meg
az idei Ki mit Tud?-ot a paksi
úttörõk és a Paksi Közmûvelõdési Kht. A rendezvény története 2003-ban háromnapos,
országos megméretéssel kezdõdött, amelyet a helyi úttörõszervezet az országos központtal karöltve hirdetett
meg. Ezután a mûvelõdési
központ és a paksi úttörõk,
élükön Mezõsi Árpáddal úgy
döntöttek, hogy kisebb körben ugyan, de folytatják. Így
két évvel késõbb újra megmutathatták a gyerekek, hogy ki
mit tud. Korábban négy kategóriában, idén kettõben várták a nevezéseket az általános
és középiskolás diákoktól. A
vers-, mese-, és prózamondók
összesen 73-an voltak, õket
két zsûri hallgatta meg, a
nagyklubban az alsó tagozatos
gyerekeket, a színházteremben pedig a felsõ tagozatos és

középiskolás versenyzõket.
Néptánc, klasszikus- és modern tánc kategóriában több
mint kétszáz nevezõ volt, az
egyéni, páros, csoportos produkciókkal délután léptek
színpadra a fiatalok. A zsûrik,
amelyeknek tagjai többségében nem Paksról, hanem
Pécsrõl, illetve Budapestrõl
érkeztek, nem helyezésekrõl,

hanem minõsítésekrõl döntöttek, és az eredményhirdetés
után szakmai tanácsokkal látták el a fellépõket. Az irodalmi
csoportban kilenc arany, tíz
ezüst, és tizenkét bronz talált
gazdára, a táncosoknál pedig
13 arany, hét ezüst és szintén
hét bronz minõsítés. Pakson
maradt ebbõl a versmondók
esetében hét arany, négy ezüst
és három bronz, míg a táncosoknál tizenkét arany, hét
ezüst és hét bronz. A verse-

Híres paksiak, paksi hírességek

Wellmann Róbert
A híres festõmûvész nevét és
munkásságát minden szaklexikon ismeri. Jóllehet nem
Paks szülötte, de házassága
révén élete utolsó évtizedét
városunkban töltötte, sírja a
paksi evangélikus temetõben
található.
Wellman Róbert Szeben
vármegyében, Szerdahelyen
született 1866. július 10-én.
Képzõmûvészeti tanulmányait a müncheni akadémián
és a budapesti Mintarajziskolában végezte. Mesterei
között találhatjuk Székely
Bertalant is. Hosszabb idõt
töltött Német- és Olaszországban, Hollandiában és
Londonban. 1925-ben Rómába költözött, évekig ott dolgozott. Elsõ fontos bemutatkozása 1894-ben volt Segesváron, ezt követte a münche-

ni, a budapesti, majd a berlini kiállítása. 1907-ben Budapesten, 1918-ban Berlinben,
kizárólag hölgyek számára
festõiskolát mûködtetett.
Rajzai közül többet, illetve
az Anya gyermekével c. képét a Magyar Nemzeti Galéria õrzi, de munkái megtalálhatók olasz galériákban, s
magyar városok képtáraiban is.
Hallatlan gonddal és ügyes
kézzel formálta meg portréit. A német iskolákon szerzett alapossága érdekesen
ötvözõdött az olasz mûvészek lírájával. Lyka Károly
Mûvészet c. folyóiratában
(1907. VI. évf.) olvashatjuk
róla: „…Elsõ tekintetre a
rajztudás nagysága köti le figyelmünket: végtelen lelkiismeretességgel követi nyom-

ról nyomra egy arc, egy kéz
formáját, kérlelhetetlenül
felfedi a hajlások finomságát, … Szinte csodálni való,
mint fut végig a tónusok finom árnyéka rajz formáin,
mint élénkíti azt s teszi
gazdaggá… Érdemes megfigyelni, mint vész el egy hajló vonal, egy tónus, szinte
nesztelen decrescendoban a
többi közé, a mint siklik egy
árnyék finom köde egy formán; alighogy a ceruza vagy
kréta nyomot hagyott a papíron; alighogy a kéz néhány
mozdulatra készteti a szerszámot. Wellmann, a rajz tudósa, ezeknek a lehelletes finomságoknak a grafikus
költõje….”
Már idõs ember volt, amikor 1938-ban házasságot kötött a paksi születésû Hor-

nyen rekord is született, a
paksi Vidákovics család öt
gyermeke közül négyen léptek színpadra, közülük hárman arany minõsítést kaptak,
egyikük pedig ezüstöt. Kedves
színfoltja volt a programnak,
hogy az alsósok között óvodások is színpadra léptek, és szépen szerepeltek. A pihenés
perceiben a résztvevõk megtekinthettek egy kiállítást,
amely az idén hatvan éves úttörõ szervezetet mutatta be. A
szervezõk azt tervezik, hogy a
megyei szintû versenyt régióssá emelik. Az még kérdéses,
hogy évenként váltakozva mutatkozhatnak majd be a gyerekek a különbözõ mûvészeti
ágakban, vagy az irodalom, zene és tánc együtt jelenik meg
egy többnapos programban. A
harmadik Ki mit Tud-ot a paksi és a megyei önkormányzat,
az atomerõmû, a Magyar
Versmondók Egyesülete, és a
Magyar Napló szerkesztõsége
támogatta.
-gyöngyváth Gizellával, Horváth
Sándor paksi evangélikus esperes leányával, s haláláig
városunkban, pontosabban
Gyapán éltek a felesége
édesapjától örökölt birtokon.
1945 után természetesen az
õ földjeiket is államosították.
Kúriájukba több családot is
beköltöztettek, csak egy kis
szobát hagytak meg számukra. A még ma is élõ gyapaiak
emlékezete szerint már a háborús években is, de különösen birtokuk elvesztése után
szegényesen éltek. A képek
eladása, régi vagyontárgyaik
elkótyavetyélése is csak szûkösen fedezte megélhetésüket. Kis fehér csacsifogatukon jártak be Paksra vagy a
környezõ erdõkbe gombászni, gyakran egykori bérlõik
adták össze ennivalójukat
szeretetbõl. Wellmann Róbert 1946. február 22-én halt
meg, felesége tíz évvel élte
túl õt.
Kernné Magda Irén
Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Mozi

TelePaks

Kiállítás

Program

Dec.16. (szombat) 14:30 óra
TÚL A SÖVÉNYEN
Szinkronizált amerikai
animációs film

Ha kedd, akkor Lelátó!
Sportos magazinunk vendégei ezúttal Bor Barna,
Mészáros
Anett
és
Hangyási László lesznek. A
novemberi U23-as cselgáncs Európa-bajnokságról beszélget velük a mûsorvezetõ Dallos Tibor.

A kiskiállítóban december
16-án szombaton 16 órakor
lesz a „Jönnek az ünnepnapok” címû pályázat eredményhirdetése, és egyben a
beérkezett pályamunkákból
összeállított kiállítás megnyitója.

A városi mûvelõdési központban december 16-án
szombaton 19 órától táncház lesz a Mandorla zenekar közremûködésével.
Szintén a VMK-ban december 21-én a „Zene, az üdítõ
lélegzet” c. sorozatban
Horváth István házigazda
folytatja a vonósnégyesek
bemutatását.
A Jézus Szíve templomban
december 18-án hétfõn 17
órakor „Karácsony fényei”
címmel karácsonyi hangversenyt ad Csavlek Etelka
Liszt-díjas érdemes mûvész, valamint Gulyás Dénes a Magyar Állami Operaház magánénekesei, és
Neumark Zoltán zongoramûvész.

Dec. 17. (vasárnap) 19 óra
DÖGÖLJ MEG
JOHN TUCKER
Feliratos amerikai vígjáték
Dec. 20. (szerda) 19 óra
ÉN, A NÕ ÉS + 1 FÕ
Szinkronizált am. vígjáték
Dec. 22. (péntek) 19 óra
FLYBOYS
– ÉGI LOVAGOK
Feliratos am. kalandfilm
Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992

Szerdán folytatódik a Mindentudás Egyeteme. A VI.
szemeszter 14. elõadását
„Infarktus és koleszterin”
címmel Karádi István tartja, melyet 18:00 órától tekinthetnek meg.
Az Atomerõmû kosárlabdacsapata bajnoki mérkõzésen a Pécs gárdáját fogadja
december 20-án, szerdán. A
mérkõzést
csütörtökön
17:30-tól felvételrõl láthatják a Városi Televízió mûsorán.

Az ünnepeket idén is soksok dallal teszi meghitté a
Fortuna rádió!
December 24-én, 25-én és
26-án karácsonyi zene-dömpinggel kívánunk békés,
boldog karácsonyt, és rádiózásban gazdag új évet!
Fortuna Rádió! Az ünnepnapok legszebb dalaival!

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

Utoljára mutatja be alkotásait Oszoli Piroska. Az

A mûvelõdési ház könyvtárának galériájában a

idõs festõmûvész saját bevallása szerint a paksi városi
mûvelõdési központban rendezett kiállításával búcsúzik a
nagyközönségtõl. A „Szépség a vásznakon” címû kiállítást
január 12-ig láthatja a közönség. Oszoli Piroska az ötvenes évektõl dolgozott aktívan. Eleinte közös kiállításokon
vett részt, majd 1969-tõl számos önálló tárlat következett.
Mûvei Új-Zélandtól Ausztriáig megtalálhatók mûgyûjtõk
tulajdonában.
A Dunakömlõdi Faluházban Bíró Sándor alkotásai
láthatóak. A kakasdi hallássérült festõmûvész a Te is más
vagy, te sem vagy más program keretében mutatkozik be
a kömlõdi közönségnek.

Kalinkó együttes értékes, hangulatos zenei elõadása után
Pálmai István nyitotta meg Fogasné Rácz Éva keramikus
kiállítását. Rácz Éva tárgyait, a vázák, tálak, tányérok, pohárkészletek, gyertyatartók sorát egyedi forma- és színvilág jellemzi. Munkái zsûrizett iparmûvészeti alkozások. A
megnyitóban elhangzott, hogy Rácz Éva a jövõben több
szobrot és mozaikképet szeretne készíteni. A keramikus
munkáiból nem csak nagy mérete – 90x120 cm – miatt tûnik ki a Paks nevezetességei címet viselõ agyagkép, amely
egy montázs Paks legjellemzõbb szimbólumaival, hanem a
remek mûvészi teljesítmény miatt is. Rácz Éva bevallása
szerint stílusa nem skatulyázható be, és ezt igazolják is a
kiállított tárgyak.

Fotó: Molnár Gyula
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ASUDVA

Paks, Kölesdi út 104. (MÉH-telep alatt)

Cégünk a

metabo
ipari gépek hivatalos márkakereskedõje

Óriási év végi árzuhanás
Metabo vésõgép (25 J) + fúrókalapács
Metabo sarokcsiszolók
Metabo ütvefúrógépek

243.000 Ft
20.900 Ft-tól
19.900 Ft-tól

KARÁCSONYI
AKCIÓ
- szemüvegkeretek 30%
- havi kontaktlencsék 20%
- multifokális szemüveglencsék
15-25%
LENS OPTIKA
7030 Paks, Dózsa György út 44.
Telefon: 75/511-246

BA-TU
Építõipari Kft.

3 év garanciával
Kínálunk még Extol fúrógépeket, sarokcsiszolókat,
csaptelepeket stb.
Kiemelt ajánlatunk:
Inverteres hegesztõtrafó (Extol) 130 Ah
75.000 Ft
Áramfejlesztõ, benzinmotoros (Heron)
80.000 Ft-tól
Paks, Kölesdi út 104.
Tel./fax: 75/314-479; mobil: 06/30-96-95-060
E-mail: univer.kft@freemail.hu

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

Egyéves a paksi CIB fiók: középpontban az ügyfél

Alig egy éve, 2005. decemberében nyitotta meg fiókját a CIB
Bank Pakson. A sikeres indulást
mi sem igazolja jobban, mint a
folyamatosan bõvülõ ügyfélkör,
amely — a színvonalas kiszolgálás mellett — a bank egyre szélesebb termékpalettájából bármely
pénzügyi igényére találhat megoldást. A fiók megnyitásának évfordulóján rendezett ügyféltalálkozón
beszélgettünk dr. Kissné Földi Beáta vezérigazgató-helyettessel.

- Minek köszönheti a CIB eddigi
sikereit?
A több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezõ CIB Bank Magyarország negyedik legnagyobb univerzális bankja, a hazai pénzpiac
meghatározó szereplõje. A CIB
Csoport – mert valójában csoportról beszélhetünk – amelybe lízingcég és faktorcég is tartozik, a
lakossági ügyfelek, a társas vállalkozások, az intézmények és az
egyéni vállalkozók számára egyaránt teljes körû kereskedelmi
banki és befektetési szolgáltatást
nyújt: a bankszámlavezetéstõl a
betéti és hitelkártyákig, a különféle támogatott és egyéb – akár lízing, faktoring – finanszírozási lehetõségektõl a befektetési és értékpapírügyletekig a termékek
rendkívül széles skáláját kínálja.
- Ez azt jelenti, hogy bármely
korcsoport megtalálhatja a számára leginkább megfelelõ konstrukciót?
Pontosan! Olyan termékeket kínálunk, és olyan kondíciókat nyúj-

tunk, hogy mindenki megtalálja a
számítását. Az ifjú szülõk számára indult a babakötvény program,
a 6-14 éves korosztálynak a
pénzügyek világába játékos formában bevezetõ CIB Szia Szimba
Programot ajánljuk – amely elnyerte „Az év megtakarítási terméke 2006” címet –, és természetesen rendelkezünk kifejezetten diákoknak, egyetemistáknak
kifejlesztett számlacsomaggal is.
A számlavezetés mellett mai rohanó világunkban kiemelt hangsúlyt fektetünk az elektronikus
szolgáltatások fejlesztésére is. A
CIB Internet Bank – amely lehetõséget biztosít a kényelmes ügyintézésre akár otthonról, akár irodából – több korábbi elismerés mellett szintén díjat nyert az idei „Az
év bankja” rendezvényen.
- Az ünnepek elõtt milyen újdonságot kínál a CIB?
Mindazoknak, akik viszonylag
rövid idõre kívánják elhelyezni
megtakarításaikat, a CIB 2006.
december 31-ig — karácsonyi

ajándékként — az újonnan elhelyezett lekötésekre vonatkozóan
10%-os éves kamattal kínálja a 2
hónapos betétet. Akik pedig már
meglévõ megtakarításaikon szeretnének ilyen kedvezõ kamatot
realizálni, a Betétmix akció keretében befektetési jegy vásárlással
egybekötött ezüstbetéttel juthatnak hozzá az évi 10% kamathoz.
Versenyképes szolgáltatásokkal
várjuk ügyfeleinket, s igyekszünk
nemcsak forintosítható elõnyöket
nyújtani számukra, hanem akár
személyre szabott kiszolgálást is
biztosítani. A CIB üzleti filozófiájának fókuszában az ügyfelek igényei állnak, amit mottónkkal is kívánunk jelezni: „Egy hullámhoszszon”.
(X)
www.cib.hu
7030 Paks, Dózsa Gy. út 35.
Tel.: 75/519-500
Fax: 75/519-509
Nyitva tartás: hétfõ–kedd–csüt.:
8:30 – 16:00
szerda: 8:30 – 17:00
péntek: 8:30 – 14:30

