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PAKSIHÍRNÖK

Intézze kényelmesen,
olcsón bankügyeit !

Vegye igénybe Internetbank szolgáltatásunkat,
mellyel a hagyományos utalásnál olcsóbban

utalhat számlájáról, csupán internet-hozzáférés-
re van szüksége. Válassza az igényeinek 
leginkább megfelelõbb számlacsomagot !

1.Lakossági számlavezetés 0 Ft/hó
2. Lakossági számlavezetés 
+ Internetbank 250 Ft/hó
3. Lak. számlavezetés 
+ Internetbank 
+ VISA bankkártya  500 Ft/hó  

1. Vállalkozói számlavezetés 500 Ft/hó
2.  Váll. számlavezetés 
+ Internetbank 
+ VISA bankkártya  1.000 Ft/hó

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

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását 

az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Paksra is ellátogatott a Fidesz Tolna
megyei nõtagozata meghívására a me-
gyében vendégeskedõ Böjte Csaba. Az
árvaház alapító ferences rendi szerzetes
a zsúfolásig megtelt Jézus Szíve katoli-
kus templomban tartott szentmisét,
majd a Balogh Antal Katolikus Iskola di-
ákjaival és pedagógusaival találkozott.
Bordács József elmondta, 140 ezer forint
készpénzt gyûjtöttek, és adtak át Böjte
atyának, illetve tartós élelmiszereket,
tisztítószereket és játékokat. – Ebbõl
egy kisteherautónyi gyûlt össze – mond-
ta a Fidesz paksi elnöke. Böjte Csaba
paksi látogatását a Fidesz a Duna-korzó
Polgári Egyesülettel és a KDNP helyi
szervezetével együtt szervezte.           tV

Autópálya lesz 
az M6-os Paksnál is 
Autópályáról és nem gyorsforgalmi útról
döntött a parlament, amikor jóváhagyta
az M6 Dunaújváros–Szekszárd közti sza-
kaszának koncesszióba adását. Az Or-
szággyûlés egyetértett azzal, hogy az
M6-os a köz- és magánszféra együttmû-
ködésével, úgynevezett ppp-finan-
szírozással valósuljon meg, azzal, hogy
az állami kötelezettségvállalások a Du-
naújváros–Szekszárd közötti szakaszon
nem haladhatják meg a nettó 208,3 milli-
árd, a Szekszárd–Bóly–Pécs szakasz
esetében pedig a 266,8 milliárd forintot. 

Az eredeti tervekkel ellentétben Duna-
újváros és Szekszárd között is autópálya
épül. Az út kétszer két sávos lesz elvá-
lasztó sávval. – A korábbi tervek szerint
mechanikai stabilizációból készült volna
a leállósáv, hogy majd késõbb, ha na-
gyobb lesz a forgalom, véglegesen meg-
épül, de miután ppp-s finanszírozásban
épül, ugyanolyan aszfaltburkolatú lesz,
mint a többi – mondta el Petki Gusztáv. A
Nemzeti Infrastruktúrafejlesztõ Zrt.
irodavezetõje hozzátette, a részvételi fel-
hívást ezekkel a feltételekkel adják ki rö-
videsen. Júliusban szeretnének szerzõ-
dést kötni, 2010-re pedig meg kell épül-
nie ennek a szakasznak is. – Reméljük

lesz olyan pályázó, aki felvállalja – fogal-
mazott Petki Gusztáv.

Mivel a Nemzeti Infrastruktúrafejlesz-
tõ Zrt. több problémát is talált az M6 al-
ternatív nyomvonalára készített tervek-
ben, ezért vélhetõen az eredeti, völgyhi-
dakkal és alagutakkal gazdagított, azaz
drágább megoldás valósul meg.

Az M6-M60-as Szekszárd-Bóly és
Bóly-Pécs közötti útszakaszát a Mecsek
Autópálya Konzorcium építheti meg. A
társaság nettó 266,8 milliárd forintos
ajánlatával nyerte el az építési jogot –
közölte a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium Kommunikációs Fõosztálya.
A szerzõdés összege nem csak a kiviteli
munka, de az útszakasz 28 éven át tartó
üzemeltetését, valamint rendszeres és
idõszakos felújítási költségeit is magába
foglalja. A Strabag vezette cégcsoport,
az idõjárás függvényében, de minden-
képpen még idén megkezdi a munkát az
említett szakaszon.

Mint ismert, ajánlatában a Strabag
2010 tavaszára ígérte a kivitelezés be-
fejezését. A presztízsen kívül a beruhá-
zó magyar állam által a szerzõdésben
rögzített szigorú kötbér is erre szorítja
a céget. Vida Tünde
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Fotók: Wollner Pál (balra), Vida Tünde (jobbra)

Megjelenik kéthetente, 4000 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: 2007. december 21.

Címlapfotó: Szaffenauer Ferenc
Panorámakép: www.paksnet.hu

PAKSIHÍRNÖK

A Paks és Környéke Menté-
séért Közalapítvány évek óta
segíti a mentõszervezetet az-
zal, hogy év vége közeledtével
különbözõ mentéstechnikai
eszközöket adnak át. A szak-
emberek bevonásával olyan
eszközöket vásárolnak, ame-
lyek a mentõautók felszerelt-
ségének, ezáltal az ellátás
színvonalának javítását szol-
gálják. Kérésüknek megfele-
lõen az eszközök minden alka-
lommal a kistérségben mûkö-
dõ mentõállomásokra kerül-
nek. Dr. Buda Péter, az OMSZ
dél-dunántúli régiójának or-
vos igazgatója kiemelte, Tolna
megyében, a paksi kistérség-
ben a legfelszereltebbek a
mentõautók, éppen a közala-
pítvány segítségének köszön-
hetõen, hiszen évek óta olyan
támogatást kap az alapítvány,
általuk pedig a mentõszerve-
zet, ami a munkájukat nagy-
ban segíti. Az eszközök között
vannak olyanok, amelyek már
megtalálhatók a mentõszolgá-
latnál, illetve olyanok, ame-
lyek még nincsenek minden
mentõautón, ezért ezekkel je-
lentõsen tudták növelni a be-
tegek vizsgálati lehetõségeit,
állapotuk meghatározását,
adott esetben pedig az újra-

élesztõ készülékkel az életben
maradás esélyeit. Félautoma-
ta defibrillátor mellett GPS
helymeghatározó készüléke-
ket is adományoztak, amely
gyorsabbá teszi a beteghez ju-
tást. Az eszközök között van
egy mentõolló, fájdalomcsilla-
pító gázadagoló, véroxigén-
tartalom-mérõ. Utóbbiból, il-
letve a helymeghatározó ké-
szülékekbõl minden mentõau-
tóba kerül egy-egy darab. A
kistérségben két mentõállo-
más mûködik, Pakson három,
Dunaföldváron két autóval
dolgoznak. Bagdy László, a
közalapítvány kuratóriumá-
nak elnöke kiemelte, rendsze-
resen pályázik a szervezet a
paksi önkormányzat egész-
ségügyi és szociális bizottsá-
gához, az ehhez szükséges öt-
ven százalékos önrészt az adó
egy százalékából befolyt ösz-
szegbõl biztosítják, ez éves
szinten durván félmillió forint,
de a Paksi Atomerõmû Zrt.,
valamint a J és Társai Kft. tá-
mogatása is nagy segítséget
jelentett az eszközök megvá-
sárlásában. A közalapítvány
arra is törekszik, hogy támo-
gatást nyújtson a térségben
dolgozók továbbképzéséhez.     

-kgy-

GPS került a mentõautókba
Mentéstechnikai eszközöket adott át a Paks és Környé-
ke Mentéséért Közalapítvány az Országos Mentõszolgá-
lat dél-dunántúli régiójának. A közel 1,8 millió forint
összértékben vásárolt eszközök a közalapítvány kérésé-
nek megfelelõen a paksi kistérségben használt mentõ-
autókba kerülnek. 

Jelentõs érdeklõdés kísérte
Ulbert Sándor beszámoló-
ját. Az óvárosi kettes kör-
zet képviselõje szerint a la-
kossági fórum a legalkal-
masabb az igények felmé-
résére, az eredmények,
problémák részletezésére,
ezért hívta a polgármesteri
hivatalba az érintett lakó-
kat. Elõbb beszámolt az
utóbbi idõ beruházásairól,
eseményeirõl. Szót ejtett az
út- és csapadékelvezetõ ja-
vításokról, a Kereszt utcai
óvoda bezárásáról, az egy-
napos sebészet indulásáról,
az Erzsébet szálló felújítá-
sáról, a múzeum fejleszté-
sének elõkészítésérõl. Úgy
tájékoztatott, hogy a legje-
lentõsebb, alvéget érintõ
beruházás, az Árok utca
felújítása tavasszal kezdõ-
dik. Az elõkészületek foly-
nak, pályázat útján keresik
a kivitelezõket. 

A hozzászólók többsége
nem különbözõ beruházá-
sokat sürgetett, hanem
k ö z l e k e d é s - s z e r v e z é s i
problémákat feszegetett.
Így a Kereszt utcában az
egyik oldalt érintõ megállá-
si tilalom, a Táncsics utcá-
ban az „alagút” veszélyes-
sége. Szóvá tették, hogy a
Hattyú és Árok utcából ki-
jövet nem lehet átkelni az
úton a nagy forgalom miatt,
illetve, amióta a rendõrség
mellett parkolnak az autók,
kocsival is szinte lehetet-
len. Felvetették, hogy e két
utca és a Báthory kereszte-
zõdése beláthatatlan, ve-
szélyes. Ulbert Sándor el-
mondta, zebrát a két utca
végén nem tudnak kijelölni,
mert van a Táncsicsnál, Vil-
lany utcánál, és egy újabb
megtörné a forgalmat. A
Kereszt utcában szerinte a
lakosságot kell megkérdez-
ni, hogy a többség szerint
melyik oldalon kellene ki-
helyezni a megállni tilos
táblát. A többi kérdés ese-
tében késõbbi választ ígért,
illetve a jelenlévõ Hajdú
János polgármesterrel
adott választ. Rámutatott,
hogy a közlekedési morálon
kellene javítani, illetve so-
kat várnak attól, ha az M6-
ossal együtt elkészül az el-
kerülõ út, és csökken a bel-
város forgalma.

-vt-

Óvárosi fórum
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Magára maradt Paks és né-
hány környékbeli település,
egyetlen regionális hulla-
dékgazdálkodási társulás
sem tudta befogadni õket.
Nem estek kétségbe, saját
megoldáson dolgoznak. Vá-
rosunk 2003-ban a környe-
zetvédelmi miniszter javas-
latára csatlakozott a nagy
távolság ellenére a kaposvá-
ri központú hulladékgazdál-
kodási társuláshoz, idézi fel
Hajdú János. A polgármes-
ter hozzátette, megint csak
a tárca ösztökélésére nyáron
kiváltak területi inkoheren-
cia miatt, azaz, mert nem ha-
táros Paks a társulásban lé-
võ többi területtel. Ez a tény
az uniós pályázatok sikerét
veszélyeztetné, azaz a vállalt
feladatokra, beruházásokra
nem kapnának támogatást.
Emiatt vagy más okok miatt
a többi társulás sem jöhet
szóba. Paksnak ezért egye-
dül kell megoldást találnia,
illetve hat környékbeli tele-
pülés – Gerjen, Bölcske,
Madocsa, Györköny, Nagy-
dorog és Pusztahencse – is
szóba jöhet, hiszen hasonló
helyzetbe kerültek. Paks
polgármestere elmondta, a
lakosságszám még így sem
érte el a pályázatokban
meghatározottakat, ezért
addig járt a minisztériumba,
míg meghallgatásra talált. –
Minden bizonnyal nem va-
gyunk egyedül, de mi vittük
keresztül, hogy az alsó határ
harmincezer lakos legyen –
mondta Hajdú János. Ezzel
ugyan a veszni látszó lehetõ-
ségek visszatértek, de még
korántsem oldódtak meg a
problémák. Mint a polgár-

mester mondja, azok a tér-
ségek sem dicsekedhetnek
példaként tekinthetõ hulla-
dékgazdálkodási program-
mal, amelyek pályázatot
nyertek. Jelzi a szervezet-
lenséget, hogy a nyertes
szekszárdi térség például
Dunaszentgyörggyel közö-
sen pályázott, de ott a paksi
DC Dunakom Kft. szállítja a
szemetet. Hajdú János sze-
rint a legnagyobb baj az,
hogy nincs elegendõ tám-
pont a hulladékgazdálkodás
átszervezése kapcsán. Csu-
pán annyit tudnak, hogy a
szeméttelepeken lerakott
hulladék szervesanyag-tar-
talmát csökkenteni kell, de
arra nem kaptak állami út-
mutatást, hogy milyen mód-
szerekkel tegyék. A DC
Dunakom ügyvezetõjével
már a Magyarországon mû-
ködõ összes regionális hulla-
déklerakót megnézték, sõt
Ausztriában is jártak, meg-
felelõ megoldásra még nem
sikerült rábukkanniuk. – Bí-
zom benne, hogy az a miénk
lesz, bár biztosan nem lesz
olcsó megoldás – foglalja
össze az eddig szerzett in-
formációk birtokában a pol-
gármester. Biztosan új hul-
ladéklerakót kell majd épí-
teni, a most meglévõnek
2008-ig szól az engedélye,
amit szeretnének 2010-ig
meghosszabbítani. Az újjal,
ha lesz – mivel a jogszabály
egyelõre úgy rendelkezik –
csak 2020-ig számolhatnak,
tehát igazán hosszú távú
megoldást nem nyújt. Hajdú
János azt is elmondta, hogy
több társulás fontolgatta a
saját égetõ építését, ám a

pályázatok keretében erre
most nem adnak támoga-
tást. Ezek kapacitása hatal-
mas, egy akkora hulladék-
gazdálkodási társulás, ami
Paks körül szervezõdik, nem
is gondolhat ilyenre. A pol-
gármester információi sze-
rint az atomerõmû fontol-
gatja egy kis biomassza-erõ-
mû létesítését. Ebben, a
mostani információk szerint,
elégethetnék a keletkezõ
hulladék egy részét, az úgy-
nevezett könnyû frakciót, s
ily módon eleget tennének
az elõírásoknak, kevesebb
lenne a szeméttelepen lera-
kott hulladék szervesanyag-
tartalma. Ez azonban – ha-
sonlóan a többihez – most
még alig több egy ötletnél.

A lakosságot annyiban
érintik várhatóan a hulla-
dékgazdálkodásra vonatkozó
változások, hogy jobban kell
majd szelektálniuk az ottho-
nukban keletkezõ hulladé-
kot. Nem a mostanában ter-
jedõ üveg-, mûanyag- és pa-
pírszortírozásra kell gondol-
ni, hanem arra, hogy egy-
egy lomtalanításnál például
nem történhet meg, hogy a
lebontott fáskamra építési
törmeléke közé kerül a ka-
mara sarkában elrothadt
krumpli és az összegyûjtött
levél, merthogy azt – mint
Hajdú János mondja – nem
fogják majd elszállítani.

Vida Tünde

Paks példaértékû megoldást keres
Az elmúlt évek során minden település csatlakozott va-
lamilyen hulladékgazdálkodási társuláshoz. Megtette
ezt Paks is, figyelembe véve az erre vonatkozó kormány-
zati ajánlásokat. Most mégis új utakat kell keresnie a
városnak, mert idén nyáron kilépett a kaposvári társu-
lásból. Önként tette, de – mint Hajdú János elmondta –
nem saját elhatározásból. A területi kapcsolódás hiánya
ugyanis kizárja a pályázati támogatás lehetõségét.

A 45 perc
ifjúsági melléklet 

megjelenését
a Bau-Paks Kft.

támogatta.

FELHÍVÁS

Paks Város Képviselõ-testületének Okta-
tási és Kulturális Bizottság pályázatot hir-
det a 2008. évi városi rendezvények
megszervezésére.
Azok a városban mûködõ civil szerveze-
tek, egyesületek, alapítványok, egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok pá-
lyázhatnak, amelyek által szervezett ren-
dezvények a kiírás feltételeinek megfele-
lõen támogathatóak.
Pályázatot a 2008. évben városi, város-
környéki, regionális jellegû turisztikai ha-
tással is bíró kulturális rendezvények
megvalósításának támogatására lehet
benyújtani.
Pályázni lehet: a Paksi Tavasz, a Pünkös-
di Fesztivál, a Paksi Nyár,
a Paksi Õsz rendezvényeire. Egy pályázó
több rendezvény megvalósítására is pá-
lyázhat. Programonként külön pályázatot
szükséges benyújtani. Közös pályázat is
benyújtható.
A Duna-parti rendezvényeknél a vízi szín-
pad használata kötelezõ. A pályázatnak a
programtervezetben írt elõkészítõ, lebo-
nyolító és utómunkálatokat is tartalmaz-
nia kell (szemételszállítás, takarítás, hi-
giéniai követelmények stb.).
A pályázat beérkezésének határideje:
2008. január 18. 12.00 óra. 
Pályázati kiírást és adatlapot a Polgár-
mesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Cso-
portjánál vehetnek át az érdeklõdõk. A
pályázatokat tartalmazó borítékra kérjük
ráírni: „Városi rendezvény pályázat
2008”.
A pályázatok elbírálásánál elõnyben ré-
szesül, aki 
a program megvalósítása során paksi
vállalkozókat, személyeket, szervezeteket
von be,
helyi vállalkozók termékkel vagy szolgál-
tatással való megjelenését biztosítja,
a program megvalósításához magasabb
saját és egyéb forrás rendelkezésre állá-
sát bizonyítja.
Nem nyújthat be pályázatot, aki koráb-
ban bármilyen önkormányzati pályázati
támogatással nem számolt el.
A beérkezett pályázatokat a bizottság
2008. január 25-ig elbírálja. A pályázat
kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pá-
lyázatot indoklás nélkül eredménytelen-
nek nyilvánítsa. 
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Fotó: Vida Tünde

Ellopták a kápolna mögött
haranglábból a gyapai haran-
got. A valószínûleg 1880-as
évekbõl származó kis bronz-
harang eltûnését egy magán-
személy jelentette a paksi
rendõrkapitányságon. A bûn-
ügyi osztály külön csoportot
szervezett a felderítésre és a
szekszárdi kollegákkal való
szoros együttmûködés ered-
ményeként 12 órán belül el-
fogták az elkövetõket. Dr.
Péger János elmondta, ennek
ellenére a bronzharangot
már nem sikerült megmente-
ni, összetörték és színesfém
kereskedõkhöz került Decs-
re. A bûnügyi osztályvezetõ
úgy tájékoztatott, hogy a két
felnõttet orgazdasággal, két
németkéri fiatalkorút lopás-
sal gyanúsítanak.             -vt-

A megváltozott idõjárási
viszonyok fokozottabb kon-
centrációt és elõvigyázatos-
ságot igényelnek a közleke-
dõktõl. A korlátozott látási
körülmények miatt több gya-
logost ütnek el, és több a rá-
futásos baleset is. Erre hívja
fel a rendõrség az autóveze-
tõk figyelmét, akik közül töb-
ben még nincsenek felkészül-
ve a zord idõ okozta nehézsé-
gekre. A hatos számú fõúton
való közlekedés kockázato-
sabbá vált az útfelújítás, il-
letve a megváltozott viszo-
nyok miatt. Több jogszabály
módosult elsõsorban a bal-
esetek megelõzése céljából.
Ezek fõként a lakott terüle-
ten kívül közlekedõ kerék-
párosokat és gyalogosokat
érintik, számukra meghatá-
rozott esetekben kötelezõvé
teszik a fényvisszaverõ mel-
lény használatát, a bicikli-
seknek emellett a már ha-
gyományos biciklilámpát is
fel kell szerelniük. A balese-
tek elkerülése a közlekedés
összes szereplõjének érde-
ke, legyen az gyalogos, ke-
rékpáros vagy gépkocsive-
zetõ. ms

Kék hírek
A tavasz végén Szekszár-
don megtartott elsõ és nagy
sikerû megyei Fidelitas-
buli után, ezúttal Pakson
jöttek össze a Tolna megyei
Fidelitas csoportok fiataljai
egy kötetlen estére, hogy
még jobban megismerjék
egymást. A szervezõ Paksi
Fidelitasnak neves közéleti
személyiségeket is sikerült
meginvitálnia a találkozóra,
így Tarlós Istvánt, a nép-
szavazási kampány vezetõ-
jét, aki hangsúlyozta a nép-
szavazás fontosságát és ab-
ban a fiatalok részvételét,
akiket a megszorító intéz-
kedések szintén zsebbevá-
góan érintenek. Ezután Ba-
logh Bálint, a Fidelitas or-
szágos alelnöke vette át a
szót, és az ifjúsági szerve-
zet kampányban való rész-

vételérõl szólt. Arról is,
beszélt, hogy az ifjúságpoli-
tika a kormány számára
sajnálatosan sokadrangú
kérdéssé vált, és mára nem-
hogy a támogatásukat, de
még a velük való kommuni-
kációt sem kezelik hangsú-
lyozott kérdésként. Az ese-
ményen meghívott vendég-
ként jelen volt Tóth Ferenc
országgyûlési képviselõ,
Hajdú János paksi polgár-
mester és a rendezvény fõ
támogatója, a Fidesz paksi
elnöksége, illetve részt vett
az esten Schneller Domon-
kos, a Fidelitas budapesti
elnöke is. Az estét táncpro-
dukció színesítette, majd a
Banyesz vs. Maxxi nevû le-
mezlovas formáció prezen-
tálta diszkó zárta.

Vida Tünde

Buli közéleti személyiségekkel

A lakástörvény egyik új ren-
delete szerint évenként köte-
les a bérbeadó legalább egy-
szer ellenõrizni a bérlakások-
nál a szerzõdésben foglaltak
betartását, a lakások rendelte-
tésszerû használatát. Ezt a
rendelkezést az önkormány-
zat beépítette helyi rendeleté-
be, és ennek megfelelõen vé-
gezték el idén az ellenõrzése-
ket, amelynek ütemezését a
lakásokat kezelõ DC Duna-
kom Kft. végezte. Az elõzete-
sen egyeztetett idõpontokban
a cég szakemberei, az önkor-
mányzat képviselõje, valamint
a szociális bizottság egy fel-
kért tagja keresték fel az érin-
tett lakókat. Hanuszkáné Isztl
Mária, az igazgatási osztály
vezetõje elmondta, így folya-
matosabban figyelemmel tud-
ják kísérni a lakások állapotát,
a bérleti díjak fizetését, esetle-
ges problémák nem halmo-
zódnak évekig. Kudorné
Szanyi Katalintól megtudtuk,
hogy Pakson az országban

szinte egyedülálló módon na-
gyon jó összetételû az önkor-
mányzati tulajdonú bérlaká-
sok állománya. Ez azt jelenti,
hogy a 172 lakás közel kéthar-
mada összkomfortos, alacsony
komfortfokozatú szinte alig
van. A lakások hetven százalé-
ka elõtakarékos bérlakás, ami
azt jelenti, hogy a bérlõ a bér-
leti szerzõdéssel egyidejûleg
elõtakarékossági szerzõdést is
köt, arra öt éven keresztül fo-
lyamatos megtakarítást kell
biztosítania. Ez azt célozza,
hogy mielõbb saját lakáshoz
juthassanak a bérlõk. A DC
Dunakom Kft. részlegvezetõje
arról is tájékoztatott, hogy
más településekhez viszonyít-
va a lakások bérleti díjai ala-
csonyak, ami szintén segítsé-
get jelent a saját lakáshoz ju-
táshoz. Jelenleg minden lakás-
ra érvényes bérleti szerzõdés
van. Ha van kiadó lakás, azt
meghirdetik, a hozzájutás fel-
tételeit helyi rendeletben pon-
tosan szabályozzák.          -kgy-

Átvilágított bérlakások

Paksi, illetve dunakömlõdi
kötõdése is van a Fidesz
szociális népszavazási
kampánya vezetõjének.
Tarlós István elsõként ezt
árulta el, amikor a helyi
Fidesz szervezet meghí-
vásának eleget téve Duna-
kömlõdön a faluházban
tartott fórumot. – Nem
akarunk mindenkit min-
denáron meggyõzni, hogy
menjen el a népszavazás-
ra, csak azt szeretnénk,
hogy fontolják meg, mert
a jövõnkrõl szól – fogal-
mazott. A politikus el-
mondta, a kormány meg-
szegte a szerzõdést, amit
korábban a munkaválla-
lókkal kötött, hiszen fo-
lyamatosan vontak le tõ-
lük pénzt az ingyenes
egészségügyi ellátásért,
oktatásért. A vizitdíj, a
kórházi napidíj és a tandíj
szerinte ennek felrúgása,
hiszen ezek ellenkeznek a
kormányfõ kampányban
tett kijelentéseivel. Mert
– miként Tarlós István fel-
idézte – Gyurcsány Fe-
renc alig több mint egy
éve azt ígérte, nem lesz
tandíj és vizitdíj. A
fideszes politikus rámuta-
tott, egyre többen látják
be a népszavazás fontos-
ságát, amit a támogatásá-
ra összegyûlt másfél mil-
lió aláírás támaszt alá.

Vida Tünde

Tarlós Pakson
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Fotók: Vida Tünde

Remélhetõleg Pongó Anita
nem hisz az „egy fecske
nem csinál nyarat” mondás-
ban. A cigány kisebbségi
önkormányzat (CKÖ) mun-
káját segítõ romareferens
alkalmazásától ugyanis na-
gyon sokat vár mindenki.
Igaz, annyiban sántít a szó-
lás, hogy Anita nincs telje-
sen egyedül, munkáját a ci-
gány önkormányzat képvi-
selõivel közösen végzi, s –
mint elmondta – a polgár-
mesteri hivatalban is jó
szívvel fogadták, és segítik
a munkáját. Azt, hogy egy
diplomás munkaerõ nagy
segítség lenne, Gertner Fe-

renc elnök ismerte fel. A
munkaügyi központ helyi
vezetõje segítségével talál-
tak egymásra Pongó Anitá-
val, akinek éppen lejárt a
szerzõdése szülõfalujában,
Németkéren, ahol hasonló
feladatokban segítette az
édesapja vezette CKÖ mun-
káját. 

Anita egyébként nyáron
szerzett tanítói diplomát,
elõtte azonban még „beírta
nevét a történelembe”: meg-
nyerte a magyar anyanyelvi
tanítási versenyt roma lány
létére. A neve nem ismeret-
len egyébként sem a megyé-
ben, Németkéren hagyo-
mányõrzõ egyesületet vezet,
a Tolna Megyei Cigányok
Érdekvédelmi Szervezeté-
nek elnöke. – Nem éreztem
soha hátrányát a származá-
somnak – vallja Pongó Anita.
Munkájukat illetõen Gertner
Ferenc elmondta, szerveztek
családi kirándulást, adtak
beiskolázási segélyt, most
meg arra készülnek, hogy a
gyerekeket megajándékoz-
zák az ünnepekre. Mint fel-
idézte, azt vállalták, hogy
munkahelyeket teremtenek,

segítik a gyerekek, fiatalok
oktatását, nevelését. Az
elõbbiben még nem sikerült
elõrelépni, de ígéretet kap-
tak rá, hogy lesz munka,
csak elõre nem akarnak be-
szélni róla. A gyerekekkel
kapcsolatos elképzelések,
mint például számítógépes
képzés, jövõre valósulnak
meg immár az új referens
segítségével, ígéri az elnök.
Gertner Ferenc beszámolt
arról, hogy a közösségi ház-
zal kapcsolatos elképzelések
azért estek kútba, mert a ki-
választott házat, ami a cigá-
nyok lakótelepén van, oda-
adták egy asszonynak, aki
három gyerekével fészerben
lakott. – Õk is a környéken
élnek. A házban öt-hat csa-
lád lakik, õ három gyereké-
vel a fészerben – mondja
Gertner Ferenc. A ház –
mint hozzátette – amúgy is
megosztotta a romákat, so-
kan kifogásolták, hogy miért
ott alakítják ki a közösségi
házat. Az elnök azt reméli,
hogy diplomás munkatár-
suknak köszönhetõen ered-
ményesebbek lesznek a pá-
lyázatokon. Pongó Anita sze-

rint valóban vannak lehetõ-
ségek ezen a téren. Egyéb-
ként, mint elmondta, sok ter-
ve van, de a döntéseket nem
õ hozza meg. Szeretne tanu-
lás-módszertani, pályavá-
lasztási tréninget szervezni,
mert azt vallja – már csak a
maga példájából okulva is –,
hogy a tanulás nagyon fon-
tos. Ugyanilyen hangsúlyt
kap a roma kultúra is. – Fel-
adatomnak tekintem a roma
kultúra közvetítését, a gaszt-
ronómiai hagyományok to-
vábbörökítését – mondja.
Mindezek mellett van egy
másik, soha el nem hanya-
golható probléma, a munka-
nélküliség kérdése. – Szeret-
nék elérni, hogy természetes
legyen a romák körében,
hogy dolgoznak, munkahe-
lyük van. A többség sajnos
nem jut tovább a közhasznú
munkánál – mondják egybe-
hangzóan. Ezt támasztja alá
az a felmérés is, melyet a ci-
gány önkormányzat tagjai
végeznek. Még korántsem
értek a végére, de az eddig
feldolgozott adatok azt mu-
tatják, Pakson a felnõtt roma
lakosság felének nincs mun-
kája.             

Vida Tünde

Új referens segíti a romákat

A szülõk jövedelemadójának
egy százalékából származó
összegbõl szerelték fel multi-
médiás eszközökkel a Vak
Bottyán Gimnázium egyik
tantermét. A fõként nyelvi
órák, s egyéb specializációs
képzésekre használt terem-
be 1,1 millió forintért készült
el egy berendezés, melynek
legfõbb eleme egy komputer.
Ezen kívül kazettás magnó,
CD-lejátszó csatlakozik hoz-
zá, de lehetõség van bármi-
lyen új adathordozóként
funkcionáló eszköz csatla-
koztatására. Ezzel a pedagó-
gusnak lehetõsége van az
otthon elõkészített tananyag
látványosabb és kevesebb

pluszmunkát igénylõ prezen-
tálására. Egyebek között ar-
ra is lehetõség nyílik, hogy
az internetet bekapcsolják
az órai munkába. C. Szabóné
Kocsiczki Ilona igazgató el-

mondta, a
Vak Boty-
tyán Te-
h e t s é g -
g o n d o z ó
K ö z a l a -
p í t v á n y
számlája
idén 1,7
millió fo-
r i n t t a l
gyarapo-
dott. Le-
h e t õ s é g

lett volna arra, hogy interak-
tív táblát is beszerezzenek,
de abban bíznak, hogy pályá-
zaton sikerül ilyet nyerniük.
Ezért a megmaradt pénzt in-
kább tartalékolják, hogy jö-

võre tananyag-fejlesztésre
fordíthassák. Emellett szól
az is, hogy a tapasztalat sze-
rint az ilyen eszközök ára
rendkívüli módon csökken,
érdemesnek találták várni,
hogy jobb feltételekkel fej-
lesszék tovább a termet. Az
átadáson a szülõi munkakö-
zösség, az alapítvány és a di-
ákok képviselõi is részt vet-
tek. Röviddel ezután újabb
vendéget fogadott az iskola,
Tóth Ferenc látogatott a
gimnáziumba. Az országgyû-
lési képviselõ a magyar köz-
oktatás napja alkalmából is-
merkedett az iskolában folyó
munkával. A diákokkal és a
nevelõtestülettel fórumon
találkozott, illetve óralátoga-
táson vett részt.

Vida Tünde

Multimédiás terem szülõi támogatással
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Fotó: Gottvald Károly

Tizenöt éve tizenkét, atom-
erõmû körzetében fekvõ te-
lepülés polgármestere hozta
létre a Társadalmi Ellenõrzõ
és Információs Társulást fél
éves elõkészítés után. – Mint
valami véd- és dacszövetség,
olyan volt a TEIT – mondja
az elnök. Török Gusztáv An-
dor szerint a legnagyobb
eredmény az, hogy szinte
azonnal rájöttek: nekik nem
valami ellen, hanem valami-
ért, mégpedig a lakosság
biztonságáért kell szövet-
kezniük. Ebben pedig nem
ellenséget, hanem partnert
találtak a paksi atomerõmû-
ben és késõbb a Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Kht.-
ban. A segítségükkel hatéko-
nyan végezték feladataikat,
a körzetükben mûködõ, épü-
lõ nukleáris létesítményeket
és a lakosság tájékoztatását.

Mindezt szerzõdéses formá-
ban, meghatározott össze-
gért, amit mûködésre, az
érintett települések fejlesz-
tésére használhatnak. 

Az alapítás tizenötödik év-
fordulóját kiadvánnyal, kon-
ferenciával ünnepelte a
TEIT. A brosúra a települé-
sek minden háztartásába el-
jutott, a konferenciát Kalo-
csán, a színházban rendezték. 

Az egész világban bebizo-
nyosodott, hogy a nukleáris
energetikának nincs jövõje
társadalmi elfogadottság nél-
kül, szögezte le Kovács Jó-
zsef. A Paksi Atomerõmû Zrt.
vezérigazgatója hozzátette:
az, hogy egy erõmû biztonsá-
gosan üzemel, van jó techno-
lógia, nem elégséges. Kell az
a fajta társadalmi közeg, ahol
oldódnak azok a félelmek,
amelyek ma még jellemzik a

nukleáris ipart. Ehhez pedig
– mutatott rá – kell az a fajta
kapcsolat, amit ma Magyar-
országon az önkormányzati
tájékoztató és információs
társulások megtestesítenek.

Dr. Rónaky József szerint
nagyon fontos, hogy ne csak
a hatóságtól, hanem a maga
által választott képviselõ
útján gyõzõdjön meg az
erõmû mûszaki biztonságá-
ról az, aki egy nukleáris lé-
tesítmény környezetében
él. A feladatok különbözõ-
ek, emelte ki az Országos
Atomenergia Hivatal fõ-
igazgatója, a hatóság dolga,
hogy a jogszabályoknak
megfelelõen a legkorsze-
rûbb nemzetközi elõírások
szerint végezze az ellenõr-
zést, a civil társulásnak pe-
dig a bizalom erõsítése a
feladata.                         -vt-

A lakosság biztonságáért szövetkeztek

Harminc évvel ezelõtt még
nem tulajdonítottak olyan
nagy jelentõséget a vállala-
ti kommunikációnak, mint
manapság. Ezért még na-
gyobb fegyvertény, hogy
létrejött az Atomerõmû
Építõi címû lap. A szerepe
akkor az volt, hogy a beru-
házáson dolgozók közötti
információáramlást segít-
se. Azóta többször válto-
zott neve, arculata, vezetõ-
je, szerepe, ám ma is léte-
zik a harminc esztendeje
alapított üzemi lap. Az
Atomerõmû címû újság lét-
rehozásának évfordulóját a
napokban ünnepelte a Pak-
si Atomerõmû Zrt. és a
szerkesztõség egykori és
mai tagjai. A találkozóra
minden korábbi fõszer-
kesztõ elfogadta a meghí-
vást, õket Kovács József
vezérigazgató köszöntötte,
s ajándékozta meg. A lap
pedig a Magyar Tudomá-
nyos, Üzemi és Szaklapok
Újságírói Egyesületének
Bronz Toll Díját kapta
meg, melyet az egyesület
elnöke, Komornyik Ferenc
nyújtott át Beregnyei Mik-
lósnak. Az Atomerõmû új-
ság fõszerkesztõje elmond-
ta, ma már nemcsak az
erõmû dolgozóihoz, hanem
a környezõ településen
élõkhöz is eljut a lap. Az új-
ság színesben jelenik meg,
s az atomerõmû és nukleá-
ris világ hírei mellett a kör-
nyék egyes eseményeirõl
is beszámol. A szerkesztõ-
ség – mint Beregnyei Mik-
lós kiemelte – 2000 óta ál-
landó, mindenki a munkája
mellett foglalkozik újság-
írással. Kovács József rá-
mutatott, fontos szerepet
tölt be az Atomerõmû új-
ság, mely kiemelkedõ szín-
vonalú a magyar üzemi la-
pok között.                -vida-

Csapatmunka áll a Príma díj mögött

Jubilál 
az üzemi lap

Cseh Gábor festõmûvész és
az Alisca Brass Band mellett
Hamvas István fizikus, a
paksi atomerõmû vezérigaz-
gató-helyettese kapott idén
megyei Príma díjat. A Vál-
lalkozók és Munkáltatók Or-
szágos Szövetségének me-
gyei szervezete harmadíz-
ben ismerte el a mûvészet,
tudomány és kultúra kiváló-
ságait. Amrein Károly me-
gyei elnök elmondta, a tag-
ság által felterjesztett jelöl-

tek közül az elnökség vá-
lasztja ki azokat, akik meg-
kapják a Príma díjat és a ve-
le járó egymillió forintot.
Ennek anyagi fedezetét úgy
teremtik meg, hogy kétmillió
forintot az országos szerve-
zet, egyet a megyei biztosít.
Kiemelte, mindig olyan kivá-
lóságokat választanak, akik
nem csak településükön, s a
megyében ismertek, s mun-
kájuk példaértékû. Így esett
a választás idén Hamvas Ist-
vánra, aki nem személyes ér-
demnek, hanem az általa ve-
zetett kollektíva eredményé-
nek tekinti a díjat. Elmond-
ta, kinevezésekor, 2003 vé-
gén azt tartotta legfonto-
sabb feladatának, hogy meg-
teremtse azt a munkahelyi
légkört, ami lehetõvé tette,
hogy 2004 augusztusában el-
indítsák a kettes blokkot,
majd betokozzák a sérült
üzemanyagot. Kiemelte,
hogy ezt nem mûszaki szem-
pontból tartotta nagy kihí-

vásnak, hanem lélektani
szempontból, hiszen az egész
világ rájuk figyelt. – Közben
nem feledkeztünk meg arról
sem, hogy hosszú távú fel-
adatainkon, így az üzemidõ-
növelésen, hatékonyságjaví-
táson dolgozzunk – húzta
alá. Hozzátette, úgy gondol-
ja, hogy ezen eredmények
alapján ítélték neki a díjat,
ami ennek a csapatnak szól.
– Ez annak a csapatnak az
érdeme, amely ezt a munkát
végrehajtotta – szögezte le.

Vida Tünde

A honvédelmi miniszter
megbízottja a Tolna me-
gyei Védelmi Bizottság
bátaszéki kihelyezett ülé-
sén jelentette be, hogy a
Szekeres Imre miniszter
Kovács Józsefnek, a Paksi
Atomerõmû Zrt. vezér-
igazgatójának a Honvéde-
lemért Érem kitüntetõ cí-
met adományozta.



M O Z A I K 7

Fotó: Molnár Gyula

A tervezettel ellentétben
csak jövõre kerülhet sor a
dunakömlõdi Lussonium ün-
nepélyes átadására. A hajda-
ni római erõdítmény északi
erõdfalának és a kaputorony
mûemléki helyreállítási mun-
káinak kivitelezését a Neut-
ron Kft. végezte, az eredeti
határidõ november elején
járt le. A késlekedés egyik
okát a Városi Múzeum igaz-
gatója a felmerülõ újabb le-
letmentési munkálatokban
látja: – A fal egyik felén szük-
ségessé vált egy leletmentõ
ásatás elvégzése. Újabb ró-
mai falmaradvány került elõ,
mely bonyolította a helyzetet,

hiszen át kellett tervezni az
építkezést a feltárt rész kon-
zerválása miatt. Tulajdon-

képpen maga az építkezés
befejezõdött, már csak a fa-
tornyok elkészítése van hát-

ra. A hideg beálltával azon-
ban úgy gondolom, hogy
nincs értelme a munkálatok
sürgetésének, hiszen sokkal
szerencsésebb a nagyközön-
ség számára a kellemesebb
tavaszi idõszakban átadni a
létesítményt – mondja
Váradyné Péterfi Zsuzsanna.
Az önkormányzat mûszaki
osztályán azt is megtudtuk,
hogy az elõírt faanyag be-
szerzésével is gondok adód-
tak: – A terv elõírta, hogy mi-
lyen méretû és nedvességtar-
talmú vörösfenyõ szükséges
a tornyokhoz, ennek a be-
szerzése azonban hosszabb
idõt vesz igénybe, mint aho-
gyan arra számítottunk – tá-
jékoztatott Hum Ferenc osz-
tályvezetõ.                           -s-

Lakossági fórum keretében
tekintették át a környezetvé-
delem aktuális helyzetét és te-
endõit Dunakömlõdön. A ren-
dezvényre a helyi ifjúsági
klub, a nyugdíjasklub és a fa-
luház kezdeményezésére ke-
rült sor. Az érkezõket fény-
képtablók és videofelvételek
várták, melyeket a fiatalok a
tavaszi tisztasági településbe-
járás alkalmából készítettek.
Az önkormányzat környezet-
védelmi bizottságánál nyert
támogatásból vásárolt egyen-
pólóban feszítve gyûjtötték
zsákokba a település elmúlt
évtizedekben halomra gyûlt
szemetének egy részét. Az el-
szállított lomon (használt mû-
szaki cikk, bútorok, akkumulá-
tor, festékesdobozok stb) felül
15 zsák hulladékot szedtek ös-
sze a gyerekek. A szóban for-
gó helyeken táblát helyeztek
el „Ez nem szemétlerakó! FI-
GYELÜNK!” felirattal. A terep-
szemlét a nyugdíjasok ismé-
telték meg az õsz folyamán,
mikor is örömmel tapasztalták
a változást: „csupán” egyzsák-
nyi szemét gyûlt össze. 

– Nagyon örültünk a siker-
nek – szögezte le Faragóné

Kertész Alice, aki az egyesület
munkáját irányítja – annál is
inkább, mert széleskörû
összefogás eredménye volt. –
A gyûjtést a legfiatalabbak és
a legidõsebbek végezték az
önkormányzat támogatásá-
val, az Együtt a parlagfû ellen
Alapítvány adta a kesztyûket
és a zsákokat, helyi vállalko-
zók pedig a szállításban és a
résztvevõk ellátásában nyúj-
tottak segítséget – mondja.
Bodó Katalin hozzáteszi: a te-
lepülés belsõ területein egész
más a helyzet, ezt a rendezett
porták számára odaítélt „Virá-
gos udvar, rendezett ház” elis-
merések sorsának alakulásá-
ból is látni lehet: – Hét évvel
ezelõtt, amikor elõször díjaz-
tunk, az oklevelek jó része ná-
lunk maradt, nem jöttek érte
a tulajdonosaik. Tavaly 34 új
tanúsítványt osztottunk ki, és

a nyertesek türelmetlenül
várták, mikor készülnek el a
míves táblák, melyet immár
nagy megtiszteltetésnek érez-
nek az ingatlantulajdonosok –
meséli a faluház vezetõje, aki
elmondta, hogy az aszály mi-
att nem tartottak bírálatot
idén nyáron: nem szeretnék,
ha anyagi kérdés volna a por-
ták rendben tartása, mert aki
locsolt, az akár harmincezer
forintot is költhetett vízdíjra.
A jelenlevõk úgy vélték, hogy
továbbra is évente kerüljön
sor az elbírálásra, melyet a te-
lepülés lakóiból összeállított
bizottság végezzen.

Rák Sándorné – aki koráb-
ban a kertbarátok munkáját
fogta össze a településen –
felvetette, hogy fontos volna
sokkal jobban figyelni a beru-
házások végeztével elvonuló
vállalkozásokra, mert nem

egy esetben marad utánuk
rendezetlen a korábban gon-
dozott terep. Vincze Istvánné,
id. Ulbert Sándorné és
Polányi Máténé felhívták a fi-
gyelmet a temetõben végzett
munkálatok felügyeletének
sürgõsségére, és arra, hogy a
hamarosan forgalmasabbá
váló Lussonium környékére
is nagyobb figyelmet kellene
szentelni. Többen szorgal-
maztak szigorú fellépést a
helytelen lakossági magatar-
tással szemben. Spiesz József
képviselõ, aki az önkormány-
zat környezetvédelmi bizott-
sága munkájában is részt
vesz, azt kérte, hogy az észre-
vételeket rögtön jelezzék,
amikor még esély van a gyors
intézkedésre. Ezt személye-
sen, vagy a polgármesteri hi-
vatal zöldszámán (06-80/377-
777) is megtehetik.

Faller Dezsõ, az önkor-
mányzat környezetvédelmi
bizottságának elnöke elmond-
ta, hogy a hivatal önmagában
nem tud megoldani minden
feladatot, kell a lakosság se-
gítsége is. Példamutatónak és
hatékonynak tartja a a civil
szervezetek összefogását
Dunakömlõd szépítése érde-
kében.           

-s-

Jó példát mutatnak a kömlõdi civilek

Csak jövõre készül el az erõd

Megnyitotta kapuit az adventi udvar a dunakömlõdi plébá-
nián. Hagyomány, hogy élõ betlehemmel, kürtös- és mézeska-
láccsal, a gyerekek kézmûves alkotásaikkal, a borbarátok bor-
ral várják az érdeklõdõket. A közösségi házban ünnepség ke-
retében került sor az elsõ gyertya meggyújtására. December
21-ig minden pénteken 17 órakor megnyitja kapuit az udvar, a
közösségi házban pedig színes programok követik egymást.
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Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Molnár Gyula (lent)

Lapunk hasábjain két évvel
ezelõtt találkozhattak elõ-
ször Szabó Katával, az akkor
19 éves lányt az evangélikus
templomban adott koncertje
révén mutattuk be. Most
szintén egy hangverseny
folytán került reflektorfény-
be: ezúttal azonban a katoli-
kus templomban csillogtatta
meg az orgonához fûzõdõ te-
hetségét, amit isteni aján-
déknak tekint – a felcsendü-
lõ zene pedig a református
templom javát szolgálta, az
adakozó hívek révén a felújí-
tásra ezen a napon 970 ezer
forint gyûlt össze. 

– Rendkívüli élmény volt,
amikor láttam, hogy milyen
sokan eljöttek, az pedig,
hogy ennyi pénzt sikerült
összegyûjteni, nagyon jó ér-
zés.  Külön örömömre szol-
gál, hogy kedves tanárom,
Károly János mûvét is el-
játszhattam – emlékszik visz-
sza, kétséget sem hagyva
afelõl, hogy valóban kiemel-
kedõ élményt nyújtott szá-

mára ez a nap. Kata a fellé-
pések terén korához képest
óriási tapasztalattal rendel-
kezik: az elmúlt néhány hó-
napját felidézve beszámolt
egy esztergomi székesegy-
házban adott koncertrõl is, és
említést tett arról, hogy az
egyik kollégiumi épület meg-
mentéséért a Zeneakadémi-
án diáktársaival közösen
együtt léptek fel a magyar
zenei élet legnevesebb egyé-

niségeivel is, Sebestyén Már-
tával, Jandó Jenõvel és Ko-
vács Kolossal. Mert hogy Ka-
ta mára már a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem or-
gona szakának hallgatója. Ez
pedig nagyon sok változást
hozott számára. – Teljesen
más lett az életformám. Itt
csak a zenét tanulom, azt csi-
nálom, amit szeretek.  Kitá-
rulkozik elõttem a világ,
most látom, hogy mennyi

mindennel lehet foglalkozni,
bár mindenek középpontjá-
ban a zene áll elõttem. Az ol-
vasmányaim is ezzel kapcso-
latosak. Már kezdem meg-
érezni, hogy melyik az a stí-
lus, amelyik közelebb áll hoz-
zám: a francia moderneket
szeretem, Jehan Alain és
Mesiaen a kedvencek mosta-
nában. Talán ebben befolyá-
solt az az élmény is, hogy
egyik tanárommal elutazhat-
tam Párizsba, és meghallgat-
hattam a Notre Dame-ban
adott koncertjét – meséli Ka-
ta. Kevésbé lelkes azonban,
amikor a közelgõ ünnepek fe-
lõl kérdezem õt, hiszen a de-
cember a vizsgák idõszaka is
egyben, ez pedig az advent
eddigi rendjét is megváltoz-
tatja. Kiderül, hogy az utóbbi
idõben amúgy is háromhe-
tenként tud csak hazaláto-
gatni. – Decemberben is Pes-
ten leszek, csak lélekben ké-
szülhetek az ünnepekre a
családomtól távol. De alig vá-
rom, hogy hazamenjek és
süthessek. Almás pitét én is
tudok! – mondja.                      

-s-

Párizs megihlette az orgonistalányt

Népes közönség elõtt
nyílt meg a városi mûvelõdé-
si központ kis kiállítótermé-
ben Orbán László kiállítása.
A bonyhádi alkotó elmondta
magáról, hogy szakkörök-
ben, alkotótáborokban is-
merkedett a festészettel
gyerekkorában. Diplomát
azonban mûszaki pályán
szerzett. Eleinte fõként ze-

nei ihletésû képeket készí-
tett, majd nyolcévnyi meg-
magyarázhatatlan szünet
következett festõi pályájá-
ban. Most, hogy újra ecsetet
fogott, többnyire az emberek
lelkében zajló folyamatokat,
érzéseket örökíti meg, illetve
erotikus tartalmú képeket
fest. Munkáit december 22-
ig láthatja a paksi közönség.

Sipos Norbert szakmájá-
nak köszönhetõen került
kapcsolatba a fával. Az asz-
talosként végzett fiatalem-
ber Törõ Györgytõl tanulta a
fafaragás elsõ fogásait. A
decsi alkotó eleinte többnyi-
re címereket faragott, mos-
tanság alkalomhoz illõ dara-
bokat is készít, így például a
Pakson megnyílt tárlatához

könyvet, máskor sárközi asz-
szonyfejet. Sipos Norbert a
közeljövõben a Kapos-menti
települések címereit szeret-
né elkészíteni. Szûkebb ha-
zája mellett több kiállítása
volt az ország különbözõ
pontjain. A paksi összeállítás
decemberben látható a mû-
velõdési központ könyvtár-
galériáján is.
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Fotók: Molnár Gyula

Öt évvel ezelõtt, 2002 végén
alakult a Bor-dámák Paksi
Egyesülete. Céljuk az volt,
hogy a borkultúrát úgy
emeljék a figyelem közép-
pontjába, hogy a nõk is he-
lyet kapjanak benne. Idei
utolsó összejövetelük az év-
forduló és a közeledõ kará-
csony jegyében teltek. Meg-
emlékeztek az adventrõl, az
adventi koszorú egyházi je-
lentésérõl, és meggyújtották
az elsõ gyertyát az asztal kö-
zepén elhelyezett díszes ko-
szorún. A bordámák egy-egy

karácsonyi receptgyûjte-
ményt kaptak ajándékba,
melybõl az ünnepi menü ösz-
szeállításához meríthetnek
majd ötleteket. Az est egyik
legnagyobb élményét jelen-
tette az öt év során készült
fotók vetítése. Felidézték ki-
rándulásaik vidám hangula-
tát, és Paks város közösségi
rendezvényein való szerep-
lésüket. Az egyesület a jövõ-
ben is céljának tekinti a bor-
kultúra és a paksi bor jó hí-
rének terjesztését.

Lovásziné Anna

A borkultúrát népszerûsítik
A városi mûvelõdési központ
nagyklubja zsúfolásig telt
Kacsó Tibor könyvbemuta-
tójára. A szerzõnek ez a he-
tedik könyve, ismertetését
mégis azzal a kijelentéssel
kezdte, hogy õ nem író, ha-
nem egyszerû testnevelõ, aki
nagyon szereti az irodalmat,
s persze eredeti hazáját, Er-
délyt, mivelhogy köteteinek
többsége is arról szól. A
mostani mû egyéni kiadás-
ban szponzorok, s a paksi ön-
kormányzat támogatásával
készült el. Mint szerzõje el-

mondta, a „Tündérek völgye
az erdélyi havasokban” ma
élõ emberekrõl szól, s a tör-
ténet is valós, éppen ezért a
szereplõk vezetéknevét
megváltoztatta. 

Kacsó Tibor elsõ írásai –
mint Gutai István könyvtár-
igazgató elmondta – a Helyi-
járat és Paksi Tükör folyói-
ratokban jelentek meg, ké-
sõbb társszerzõje volt paksi
kiadású verseskötetnek,
majd egyéni szerzõként is
megismerhette a közönség.    

-tV-

Hétkötetes testnevelõ

Megnyitotta kapuit a Pak-
si Atomerõmû Zrt. által lét-
rehozott jégpálya az ASE
Sporttelep szomszédságá-
ban. Az üzemeltetõk szere-
tettel várnak minden kor-
csolyázni vágyót. Nyitva tar-
tás: hétköznap 14.00-22.00
óráig, a belépõ ára 500 Ft,
hétvégén, ünnep- és iskola-
szüneti napokon 8.00-22.00
óráig, a belépõ ára 600 Ft,
csoportos belépõ hétköznap-
okon 8.00-13.00 óra között
vehetõ igénybe, ára 5000 fo-
rint óránként.

A Nemzeti Közlekedési
Hatóság tájékoztatja az
érintetteket, hogy az M6-os
autópálya Dunaújváros –

Szekszárd, 76+200-141+300
km sz. közötti szakasz közle-
kedési építményeinek építé-
si engedélye megtekinthetõ
ügyfélfogadási idõben, elõze-
tesen egyeztetett idõpont-
ban a Nemzeti Közlekedési
Hatóság Kiemelt Ügyek
Igazgatóságán (1066 Buda-
pest, Teréz krt. 62.)  Érintett
települések: Baracs, Daru-
szentmiklós, Elõszállás,
Dunaföldvár, Bölcske, Paks,
Dunaszentgyörgy, Tengelic,
Szedres, Fadd, Fácánkert,
Tolna közigazgatási területe. 
Az ügymenetre, valamint az
irányadó jogszabályokra vo-
natkozó elektronikus tájé-
koztatás a www.nkh.gov.hu
honlapon található.

Megnyílt a Fortuna Rádió
udvarának kapuja az apró
gyerekek és szüleik elõtt de-
cember 4-én. A Fortuna Miku-
lás évek óta a rádión keresztül
ajándékozza meg a gyereke-
ket, idén azonban személye-
sen jött el és várta a gyereke-
ket. Érkezésére benépesült a
Fortuna udvara, volt Ökocsiga
játszóház, óriás rajzkészítés.
Zsíros kenyérrel, teával, a
szülõket forralt borral vendé-
gelte meg a Fortuna Rádió. A
Mikulás mellett Buci Bohóc is
megérkezett, aki egész dél-
után remek hangulatot terem-
tett.                                    -vt-

Röviden

Öt éve, hogy karácsonyra ün-
nepi fénybe öltöztetik a vá-
rost. Egy tavalyi nagyobb be-
ruházás keretében 12 oszlopra
szerelhetõ, illetve három átfe-
szíthetõ dísszel bõvült az esz-
köztár, így idén már kilencven
díszt tudtak felszerelni az osz-
lopokra, illetve öt átfeszíthetõ
fénysor segít a karácsonyi
hangulat megteremtésében.
Utóbbiak közül a város forgal-
masabb pontjaira, illetve
Dunakömlõdre is helyeztek ki.
Kudorné Szanyi Katalin, a DC
Dunakom Kft. részlegvezetõje
elmondta, hogy a  költségekre
hárommillió forintot hagyott
jóvá az önkormányzat. A kihe-
lyezést, karbantartást, a dí-
szek leszedését Pelcz István
vállalkozó végzi, a rákötéseket
pedig a Pavill Kft. Az ünnepi
díszítést  hagyományosan ja-
nuár elsõ hete után kezdik
majd leszedni. A díszkivilágí-
tás mellett a városháza elõtt

álló mindenki karácsonyfájá-
nak díszítése is elkészült, a
fényfüzérek felhelyezését a
Pavill Kft. vállalta ajándékul a
városnak, a Paksi Kertbarátok
Egyesülete pedig a díszek el-
készítésében segített. A tél
eleji idõszak más feladatokat
is tartogat a cég számára.
Ilyenkor ellenõrzik a város
játszótereinek állapotát, illet-
ve elvégzik az állagmegóvási
munkákat. A kerítések építé-
se befejezõdött, a padok javí-
tásán dolgoznak, utóbbira eb-
ben az esztendõben különösen
nagy hangsúlyt kívántak for-
dítani. A játszóterek bejárása
során számba veszik azokat a
munkákat, amelyek nem a
tervszerû karbantartás részét
képezik, ilyen lehet például
egy nagyobb rongálódás rend-
betétele vagy bõvítés.
Kudorné Szanyi Katalin ki-
emelte, jelenleg Pakson min-
den játszótér rendelkezik a
szükséges minõsítéssel, azaz
megfelel az elõírásoknak, ezt
évenként országos hatáskörû
szerv ellenõrzi. Mindezek mel-
lett a télre készülve, a DC
Dunakom Kft. munkatársai
elvégezték városunk tizen-
négy szabadtéri szobrának és
mûalkotásának téliesítését.

-kgy- 

Díszbe öltözött a város
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Fotó: Molnár Gyula 

Hû maradt hagyományaihoz
„A kendermagtól a karácso-
nyi abroszig” címû összeállí-
tással a paksi Városi Múze-
um, mely évek óta szerét ejti,
hogy a raktárban hosszú idõ
óta felhalmozódott tárgyaiból
kiállítást készítsen az ünne-
pek közeledtével. – Sokat vál-
tozott a világ azóta, amikor
még a kender termesztése az
egész országban általánosan
elterjedt volt – ezzel a gondo-
lattal indult Bencze Barna-
bás tárlatnyitója. A tanár úr
által kerekített elõadásból az-
tán rengeteg érdekesség de-
rült ki, csupa olyan dolog,
melyeket ma már a feledés
homálya borít. Pedig a ken-
der termesztéséhez és feldol-
gozásához kapcsolódó szava-
ink még a honfoglalás korá-
ból valók. Mégis igen elcso-
dálkozunk annak hallatán,
hogy ennek a textilnövény-
nek a magját tartották szá-
mon a korabeli adószedõk.
Hogy pedig a mag minél
gömbölyûbb legyen, gombó-
cot kellett reggelizni sok he-
lyen, s hogy elég sárgává is
érjen, tojássárgát ettek a

gazdák. Pakson a Siki-
páskom és a Páli-völgy északi
része volt a frekventált ken-
dertermesztõ hely, de például
Németkéren sokkal elterjed-
tebb lehetett, mert a korabeli
feljegyzések szerint minden
családnak volt minimum 400
négyszögölre való belõle. Ré-
gen a gyerekek is tudták,
hogy a kendert áprilisban
kell vetni, Anna-napkor „sza-
kad meg a gyökere” és Rozá-
lia már nyûheti. De ma ki
tudja, hogy a „zsipp-zsupp,
kender zsupp” akkor hang-
zott el, mikor az áztatóból ki-

szedték a növényt? Aztán ti-
lolták, gerebenezték, meg
még szapulták is… Szóval re-

ménytelen vállalkozás volna
mindent felsorolni abból a
szerteágazó anyagból, mely-
lyel a kiállítás szolgál. S hogy
mennyire feledésbe merültek
a feldolgozás fázisai is, arról a
kiállítást tervezõ és rendezõ
néprajzkutató saját maga
gyõzõdött meg: – Legnehe-
zebb a szövõszék összeállítá-
sa volt, mert a raktárban da-
rabokban tudtuk csak tárolni.
A fonal felvetése pedig olyan
feladat, melyet a szövõk kö-
zött sem mindenki tud, ne-
künk sem ment azonnal – em-
lékszik vissza Ónodi Gyöngyi,
majd örömmel újságolja,
hogy ezúttal a tilolót a gyere-
kek is kipróbálhatják, sõt al-
kalmuk nyílik a különbözõ fi-
nomságú szöszök, kócok ta-
pintására is. A növény ter-
mesztéséhez és feldolgozásá-
hoz tartozó munkamûveletek
majd’ mindegyikét kalákában
végezték, ezért nem túlzás
azt állítani, hogy a kendernek
még közösségformáló ereje is
volt, errõl tanúskodnak a me-
sék, mondókák, melyekkel
szintén találkozhatnak a kiál-
lítóteremben. A bejelentkezõ
csoportokat tárlatvezetéssel
várják a múzeum munkatár-
sai.                                    -s-

Régi hagyományok elevenedtek meg

A paksi Városi Múzeum
következõ rendezvényét –
a betlehemkészítõ verseny
eredményhirdetését – de-
cember 13-án 17 órakor
tartja. A gyerekeknek, fel-
nõtteknek, egyéneknek és
csoportoknak, valamint
családok számára meghir-
detett versenyre és kiállí-
tásra idén is szép számmal
akadtak jelentkezõk.

1%
A Paksi Labdarúgó Klub
ezúttal is megköszöni a 2006-
os évi szja 1 %-át, 107.219 Ft-
ot, amelyet a mûködési kiadá-
sokra használunk fel. Kérjük,
2008-ban is támogassák fel-
ajánlásaikkal a Paksi Labda-
rúgó Klubot.                  

A Vezetõség.

A Gyermekeinkért, Jövõn-
kért Alapítvány kuratóriuma
ezúton is köszönetet mond
minden felajánlónak, aki a
2006. évi személyi jövede-
lemadója 1%-ával tanulóinkat
támogatta. A 389.067.- Ft-ot,
az alapító okiratunkban meg-
fogalmazott célokra fordítot-
tuk: tanulóink jutalmazása, ki-
rándulások támogatása, verse-
nyeken való részvétel.

Közmeghallgatás
Értesítjük a tisztelt lakos-
ságot, hogy Paks Város
Önkormányzati Képviselõ-
testülete 2007. december
19-én (szerdán) 14 órai
kezdettel a városháza föld-
szinti tanácskozótermében
közmeghallgatást tart,
melyre minden érdeklõdõt
szeretettel várunk. 

Paks Város 
Önkormányzata

Olasz nyelv oktatása
alap- és felsõfokon. 

Fordítás, tolmácskodás. 
20/476-9425.

Karácsonyi vásár 
a mûvelõdési 
központban 

december 15-23-ig 
9-18 óráig.

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívjuk Önt és
családját 2007. december 16-án

16.30-kor Pakson, a városi mûvelõ-
dési központ színháztermében tar-

tandó Csillogó ünnepre.
Az elõadás a Csillag Show Tánc

Egyesület ajándéka

Rendõrségi felhívás
Az elmúlt idõszakban több
rendõrkapitányság illeté-
kességi területén is követ-
tek el újfajta trükkös lo-
pást. Az elkövetõk a laká-
sokba bekopogtatva egy
vödör vizet kértek, azzal,
hogy a lépcsõházban õk
fognak takarítani. A lakás-
ba bejutva a sértett figyel-
mét elterelve feltehetõen
harmadik társuk megsze-
rezte a készpénzt. Ameny-
nyiben hasonló cselek-
ményt észlelnek, értesít-
sék a Paksi Rendõrkapi-
tányságot a 107 és 112 se-
gélyhívó számokon vagy a
75/510-640-en!

-vt-
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Mintegy négyszáz versenyzõ,
népes közönség, három kate-
góriában összesen 16 arany,
16 ezüst, és 13 bronzminõsí-
tés, valamint öt különdíj. Ez a
mérlege számokban az idei
Ki mit tud?-nak, amelyet ne-
gyedik alkalommal rendezett
meg együtt a Magyar Úttö-
rõk Szövetsége Paksi Elnök-
sége és a Paksi Közmûvelõ-
dési Kht. a megye általános,
valamint középiskolás diákja-
inak. A rendezvény megnyi-
tóján Herczeg József nem-
zetközi kapcsolatokért felelõs
tanácsnok, Darócziné Szalai
Edit, a kht. ügyvezetõje és
Mezõsi Árpád, az úttörõk he-
lyi szervezetének elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket a
színházteremben, majd meg-
kezdõdött a ház több termé-
ben zajló szemle. Ebben az
esztendõben vers-, próza- és
mesemondás, klasszikus- és
modern tánc mûvészeti ágak-
ban várták a jelentkezõket,
három korosztályban, illetve
ismét megjelent a palettán a
hangszeres zene felsõs és kö-
zépiskolás korosztályban. A
vers-, próza- és mesemondás
kategóriában 86, hangszeres
zenében 19, klasszikus- és
modern tánc kategóriában pe-
dig 39 nevezés érkezett. A
résztvevõk Paksról, Szek-

szárdról, Dombóvárról, Bony-
hádról, Tamásiból, Báta-
székrõl, Medináról, Szedres-
rõl, Gerjenbõl, Gyönkrõl,
Dunaszentgyörgyrõl és Hõ-
gyészrõl érkeztek, illetve eb-
ben az esztendõben elõször
testvérvárosainkból is jöttek
vendégek, Kézdivásárhelyrõl
zene, illetve vers-, mese- és
prózamondás kategóriában
hét, Viskrõl pedig tánc, illetve
szintén vers-, mese- és próza-
mondás kategóriában közel
húsz diák. Újdonság volt az
is, hogy tánc kategóriában
csak csoportos nevezéseket
fogadtak el. 

A hagyományoknak megfe-
lelõen a vetélkedésben nem
helyezetteket hirdettek, ha-
nem az egyes kategóriákban,

illetve korosztályokban,
arany, ezüst és bronz fokoza-
tú minõsítéseket nyertek el a
szakemberekbõl álló zsûrik

által legjobbnak ítélt elõ-
adók. Az ítészek emellett ar-
ról is döntöttek, hogy kit lát-
hat a közönség a napot záró
gálamûsorban, amelynek vé-
gén átadták az ajándékokat
és minõsítéseket, itt a részt-
vevõket Hajdú János polgár-
mester köszöntötte. Mezõsi
Árpád elmondta, hogy már a
program végén beszélgettek
a tapasztalatokról. Felme-
rült, hogy jövõre még alapo-
sabb forgatókönyvre van
szükség, illetve, hogy célsze-
rû lenne, ha minden kategó-
riának illetve korosztálynak
lenne külön felelõse. Arról is
beszéltek, hogy ha az emlék-
lapokat a zsûri értékelésénél
osztanák ki a résztvevõknek,
a gálán pedig csak a minõsí-
téseket, az lerövidítené, gör-
dülékenyebbé tenné a záró
programot. Az is felmerült,
hogy jövõre tánc kategóriá-
ban egy-egy egyesülettõl
életkori kategóriánként egy-
egy csoportot nevezhetné-
nek, továbbá, hogy a hang-
szeres zene mellett az ének is
megjelenhetne. 

– Természetesen mindez
egyelõre csak ötlet, amelye-
ket alaposan át kell gondolni
a hivatalos értékelés, illetve a
jövõ évi versenyre szóló rész-
letes kiírás elkészítése során
– hangsúlyozta az úttörõk
helyi szervezetének elnöke.

-gyöngy-

„Ki mit tud?” testvérvárosi vendégekkel

Farkas Alexandra is isme-
rõsként érkezett Viskrõl
Paksra, illetve az õt vendé-
gül látó Nikl családhoz. Õ is
részt vett a regélõ mese-

mondó versenyen, akkor is
és most is nagyon jól érezte
magát, mondta, miközben
letörölgette arcáról a búcsú-
zás könnyeit. Sokfelé jártak
vendéglátóival. Külön ki-
emelte az uszodát, a társas-
játékozást és iskolai élmé-
nyeit, mint mondta, itt egé-
szen más a suli, mint náluk.
Elmondta, hogy elég jól ösz-
szebarátkozott a vendéglátó
gyerekekkel, és úgy terve-
zik, hogy tartják a kapcsola-
tot. Még hozzátette, hogy
Paks nagyon szép város, a
Ki mit tud? nagyon tetszett
neki. 

A Halász család rendsze-
resen fogad vendéggyereke-
ket, Mezei Enikõ Viskrõl
harmadik alkalommal töltött
náluk néhány napot. Halász

Gáborné elmondta, megkér-
ték, hogy legközelebb hozzon
fényképeket családjáról,
hogy õket is megismerhes-
sék egy kicsit. Lánya, Halász
Enikõ azt is elújságolta, hogy
egy kézdivásárhelyi család-
dal már nagyon jó kapcsola-
tuk van Vizsuj Rebecca ré-
vén, aki háromszor vendé-
geskedett náluk. Már nyaral-
tak együtt a Balatonnál és vi-
szontlátogatások is voltak.
Anyukája még hozzátette,
nagyon örülnek, hogy hatá-
ron túli gyerekeket fogad-
hatnak és magyar szót hall-
hatnak tõlük.
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Fotó: Molnár Gyula

Zenészektõl és zenekedvelõk-
tõl volt hangos a városi mûve-
lõdési központ november 24-
én. Immár tizedik alkalom-
mal rendezték meg az Orszá-
gos Amatõr Pop-Rock-Jazz
Fesztivált, elsõsorban a há-
rom zenei irányzat hazai kép-
viselõi közti kapcsolatterem-
tés céljából. A rendezvény va-
lójában egy tehetségkutató
verseny, ám a hangsúly nem a
versengésen és a díjakon volt,
a fesztivál életre hívóinak,
Márkus Zalánnak és Ruff Fe-
rencnek sem ez a célja, ha-
nem egy lehetõség megte-
remtése a fiatal, amatõr zené-
szek számára.

Kora délutántól késõ estig
szólt a muzsika, amelyben a
pop, a rock és a jazz mellett
volt blues, rockabilly, „psy-
cho-reggae” és extrém metál
is, igazolva ezzel, hogy a cél a
zenével való örömszerzés, az
újszerûség és egyéniség kép-
viselése, a teremtõ-alkotó erõ
megvillanása és maradandó
élmény nyújtása a zenekarok
számára.

A fesztivál országosan ko-
moly visszhangnak örvend,
rengeteg a jelentkezõ hazánk
minden tájáról. Elsõ alkalom-
mal, '98-ban 32 csapat lépett
színpadra, ám a rendezõk az-
óta tapasztaltabbak lettek e
téren, s az idõbeli korlátok mi-
att idén a 38 jelentkezõ közül
18 zenekart választottak ki. A
színvonal szokatlanul magas

volt, erõs mezõnyt sikerült ki-
alakítani, tudta meg lapunk
Ruff Ferenc fõszervezõtõl.

A zsûri elnöke Berki Tamás
volt; a produkciók rangsoro-
lásában továbbá Papp Gyula
(a Skorpió zenekar volt bil-
lentyûse, jelenleg színházi ze-
nei szakember), Hartmann
József (a Pro Artis Mûvészeti
Iskola igazgatója) és Sádi
Barbara vett részt. 

A fellépõk között sokféle dí-
jat osztottak ki. Az elsõ há-
rom helyezettnek száz-, het-
ven-, illetve ötvenezer forint
járt, a jelképes dobogó leg-
magasabb fokára álló zene-
kar a pénzjutalom mellett egy
vándorserleget is magával vi-
hetett. Ezen kívül díjat kap-
tak a különféle hangszereken
(gitár, basszusgitár, dob, bil-
lentyûs és fúvós hangszer)
legjobban játszó zenészek is.
Szerepelt még a jutalmak kö-
zött fesztiválszereplés, helyi
klubkoncert, rádiókampány
és roadshow-fellépés is. 

Elsõ helyen A láma dalai
névre hallgató kiskunfélegy-
házai zenekar végzett, máso-
dik lett a Solymárról érkezett
Cenzúra, harmadik pedig a
kaposvári Sick-Room.

Az idei fesztivál üde színfolt-
ja volt az elsöprõ erejû hang-
gal megáldott énekesnõvel
„felvértezett”, keszthelyi
Road To Feel zenekar és az
extrém metált játszó Sick-
Room.                              -ms-

A láma dalait jutalmaztákA tanár úr elköszön

Mittler József üzenetértékû-
nek érzi, hogy a Vak Bottyán
Gimnáziumban töltött utolsó
munkanapján éppen átadtak
egy multimédiás tantermet.
Mint mondja, éppen arra
büszke, hogy az ott töltött
évek alatt, s fõként abban az
idõben, amikor õ is tagja volt
az iskolavezetésnek, nagyon
szépen fejlõdött az iskola. A
tanár úr feladata lett a tárgyi
feltételek megteremtése,
amikor dr. Rosner Gyuláné
õt és dr. Kárpáti Istvánnét
felkérte, segítsék munkáját
igazgatóhelyettesként. Az
együttmûködés jó és ered-
ményes volt csakúgy, mint az
új igazgatóval, C. Szabóné
Kocsiczki Ilonával. 

Mittler József egykor a Vak
Bottyán Gimnázium diákja
volt, s – bár ezt ma nehéz el-
hinni róla – kissé megszep-
penve kezdte meg a munkát
volt tanárai kollégájaként.
Azóta jócskán megduzzadt
az iskola és a tantestület lét-
száma, új szárnnyal bõvült és
lépést tartott a technika fej-
lõdésével az épület. Így tett
Mittler József is, aki a fõisko-
lai diplomája mellé hamaro-
san egyetemit szerzett, ké-
sõbb földrajztanárként, el-
sõk között az országban, al-
kalmazott közgadaságtant
tanított. Közben fáradhatat-

lanul tanított, ápolta a gim-
názium kapcsolatait a város-
sal; vállalkozókkal, segített a
nemzetközi kapcsolatok ki-
építésében, a diákmozgalom
munkájában. Mindezek mel-
lett maradt energiája a tájfu-
tásra, amit õ honosított meg
az iskolában. Azóta már a
PSE szakosztályaként öreg-
bítik a város hírnevét ver-
senyzõik szép eredményeik-
kel. Tanár úr nyugdíjba vo-
nulása nem érinti sportveze-
tõi munkáját egyelõre, jövõ-
re viszont – úgy tervezi – itt
is átadja a stafétát. Valószí-
nûleg ezt is olyan alaposság-
gal teszi majd, miként az
igazgatóhelyettesi széktõl
való válását. Utódjára rende-
zett dokumentációt hagyott.
Búcsúztatása, mint büszkén
és némileg meghatódva el-
árulja, minden várakozását
felülmúlta. Elköszöntek tõle
pedagógustársai és a diákok,
sõt még a gimnázium is dísz-
be öltözött, ezúttal nem csak
a közelgõ karácsony, hanem
az õ tiszteletére is. A nyugdí-
jas élet, bár tudatosan készül
rá, minden bizonnyal furcsa
lesz a tanár úrnak, hiszen az
elmúlt években még a nyári
szabadsága idején is minden
nap bement, hacsak nem volt
a várostól távol. Most – mint
mondja – már nem jár majd
be a gimnáziumba, hacsak
nem hívják. Akkor viszont
szívesen, akár naponta két-
szer is. Elárulja: lehet, hogy
tudását, tapasztalatait még
kamatoztatja majd valahol,
most viszont mulasztásait
pótolja, olvas, sétál, többet
foglalkozik a családdal, uno-
kákkal, és borászkodik is,
merthogy készülvén a nyug-
díjas évekre, vásárolt magá-
nak egy présházat.                 

Vida Tünde

Elbúcsúzott a Vak Bottyán Gimnáziumtól Mittler Jó-
zsef. A tanár úr neve összeforrt az iskolával. Ez nem vé-
letlen, hiszen majd' ötven évet töltött ott elõbb diák-
ként, majd pedagógusként.
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Fotó: Molnár Gyula

Korunk értékvesztõ folyama-
tai ellen, valamint az irodalmi
alkotások lényeges mondani-
valójának tolmácsolása céljá-
ból idén is megrendezték az
egész Kárpát-medencére ki-
terjedõ Wass Albert Vers- és
Prózamondó Versenyt. A
Wass Albert születése cente-
náriumának jegyében zajló
vetélkedés meghirdetõje a
Wass Albert Törzsasztal,
Bonyhád város és a bonyhádi
Vörösmarty Mihály Általá-
nos Mûvelõdési Központ. 

A Pákolitz István Városi
Könyvtár immár negyedik al-
kalommal szolgált a Tolna
megyei döntõ színhelyéül. A
paksiak mellett Bonyhádról,
Szekszárdról, Dunaföldvár-
ról és Dunakömlõdrõl érkez-
tek versenyzõk. A jelentke-
zõk egy Wass Albert és egy
Balassi-díjas költõ versével
vagy prózájával vesznek
részt a versenyen 14-24 éves,
illetve 25 év feletti korcso-
portokban. A Balassi-kard a
költõtársadalom elismerése,

Fazekas József bonyhádi
kardkovács keze munkáját
dicséri. A magukat megmé-
rettetni szándékozók Buda
Ferenc, Csoóri Sándor, Döb-
rentei Kornél, Farkas Árpád,
Ferenczes István, Gérecz At-
tila, Kiss Benedek, Nagy
Gáspár, Tóth Bálint, Utassy
József, Vári Fábián László,
valamint a díjban posztumusz
részesült Wass Albert élet-
mûvébõl választhattak.

A rendezõk újdonságként
két további kategóriát hirdet-
tek meg: az énekelt vers kor-

osztálytól
f ü g g e t l e -
nül, vala-
mint a me-
seillusztrá-
ció 14 év
alatti gyer-
mekeknek,
felhívva a
f igyelmet
Wass Al-
bert mese-
gyûjtemé-
nyeire.

A zsûrit Hefner Erika drá-
mapedagógus, Vida Ibolya
magyartanár és Tell Edit
versmondó alkotta.

Az országos szintû megmé-
rettetés január 12-én lesz
Bonyhádon, a verseny szer-
vezésének és lebonyolításá-
nak fõ színhelyén. A felnõttek
közül Frank Tamás bonyhádi
és Gödör István dunaszent-
györgyi résztvevõ jutott a
döntõbe, a fiatalok közül a
szekszárdi Priskin Zsófia és a
dunaföldvári Rakitai Réka.      

-ms-

Balassi-kardos költõk verseit szavalták

Nem áll meg az elsõ Han-
goskönyv sikere után a Paksi
Közmûvelõdési Kht. Könyvtá-
ra. December 17-én, hétfõn 14
órától elkészítik a Hangos-
recept felvételeit. Várnak
mindenkit, aki kedvenc ételé-
nek leírását szívesen elmond-
ja másoknak is. A recept mel-
lé azonban rövid, körülbelül 1-
3 perces, az étel elfogyasztá-
sához kapcsolódó történettel
is készülni kell. Jelentkezni a
könyvtár 519-156-os telefon-
számán, vagy a kht.konyv-
tar@paksivmk.hu e-mail cí-
men lehet. – Hihetetlen sok
recept- és szakácskönyv jele-
nik meg manapság – mondja a
könyvtár vezetõje, Gutai
Istvánné. – Úgy látszik, végre
van idejük az embereknek
foglalkozni a fõzéssel, meg a
finom ételek jó társaságban
való elfogyasztásával. Ezért
gondoltam azt, hogy nem csak
a receptet fogjuk összegyûjte-
ni, hiszen az rengeteg helyen
megjelenik már, hanem a hoz-
zájuk fûzõdõ történeteket is
arról, milyen volt az étel fo-
gadtatása a családban vagy a
baráti körben – fogalmazott
Gutai Istvánné. Az ötlet mel-
lett szól az is, hogy a háziasz-
szonyok közül sokan szeret-
nek házimunka közben rádiót
vagy zenét hallgatni: így való-
színûleg örömmel vennék a
hangos receptet az anekdo-
tákkal és ajánlásokkal.        -s-

Hangoskönyv 
után hangosrecept

Városunkban sokéves hagyo-
mánya van annak, hogy a
véradók napja alkalmából a
városi vöröskereszt ünnep-
ségre hívja a jubiláló véradó-
kat. Az esten Bagdy László
tanácsnok, valamint dr. Bocs-
kai Tünde, a szekszárdi vér-
transzfúziós állomás fõorvo-
sa köszöntötte a megjelente-
ket, a Balogh Antal Katolikus
Általános Iskola ifjú vöröske-
resztesei pedig mûsorral
kedveskedtek az ünnepeltek-
nek. Az estre 139 sokszoros
véradót hívtak meg, 55-en
jöttek el a találkozóra, közöt-
tük két hetvenötszörös vér-
adót is köszönthettek.
Ferencziné Vesztergombi
Klára, a Magyar Vöröske-
reszt Paks Városi és Területi

Szervezetének titkára  el-
mondta, a lakosság lélekszá-
mának öt százalékát kell si-
keresen megszólítaniuk a
véradásokra, ezt ebben az
esztendõben sikerült túltelje-
síteni Pakson, illetve a kistér-
ség településein. Az itt levett
vért a Pécsi Regionális Vér-
ellátó Központba szállítják,
ott kezelik, tárolják, illetve
onnan osztják szét a régió
egészségügyi intézményeibe.

Gyakran hallhatjuk, hogy a
véradás egyben szûrés is.
Hogy miért? Ahogy az Or-
szágos Vérellátó Szolgálat
honlapján is olvasható, a vér
levételét orvosi vizsgálat elõ-
zi meg, amely vérnyomásmé-
résbõl, a szív és tüdõ meg-
hallgatásából, a nyaki nyirok-

csomók tapintásából, a látha-
tó nyálkahártyák megtekin-
tésébõl áll. Mérik a vér he-
moglobin (vérfesték) kon-
centrációját, elsõ véradóknál
meghatározzák a vércsopor-
tot. Egy kérdõívet is ki kell
töltenie a véradónak, amely
életvitelére, betegségeire,
gyógyszerszedési szokásaira
kérdez. Alkalmanként 450 ml
vért vesznek le egy donortól,
illetve utólagos ellenõrzõ
vizsgálatokhoz még három
kémcsõnyit. Ez ideális eset-
ben 5-10 percig tart, a teljes
folyamat pedig körülbelül fél
óra. A véradás 1959 óta ön-
kéntes és térítésmentes, ám
a véradót ötszáz forint érték-
ben étkezési utalvány illeti
meg.                          -gyöngy-

A sokszoros véradókat köszöntötték

A Villkesz
Villamosipari

Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. 

támogatta a

45 PERC 
címû lap megjelenését 

2007-ben.
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Fotók: TelePaks Városi Televízió

FEILNÉ SZOMBAT
CSILLA
Én teljes szívembõl lokál-
patrióta vagyok. Gyermek-
koromban hangulatos kis-
város volt Paks, a macska-
köves fõutcával, geszte-
nyefáival. Nagyon bevéste
magát az emlékeimbe a
Kossuth Lajos utcai
gyógyszertár, és a szem-

ben lévõ zöldséges, ahon-
nét hatalmas dinnyéket le-
hetett hazavinni. Nekünk
az iskola nemcsak a tanu-
lásról szólt. A napköziben
nagyon jó volt a közösség,
remekül játszottunk, ki-
rándultunk. 

Az óvárosból házasságkö-
tésem után kerültem el. A
Hársfa utcában társadalmi
munkában építettünk szin-
te minden közmûvet, jár-
dát. Ez nagyon összefogta
az embereket. Nagyon kö-
zeli kapcsolatok alakultak
ki, idén már a huszonhato-
dik utcabálunkat tartottuk.

Aki itt nõ fel, az olyan kö-
zösségben nevelkedik,
amit nem tud kitörölni ma-
gából, és mindig visszavá-
gyódik. Ezért jó Pakson él-
ni.

PÁLMAI ISTVÁN
Nekem Paks azt a helyet
jelenti, ahová 1976-ban egy
sportszatyorral megérkez-
tem, ahol egy idevalósi
lányt vettem feleségül, s
ahol a gyerekeinket felne-
veltük. Azt a helyet jelenti,
ahol sikerült abbahagynom
a dohányzást, és megfutni
az elsõ kilométeremet,

amit aztán még sok száz
követett. Azt a helyet je-
lenti, ahol egy munkahe-
lyen töltöttem el harminc
évet, és ahol vélhetõen a
nyugdíjas éveimet is tölte-
ni fogom.

1976-ban Paks nem volt
város. Nem csak közjogi
értelemben, hanem egyéb-
ként sem. Azóta roppant
szerencsés módon egyesíti
magában a nagyváros elõ-
nyeit, azok hátránya nél-
kül. Ha az elmúlt évek ten-
denciái tovább folytatód-
nak, a város hosszú távon
biztos megélhetést biztosít
majd lakóinak, és egy bol-
dog-békés Duna-parti kis-
város lesz, remélhetõleg jó
utakkal és zsúfoltság nél-
kül. 

dínó

Az én városom

Aszalay József térképészeti
és irodalmi munkásságát
minden magyar lexikon szá-
mon tartja. Ám szakmai ki-
válósága mellett még a leg-
rövidebben megírt életrajzá-
ból sem maradhatott ki éle-
tének az a dicstelen hónapja,
amikor is 1849 nyarán csá-
szári–királyi kormánybiztos-
ként a magyar forradalmat
és szabadságharcot vérbe
fojtani segítõ orosz cári csa-
patok hivatalos kísérõje volt,
vagyis muszkavezetõ, akinek
az volt a dolga, hogy a ma-
gyarországi viszonyokról ta-
nácsokkal, útbaigazítással
szolgáljon Paszkievics her-
ceg számára. 

A köznemesi családból
származó szendrõi Aszalay
József 1798. február 14-én
született Pakson. Iskoláit
Kalocsán, Pesten, Vácott és
Egerben végezte. Tehetsé-

ges, jó képességû diák volt,
aki az általános tantárgyak
mellett sok idõt szentelt a
nyelvtanulásnak, és az építé-
szet, szobrászat, festészet
tanulmányozásának is.

Tanulmányai végeztével
1817-ben Bécsben vállalt ál-
lást, a magyar udvari kan-
cellária gyakornoka, majd
1819-ben udvari fogalmazó
lett. 1826-ban kinevezték a
helytartótanács titkárának.
Ekkor készült fõ mûve a
Mappa Generális Regni
Hungariae I-VII. Magyar-
ország hét lapból álló, 1: 700
000 méretarányú térképe,
amely 1830-38 között jelent
meg Bécsben. Ez volt a má-
sodik olyan magyar térkép,
amely a nagyközönség szá-
mára készült, s az elsõ, ame-
lyet kõnyomással sokszoro-
sítottak. A térképlapok
megjelenítették a dombor-

zat különbözõ magassági
szintjeit, az ország állat- ás
növényvilágát, út- és posta-
út hálózatát, és megkülön-
böztette a városokat a többi
településtõl. A térképet há-
romnyelvû: magyar, német,
latin jelmutató és külön
mellékletben statisztikai
adatok egészítették ki, és a
magyar érdemrendek szí-
nes rajzai díszítették. A tér-
kép Európa-szerte híressé
vált, több állam kitüntetését
is megkapta érte, s a párizsi
Statisztikai Társaság 1841-
ben tagjául választotta
Aszalayt.

1834-ben hivataláról le-
mondott, s visszavonult a
Borsod megyei Mályiban lé-
võ birtokára, ahol kertész-
kedéssel, zenéléssel és iro-
dalommal foglalkozott.
1849-ben elfogadta a császá-
ri megbízást, és a cári inter-
venciós hadsereg kísérõje
lett. A gyászos emlékû kor-
mánybiztosi szereplése után
1850-tõl immár végleg visz-
szavonult mályi birtokára,

ezután bontakozott ki szép-
írói tevékenysége. Mûvei
könnyed, humoros írások,
anekdoták, aforizma gyûjte-
mények, történelmi kurió-
zumok, különlegességek
tarka, csevegõs egyvelege.
Meglehetõsen népszerû
volt, sokan olvasták. Megje-
lent kötetei: Szellemi omni-
busz kéjutazásra az élet
utain, (I-III.k.) Pest, 1855-
56, Szellemi röppentyûk,
Pest, 1859, Pikant vázlatok
az élet és történelembõl,
Eger,1863. Munkatársa volt
a Wigand-féle Közhasznú
Esmeretek Tárának, és
rendszeresen írt újságcik-
keket is. 

Aszalay József Egerben
halt meg 1874. október 6-án. 

Források: Szinnyei József:
Magyar írók és munkái, Ré-
vai Nagylexikon, Új Magyar
Életrajzi Lexikon, Kiss La-
jos: Aszalay József a XIX.
századi magyar térképszer-
kesztõ (Geodézia és Karto-
gráfia, 1987.)

Kernné Magda Irén

Híres paksiak, paksi hírességek

Aszalay József



Budapesten született, és
gyermekként óvónõ szeretett
volna lenni. Mivel azonban
szülei komolytalannak tartot-
ták ezt a hivatást, finoman le-
beszélték ebbéli tervérõl. El-
végezte hát a külkereskedel-
mi szakközépiskolát, majd a
Központi Fizikai Kutatóinté-
zetben helyezkedett el titkár-
nõként. Itt ismerkedett meg
majdani férjével, akivel elõbb
Leninvárosba, majd Paksra
költözött. Dolgozott mindkét
erõmûben, továbbra is titkár-
nõként, de egyre inkább érez-
te, hogy valami mással szeret-
ne foglalkozni. Ezért amikor
a Munkás Mûvelõdési Köz-
pontba (mai VMK elõdje) hív-
ták dolgozni, boldogan igent
mondott. A váltással egy idõ-
ben beiratkozott a Kaposvári
Tanítóképzõ Fõiskolára, me-

lyet a munka
mellett sikere-
sen elvégzett.
Ezek után alsó
tagozatos taní-
tóként dolgozott
a II-es iskolá-
ban, majd a
Dunakömlõdi
Általános Isko-
lában. Utóbbi
bezárásával is-
mét válaszút elé
érkezett, s az
élet úgy hozta,
hogy visszatért
régi munka-
helyéhez, s a ta-
nítást a népmûvelésre cserél-
te. A VMK Ifjúsági Irodájá-
ban lakossági szolgáltatások-
kal foglalkoznak. Igény sze-
rint lehet itt fénymásolni, fax-
olni, nyomtatni vagy éppen

internetezni. Alice a délutá-
nokat általában a dunakömlõ-
di könyvtárban tölti, mely az
iskola bezárásával a fiatalok
legfontosabb találkozóhely-
évé vált, ez ad otthont a Haza-

járó Diákok Klubjának is. A
gyerekek ide jönnek, ha tár-
sasozni akarnak, de közös
filmnézésre, gyöngyfûzésre is
van lehetõség. Az ünnepekre
különbözõ ajándéktárgyak-

kal, mûsorokkal készülnek.
Egyre népszerûbb például az
általuk rendezett Mikulás-
nap, ahol lehetõségük nyílik a
gyerekeknek arra, hogy a Mi-
kulásnak verseket, énekeket
adjanak elõ. Alice nagyon
örül, hogy egyre több szülõ
kíséri el a gyermekét ezekre a
rendezvényekre, s hogy egy-
re több fiatal kapcsolódik be a
közösségi életbe. Kezdetben õ
adta az instrukciókat, de má-
ra a fiatalok maguk is kezde-
ményeznek, csak össze kell
fogni a különbözõ ötleteket.
Jól sikerült például a szemét-
gyûjtési akció, melynek során
feltûnõ zöld ruhába öltözve
több mint húsz zsák szemetet
gyûjtöttek össze. Mikor a
gyûjtést néhány hónap múlva
megismételték, már alig volt
újabb szemét. Alice hathatós
közremûködésével idõközben
megalakult a Dunakömlõdi
Ifjúsági Klub Közhasznú
Egyesület (DIKKE), s ennek
köszönhetõen a mûködéshez
szükséges pénzt pályázati
pénzekkel tudják kiegészíte-
ni. Lecserélték a könyvtár
teljes bútorzatát, vettek szí-
nes tévét, DVD-lejátszót, s
egyéb eszközöket. Évi egy al-
kalommal kirándulni mennek,
jövõre például Veszprémbe
szeretnének eljutni. Alice-nak
a sok kis iskolása mellet két
saját gyermeke is van. Szand-
ra jelenleg ruharestaurátor-
nak tanul, Kinga pedig infor-
matikával és színháztörténet-
tel foglalkozik. Pakson van az
otthonuk, de Alice-t köm-
lõdiként tisztelik, s nem ki-
zárt, hogy egyszer oda is köl-
tözik. Jelenlegi munkája kár-
pótolja mindenért, ennek kö-
szönheti, hogy taníthat, még
ha nem is a katedrán. Bár
kétségtelenül más viszony ez,
mint az iskolában, s elõfordul,
hogy õ tanul a gyerekektõl, s
nem azok tõle. Ez viszont
egyáltalán nem zavarja, és
szeretné, ha minél többen ke-
resnék fel a jövõben is a klu-
bot, még ha csak beszélgetni
akarnak is.                           

-gyuri-

A Tehetséges Paksi Fiata-
lokért Alapítvány idei díja-
zottjainak egyike Lamm
Lotti, a Vak Bottyán Gim-
názium 12. osztályos tanu-
lója. Kováts Balázs, aki a
kimagasló tanulmányi
eredményt elért középisko-
lásokat méltatta, Lamm
Lottiról azt mondta, hogy a
fiatal lány tudatosan építi
életpályáját. Lottit nyolca-
dik osztályos kora óta ér-
dekli a kémia, azóta részt-
vevõje városi, területi, or-
szágos tanulmányi verse-
nyeknek, mindig kiváló
eredménnyel. Legbüsz-
kébb az Irinyi János Orszá-
gos Kémia Versenyen elért

elsõ helyére.  Évente indul
a Madame Curie Kémia Le-
velezõ Emlékversenyen,
ahonnan mindig továbbjut
a területi fordulóra. A ké-
mián kívül matematikából
is kitûnõ, s a többi tan-
tárgyakból is jeles. Életpá-
lya-építésre utal az is, hogy

a 2006/07-es tanév végén le-
érettségizett kémiából
emelt szinten, 96 százalé-
kos eredménnyel. Idén pe-
dig végzõsként egy jó ma-
tek érettségivel szinte
egyenes út vezet a Buda-
pesti Mûszaki Egyetemre,
ahol a cél a vegyészmérnöki
végzettség. A reáltárgyak
szeretetét nagyszülõi örök-
ségnek tartja. S azért e tár-
gyak szeretete és eredmé-
nyessége, mert a logikára,
a gondolkodásra épül, Lotti
ebben kiváló, a magolást vi-
szont nem neki találták ki. 

A gimnazista lány sza-
badidejében lovagolni jár,
és heti háromszor kara-
teedzésre. Szívesen sétál a
kutyájával, olvas, vagy
karkötõket gyárt. 

-bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

Lamm Lotti
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Fotók: Molnár Gyula

Faragóné Kertész Alice a Paksi Közmûvelõdési Kht. alkal-
mazásában népmûvelõként dolgozik. A Városi Mûvelõdési
Központban heti két-három alkalommal segíti az Ifjúsági
Iroda munkáját, délutánonként a Dunakömlõdi Faluház-
ban tevékenykedik a fiatalok érdekében. 

Jó napot, mi újság?

Faragóné Kertész Alice
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Fotó: Molnár Gyula

Az NB I-es férfi kosárlabda-
bajnokság nyolcadik fordu-
lójában a Kaposvári KK csa-
pata látogatott a Gesztenyés
útra. A nagyszerû dombóvá-
ri siker, és két hét pihenõ
után nagyobb önbizalommal
várhatták Mészárosék a
gyengélkedõ somogyi csapa-
tot. Az elsõ negyedben azon-
ban mindez nem látszott, a
vendégek uralták a játékot,
pontosan céloztak, míg a
paksi játékosok rendre el-
vesztették, és eladták a lab-
dát. Tíz perc után 16-25-öt
mutatott az eredményjelzõ.
A folytatásban elõbb Kiss
Zsolt, majd Csaplár-Nagy
süllyesztett el egy triplát a
kaposvári kosárban, az ASE
folyamatosan faragott a hát-
rányából. A vendégek nehe-
zen viselték a bírók ítéleteit,
elõször Csirke, majd Orosz
sportszerûtlen viselkedését
büntették a sípmesterek. A
félidõ végére átvette a Paks
a vezetést, 41-36-nál vonul-
tak pihenõre a csapatok. A
harmadik negyedben fel-
váltva potyogtak a gólok,
Kiss Zsolt két triplát is el-
eresztett, 61-55-re állt a
mérkõzés harminc perc
után. A negyedik negyedben

sikerült gyorsan leadni az
elõnyt, három perccel a vége
elõtt 69-70 volt az állás. Sze-
rencsére jött Mészáros Za-
lán, aki zsinórban hat pontot
szerzett, majd Murry, aki
biztos kézzel értékesítette a
büntetõket. Az utolsó má-
sodpercben még Gulyás Ro-
bi, a mezõny legjobbja szer-
zett labdát, és két pontos ta-
lálatával beállította a vég-
eredményt. ASE – Kaposvá-
ri KK 81-74.

A paksi csapat legeredmé-
nyesebb játékosa Gulyás
volt 27 ponttal. Mészáros
Zalán 18, Nile Murry 16,
Kiss Zsolt 11, Panta István
6, Csaplár-Nagy Ervin pe-
dig 3 találatig jutott. A Ka-
posvárból Day Quinton 28
pontot termelt. – Örülök a
gyõzelemnek, ami nehezen
született meg. Sok hibával
játszottunk, de volt tartá-
sunk, sajnos az irányítóink
hamar összeszedték a há-
rom faultjukat, ami miatt
óvatosabban kellett játszani.
Fontos gyõzelmet szerez-
tünk – értékelt a mérkõzés
után Sabáli Balázs vezetõ-
edzõ.                                joko

Újabb fontos gyõzelem

Az ASE U20-as kosárlabdacsapata a nagycsapathoz ha-
sonlóan gyõzött, a Kaposvár utánpótláscsapata elleni 82-
76-os gyõzelembõl Morgen Ferdinánd 30/6, Medve Máté
27/6 ponttal vette ki a részét.

Az ASE férfi kosárlabda-
csapata továbbra is csak tíz
fõbõl áll, a két kiszemelt já-
tékos, a szlovén Igor Jokic,
és a litván Peciukas
Vaidotas köszönte szépen a
lehetõséget, de nem kért
Paksból. – A négyes poszt-
ra tárgyalunk, Horváth Zo-
lit hívjuk vissza. Tudjuk,
hogy a helyzete bizonytalan
az AEK-nál, de még õ ma-
ga sem tudja, hogy mi lesz
a sorsa. Úgy tudom, hogy
nem fizetnek neki, meg el
is akarják küldeni. Azt
mondta, ha külföldön lehe-
tetlenné válik a helyzete,
akkor szívesen jönne vissza
Paksra, de nem tudja, mi-
kor. Emiatt ugye nem lehet
rá biztosan számítani. Meg-
próbáltuk az egykor Szé-
kesfehérváron játszó Geor-
ge Banks-et, a szövetség-
ben azt mondták, rendben
van a játék joga, kiadható,
a ligában azt mondták, nem
adják ki, mert eljárás van
ellene. Jogászok szerint ez
a tavalyi évre vonatkozik és
nem a mostani idényre, de
én így nem merem ide hoz-
ni – mondta el Tóth János
szakosztályelnök. A kere-
sés folytatódik, a csapat to-
vábbra is hét felnõtt és há-
rom utánpótlás korú játé-
kossal készül a december 8-
i zalaegerszegi mérkõzésre.

November végén rendezték a
diákolimpia floorball városi
bajnokságát a negyedik kor-
csoportban. Az esemény hely-
színe ezúttal is a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola tor-
naterme volt. A négycsapatos
tornán a bölcskei Kegyes Jó-
zsef Általános Iskola együtte-
se végzett az elsõ helyen. A
további sorrend: Deák Fe-
renc, II. Rákóczi Ferenc,

Bezerédj. December 17-én
Komáromban rendezik a di-
ákolimpia floorball területi
döntõjét a IV. korcsoportban.
A paksi kistérséget a paksi
Deák Ferenc és a bölcskei Ke-
gyes József Általános Iskolák
csapatai képviselik szinte
minden korosztályban.

A nagypályás labdarúgó diák-
olimpián is megtartották a
körzeti döntõket a harmadik
és a negyedik korcsoportban

is. A PSE pályán lebonyolí-
tott mérkõzéseket követõen a
harmadik korcsoportban
Bezerédj, II. Rákóczi Ferenc,
Balogh Antal, Deák Ferenc
sorrend alakult ki, míg a ne-
gyedik korcsoportban szintén
a Bezerédj gyõzött, a Deák
Ferenc és a Balogh Antal is-
kolák elõtt.

A diákolimpia teremlabdarú-
gás negyedik korcsoportjá-
nak körzeti döntõjét decem-

ber elején a II. Rákóczi iskola
tornatermében tartották. A
futsal tornán négy paksi álta-
lános iskola csapata vett
részt, melyet a házigazda II.
Rákóczi gárdája nyert meg,
megelõzve a Bezerédj, a Deák
Ferenc és a Balogh Antal is-
kola együtteseit. A városkör-
nyéki döntõbe, melyet 2008.
január 6-án az Atomerõmû
Sportcsarnokában rendez-
nek, az elsõ két helyezett csa-
pat jutott.                        röné

Diákolimpia
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Az NB I-es sakk csapatbaj-
nokság harmadik fordulójá-
ban Tolna megyei rangadóra
került sor, az ASE I. a Decs
otthonába látogatott. A paksi
csapat tartalékosan ült asztal-
hoz, négy meghatározó játé-
kosa is hiányzott. Berkes Fe-
renc és Ács Péter külföldön
tartózkodott, Nevednichy
Vladislav a KO világbajnoksá-
gon szerepelt, míg ifj. Fodor
Tamás a törökországi korosz-
tályos vb-n volt érdekelt, így
nélkülük kellett kiharcolni a
gyõzelmet. A találkozó végül

a vártnál nehezebbre sikere-
dett, három gyõzelem, hét
döntetlen és két vereség után

egy ponttal bizonyult jobbnak
a Paks. Decs 1990 – ASE
Paks 5.5-6.5. Gyõzött: Molnár

Béla, Balázs Gábor, Lizák Pé-
ter. Döntetlent ért el:
Grószpéter Attila, Szabó
Krisztián, Papp Gábor, dr.
Hazai László, Vajda Szidónia,
Györkös Lajos, Pataki Gyõzõ.
Vesztesen állt fel az asztaltól:
Csom István, és Vidéki Sán-
dor. Három forduló után a Z.
Csuti-Hydrocomp vezeti a ta-
bellát 27.5 ponttal, második az
Aquaprofit NTSK 22.5 pont-
tal, harmadik az ASE 19.5
ponttal. A negyedik forduló-
ban rangadót játszik a paksi
csapat, a második helyen álló
Nagykanizsa otthonában ül-
nek asztalhoz a játékosok.        

joko

Tartalékosokkal gyõzött a sakkcsapat

Az ASE NB II-es sakkcsapata is sikerrel vette a harma-
dik fordulót, a Komlói Bányász otthonában nyertek nagy fö-
lénnyel. A játékosok nyolc gyõzelmet, két döntetlent, és két
vereséget könyvelhettek el, Komlói Bányász – ASE II 3–9.
Gyõzött: Tancsa Róbert, Berta Tibor, Kis József, Papp Ju-
dit, Szabó Bence, Dudás Eszter, Palencsár János, Dudás
Szilvia. Döntetlent játszott Mácsik Tamás, Nagy Lajos. Ve-
reséget szenvedett ifj. Reményi Lajos, Szijjártó László.
Az NB II Asztalos csoportban elsõ a Szekszárd–Decs 27,5
ponttal, második az ASE II. 24,5 ponttal, harmadik a Fehér-
vár SE 22 ponttal.

Salzburgban rendezték az
U23-as cselgáncs Európa-
bajnokságot, ahol a magyar
válogatott tagjaként két pak-
si dzsudós is tatamira lépett.
A nõk között a 70 kg-os súly-
csoportban Mészáros Anett
volt érdekelt. Az elsõ forduló-
ban erõnyerõ volt, a második
fordulóban az olasz Jennifer
Pitzantit verte ipponnal. A
negyeddöntõben sajnos a né-
met Kerstin Thiele egy koká-
val gyõzni tudott Anett ellen,
a vigaszágon pedig a bolgár
Jancsevától kapott ki ippon-
nal, így végül a kilencedik he-
lyet szerezte meg.

Bor Barna a +100 kg-ban
semmit sem bízott a véletlen-
re. Az elsõ fordulóban a brit
Joe Delahay, a negyeddöntõ-
ben a svéd Christopher
Johansson, az elõdöntõben az
ukrán Sztanyiszlav Bonda-
renko, a döntõben pedig a
bolgár Ivan Iliev ellen gyõ-
zött, ráadásul mind a négy-
szer  ipponal. A 2006-os
moszkvai gyõzelme után Bor
Barna Salzburgban ismét fel-
állhatott a dobogó tetejére. A
magyar dzsúdósok közül õ az
elsõ, aki megvédte Európa-
bajnoki aranyérmét az U23-
as korosztályban.             joko

Bor Barna
Európa-bajnok

Lejátszotta õszi utolsó mér-
kõzését a Paksi FC Soproni
Ligában szereplõ labdarúgó-
csapata. A találkozó elõtt
minden paksi szurkoló gyõ-
zelmet remélt, a nem túl acé-
los, de nagyon szervezett, a
közelmúltban edzõváltáson
átesett Siófok ellen. A Tornyi
Barnabás edzette Balaton-
parti csapat az elsõ húsz
percben irányította a játé-
kot, de a 10. percben a PFC
hagyott ki ziccert. Az elsõ
félidõ hátralévõ részében
már a paksiak akarata érvé-
nyesült, de gólt egyik csapat
sem lõtt. A félidei 0:0 után to-
vább rohamozott a Gellei
gárda, de csak nem sikerült a
vezetést szereznie. Sõt, az
56. percben Kanta révén a
Siófok jutott elõnyhöz. De
nem sokáig élvezhette, mert
egy perccel késõbb Tököli
révén egyenlített a Paks. A
továbbiakban Hegedûs ka-
pus tartotta a lelket a vendé-
gekben, majd Bede nem
adott meg egy jogos bünte-
tõt Csehi buktatásáért. A
végjátékban a játékvezetõ
tovább borzolta a kedélye-
ket, de több gól már nem
esett, így az egyetlen gól-

helyzetét kihasználó Siófok
ponttal távozott a Fehérvári
útról. Paksi FC- Siófok 1:1. –
Érthetetlen, hogy miért
kezdtük megszeppenten a
mérkõzést. Az ellenfél többet
birtokolta a labdát. Õk ját-
szottak, mi helyzetbe kerül-
tünk. Az egyenlítést követõ-
en bíztam a három pont meg-
szerzésében. Mindenképpen
összefogottabbnak, rende-
zettebbnek kell lennünk ta-
vasszal – értékelt Gellei Im-
re, a Paksi FC vezetõedzõje.
Tornyi Barnabás a Siófok ve-
zetõje elégedett volt a szer-
zett ponttal: – Azzal értünk
el eredményt, hogy nagyon
jól védekeztünk, jól olvastuk
a Paks játékát. Gondoltam,
hogy a kapott gól nélküli so-
rozatunk megszakad, de a
vezetõ találatot követõen
jobban kellett volna koncent-
rálnunk. Jó eredménynek
tartom a döntetlent – össze-
gezte.

A Soproni Liga õszi idénye
lezárult. A Paksi FC három
gyõzelemmel öt döntetlen-
nel és hét vereséggel 23 rú-
gott és 31 kapott góllal 14
ponttal a Soproni Liga 13.
helyén telel.                       efgé

Gellei bízott a gyõzelemben
A Winner Sport NB III. Drá-
va csoportjában szereplõ Pak-
si FC a legutóbbi két forduló-
ban két bravúros gyõzelmet
aratott. Elõbb a Kaposvár ott-
honában – bár a kiírás szerint
a PFC volt a pályaválasztó, de
a rossz idõ miatt felcserélték
azt a felek – 1:0-s hátrányból
fordítva 3:2-re gyõzött Dienes
Pál együttese. A paksi gólokat
Vári (2) és Szabó János lõtték.
Ezt követõen szintén idegen-
ben, Dombóváron vendégsze-
repelt a PFC.  Itt is egy gól
döntött, ezúttal 2:1-re gyõztek
Pokorniék. Ezen a találkozón
Csehi Tamás és Szabó János
voltak a gólszerzõk. – Örülök
az elmúlt két forduló eredmé-
nyeinek, fõleg úgy, hogy ide-
genben szereztünk hat pon-
tot. A csapat hozzáállásával és
teljesítményével teljes mér-
tékben elégedett vagyok, ép-
pen ezért nem szeretnék ki-
emelni senkit. Mindenki jól
játszott – értékelt Dienes Pál
paksi vezetõedzõ. A következõ
fordulóban a 15. fordulóból el-
halasztott mérkõzéseket pó-
tolják a csapatok. A PFC is-
mét idegenben lép pályára a
Pécsvárad ellen december 9-
én. A Paksi FC az NB III.
Dráva csoportjának 18-as me-
zõnyében a 10. helyen áll.  efgé

Tizedik a PFC



Mikulásváró játszóházzá változott egy délelõtt-
re az Atomerõmû Sportcsarnok. Az ASE Szabadidõ
Szakosztály mikulásváró rendezvényén több száz
gyermek vett részt. – A programot próbáltuk úgy
összeállítani, hogy mindenki találjon magának meg-
felelõt. Aki akart, ügyeskedhetett, ugrálhatott, lehe-
tett célba dobni, horgászni, de az arcfestésnek,
sógyurmázásnak és a karácsonyi ajándékkészítés-
nek is nagy sikere volt – összegezte Sánta István
szakosztályvezetõ.  – Az õszi iskolakezdéssel párhu-
zamosan rajzpályázatot is hirdettünk. Mozgás,
öröm, szabadság, sport témakörökben vártuk az al-
kotásokat. Örömmel mondhatom el, hogy nagyon
sok pályamû érkezett, melyekbõl rögtönzött kiállí-
tást is készítettünk. A legtermékenyebb óvodákat
külön is díjaztuk – tette hozzá Sánta István.

Legutóbb októberben volt hasonló program az
ASE csarnokban, és annak befejeztével azonnal
megkezdõdött a mikulásváró játszóház szervezése.
A kiváló rendezést követõen nem maradt el a siker,
ennyi mosolygós, lelkes, kreatív gyermeket ritkán
látni egy helyen. Legközelebb márciusban, a húsvé-
ti ünnepek elõtt lesz játszóház az ASE csarnokban.  

röné 

Az orlandói kommandós vi-
lágbajnokság. Ez lebegett
már hónapok óta a Neutron
Bevetési Osztály néhány el-
szánt tagjának szeme elõtt.
Tudták, hogy mire vállal-
koznak, hiszen nem elõször
képviselték már hazánkat
és szûkebb pátriánkat a
nemzetközi megméretteté-
sen. Felhõsi László, Szász
Sándor, Kéri Zoltán, Járai
Antal és Keresztély György
a mindennapi munka mel-
lett szakított idõt a felké-
szülésre. Járai Anti külön
kiemelte, hogy köszönik a
kollégáknak a támogatást,
amit a verseny elõtt és a
verseny alatti helyettesíté-
sekben értük tettek.

A novemberben megren-
dezett kontinensviadal a
huszonötödik volt a sorban
és a fiúk mindenképpen
nagy durranásra számítot-
tak. Az elvárás is nagy volt
velük szemben, hiszen a ko-
rábbi évek tapasztalatai és
eredményei bizakodással
töltöttek el mindenkit. Az
amerikai utat hosszas szer-

vezõmunka is megelõzte,
mivel a paksi egység a saját
fegyvereit is magával vihet-
te. Korábbi években erre
nem volt lehetõség, és ez
meg is nehezítette a ver-
senyzést. Felhõsi László el-
mesélte, hogy már a repté-
ren kisebb galiba akadt, de
nem a fegyverek, hanem a
gondosan becsomagolt ha-
zai ízek miatt. Az éppen
szolgálatban lévõ rendõrku-
tya kiszagolta a kolbászt,
amit annak rendje és módja
szerint el is koboztak. Per-
sze azért odakint sem éhez-
tek, olykor étterembe men-
tek, néha pedig még faka-
nalat is ragadtak. A verse-
nyen már szinte hazatérõ-
ként fogadták õket, az ame-
rikai légi marsallokkal
évekre tekint vissza barát-
ságuk. Az elsõ versenyna-
pon a túszmentésben a
résztvevõ 64 csapat közül a
25. helyen végeztek, ami ki-
csit le is lombozta a társasá-
got. Mentségükre szóljon,
hogy ugyanannyi idõ állt
rendelkezésükre a parancs

átolvasására, mint azoknak,
akik anyanyelvükként be-
szélik az angolt. De az új
nap, új feladatokat hozott
és jött a paksi specialitás,
az akadálypálya. A neutro-
nosokat ebben a számban
még senkinek sem sikerült
lelökni a dobogó legmaga-
sabb fokáról. De, mint Járai
Anti felidézte az emlékeket,
a dél-koreaiak már tavaly is
nagyon kamerázták õket, és
idén is figyelemmel kísér-
ték az edzéseiket. Ellesték
a technikát, megköszönték,
hajlongtak hozzá, és az atlé-
tikus, vékony ázsiai fiúk az
elsõ, míg a mieink a máso-
dik helyre érkeztek be. A
többi napon sem kellett szé-
gyenkezni Kéri Zoliéknak.
Összesítésben a tizenkette-
dik helyen végeztek, amivel
elnyerték a legjobb európai
csapat címet, ami legyünk
õszinték, nem akármi. A
Neutron egységének ver-
senypólója pedig még min-
dig ereklyének számít az
amerikai kontinensen.           

sete
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Fotó: Paksi Hírnök archív (jobbra)

Dél-Korea elleste a magyar virtustRöviden
Környezeti nevelés – Út-
ban az ökológiai tudatosság
felé címmel Comenius part-
nerkeresõ szemináriumon
vett részt a Benedek Elek
óvoda vezetõje, Bosnyák
Zoltánné és Mattern Edit
óvodapedagógus Budapes-
ten. Magyarország mellett
Ausztria, Ciprus, Csehor-
szág, Finnország, Franciaor-
szág, Németország, Íror-
szág, Litvánia, Hollandia,
Norvégia, Portugália, Török-
ország és az Egyesült Ki-
rályság képviseltette magát
a konferencián, melynek
munkanyelve az angol volt. A
program célja lehetõséget
teremteni a kapcsolatfelvé-
telre olyan intézmények kö-
zött, ahol kiemelt hangsúlyt
kap a környezeti nevelés. 

A faluházban tartott or-
szágos találkozót a Csámpai
Country Road Club. A szûk
egy esztendeje alakult line
dance csoport szoros kapcso-
latot ápol az ország szinte
minden hasonló mûfajú tánc-
csoportjával. Egyre több al-
kalmat teremtenek a csopor-
tok a közös táncra, tanulásra.
A hétvégi programra Buda-
pestrõl, Balatonfüredrõl,
Magyarhertelendrõl is ér-
keztek vendégek a csámpai
táncosok meghívására. 

Dunaújvárosban rendezték
meg a ChanWu Világkupa -
Kungfu Bajnokságot, ahol is-
mét összemérhették tudásu-
kat a paksi taijisok más ver-
senyzõkkel, és ezúttal sem
tértek haza üres kézzel. A
csoportos szablya-formájuk-
kal az egyesület tagjai: Õzse
Gabriella, Bonta Ferenc,
Lacza János és Vájer Attila a
taiji csoportos fegyveres for-
magyakorlat kategóriájában
második helyezést, Vájer At-
tila az egyéni felnõtt férfi
fegyveres formagyakorlat ka-
tegóriájában elsõ helyezést
ért el szablyagyakorlatával.



Dr. Szüle Csabáról barátai, is-
merõsei tudják, hogy nem-
csak szeret fõzni, hanem mes-
terien  kezeli is a fakanalat.
Szinte minden este a tûzhely
mellé áll, hogy családja szá-
mára valami finom ételt vará-
zsoljon vacsorára. A baráti
összejöveteleken általában
Csaba a fõszakács. Kedvencei
a vad- és halételek. Ezek
mindegyikét bármilyen for-
mában szívesen készíti és fo-
gyasztja is. Halspecialitásai-
ból ajánl most egy különlege-
sen finom, de könnyen elké-
szíthetõ ételt. Ez a fokhagy-
más tejfölös süllõ. 
Az étel elkészítését a haldara-
bok besózásával kezdjük,
majd az így elõkészített halat
paprikás lisztben megforgat-

juk és olajban kisütjük. Kö-
vetkezhet a mártás. Egy lá-
basban megpirítunk 4-5 ge-
rezd összetört fokhagymát,
beleteszünk egy evõkanál
lisztet, felöntjük 3 dl vízzel.
Ezt követõen ételízesítõvel,
borssal, piros arannyal ízlés
szerint fûszerezzük. A mártás
alapot felforraljuk, majd fél-
rehúzzuk, sûrítésképpen 450
gramm tejfölt adunk hozzá.
Ezek után ismét jöhet a for-
ralás. 
Az étel üvegtálban kerüljön
az asztalra, javasolja Csaba.
A tál aljába tegyünk a már-
tásból, ebbe helyezzük el a
halszeleteket, a megmaradt
mártást öntünk a tetejére.
Köretnek hasábburgonyát
vagy rizst kínáljunk hozzá. A
fokhagymás tejfölös süllõ
akár a karácsonyi menü sort
is gazdagíthatja. 

A Fortuna rádióban egész
decemberben játékokkal,
ajándékokkal és értékes
nyereményekkel várjuk a
hallgatókat!
December 3-tól 14-ig min-
den nap jelentkezik a Szõ-
nyegvilág üzlet játéka. A he-
lyes válaszadók között 7-én
és 14-én délután kisorsolunk
egy-egy 20.000 Ft-os vásár-
lási utalványt!
3-ától 7-éig a Beauty Szalon
játékában minden nap dél-
után kisorsolunk egy 1.500
forintos szépség-utalványt!

5-tõl Karácsonyig a Helibor
Pincészet és a Party Pont üz-
let jóvoltából értékes boro-
kért, pezsgõkért és vásárlási
utalványokért játszunk!
December 3–7-ig és 17-tõl
21-ig a Mangó szépségstúdió
játéka várja a hallgatókat, az
elsõ héten napi 1.500 forintos
szépség utalványért, a máso-
dik héten 15.000 Ft értékû
szépségápolási utalványért.
14-én a P és P üzlet óriási
nyitási akciójában egész nap
óránként játszunk, és dél-
után 16 és 17 óra között nagy
értékû mûszaki nyereménye-
ket sorsolunk ki az üzletbõl!
Nyerje meg a Fortuna rádió-
ban karácsonyi ajándékát!
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Fotó:

Mozi

Dec. 12. (szerda)  19 óra
KAPTÁR 3 – 

TELJES PUSZTULÁS
Feliratos amerikai horror

Dec. 14. (péntek)  19 óra
AGYÕ, NAGY Õ

Szinkr. amerikai vígjáték

Dec. 16. (vasárnap) 14 óra
EGON & DÖNCI –

MINDENÜTT JÓ, DE
LEGJOBB OTTHON
Magyar anim. játékfilm

Dec. 19. (szerda) 19 óra
NEXT – A HOLNAP A MÚLTÉ
Feliratos am. sci-fi-thriller

Dec. 21. (péntek) 19 óra
A BOURNE ULTIMÁTUM
Feliratos am. akció-thriller

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Program

December 10-én 17 órakor a
dunakömlõdi faluházban
folytatódik a népfõiskolai
foglalkozás. Dr. Juhász Kata-
lin háziorvos „Új utak a pszi-
choterápiában” címmel tart
elõadást. December 12-én 17
órától ugyanitt Luca-napi
népszokásokat elevenítenek
fel gyermekjátékok és dísz-
gyertya-készítés közben.
December 12-én 18 órától ve-
títik a mûvelõdési központ
könyvtárában „Az én kis fa-
lum” c. Jiri Menzel filmet.
December 16-án 9 órától a
mûvelõdési központban ka-
rácsonyi gyermeknapot ren-
deznek.
December 17-én 17 órától a
Jézus Szíve templomban ka-
rácsonyi hangverseny.
December 17-én 17 órakor a
dunakömlõdi faluházban a
népfõiskola keretében H.
Nagy Júlia ad elõ „Legyen
benned minden nap ünnep,
hogy egészséges legyen a lel-
ked!” címmel.
December 18-án 18 órakor a
vmk könyvtárában folytató-
dik a zenebarátok összejöve-
tele.
December 21-én 15 órától a
dunakömlõdi faluházban
„Karácsonyi csillagszóró”
címmel családi programot
szerveznek.

Kiállítás

A városi mûvelõdési köz-
pontban „Hol a fény?” cím-
mel Orbán László bonyhádi
festõ képeit, Sipos Norbert
fafaragó alkotásait pedig a
hónap végéig a mûvelõdési
központ könyvtárában te-
kinthetik meg.
Dunakömlõdön a faluház-
ban Szilágyi Krisztián gra-
vírozott üveg képeit és tár-
gyait nézhetik meg.
A paksi Városi Múzeumban
„A kendermagtól a karácso-
nyi abroszig” címmel idõ-
szaki kiállítást láthatnak.

Dohányzásról leszoktató
kezelés 1 + 1 Minden hé-
ten kedden a Paksi Városi
Mûvelõdési Központban.
Idõpont egyeztetés telefo-
non 06-70/ 450-2373

www.medi-centrumszekszard.hu

Mit süt-fõz ma?

Dr. Szüle Csaba

Hozzávalók 4 személyre:
másfél kg süllõ, de a hal le-
het csuka vagy harcsa is, tö-
rött paprika, 4-5 gerezd fog-
hagyma, 1 evõkanál liszt, 3
dl víz, ételízesítõ, bors, piros
arany, 450 g tejföl. 

KIADÓ 
INGATLANOK
Paks fõutcáján, 

a volt konzervgyári 
irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252



LENS OPTIKA

Lens Optika

Paks, Dózsa György út. 44. Tel.: 75/511-246
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A Mecsekvidéke
Takarékszövetkezet 

a paksi piactéren mûködõ bankfiókja melletti
részen, teljesen felújított 56 m2-es irodát 10,5 M Ft
+ ÁFA, 71 m2-es üzlethelyiséget 12,5 M Ft + ÁFA

kínál eladásra. Az elõzõ összegek irányárak. 

Kedvezõ hitelfeltétel is lehetséges. 
10% + az áfának megfelelõ önerõ 

rendelkezésre állása mellett. 
Futamidõ maximum 15 év. 

Forint és svájci frank alapú hitel is igénybe vehetõ. 

Részletes felvilágosítás a Paksi Fiókban.
Paks, Villany u 4. Telefon: 75/511-240,
vagy Fonyó Lajos ingatlanközvetítõtõl

kapható. 

Tel:70/310-8374 
E-mail fonyolajos@freemail.hu 

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

Sebesség (Kbps)  Ár/Hónap
I. csomag:    384/64 kbps 3840Ft/hó
II. csomag:   512/128 kbps 4490Ft/hó
III. csomag:  1024/256 kbps 5990Ft/hó

– NEM SZÜKSÉGES TELEFONVONAL
– nincs percdíj
– fix, kalkulálható havi költség
– nincs hûségnyilatkozat
– folyamatos internet elérés
– korlátlan adatforgalom

Tel.: 30/365-9314  
www.tolnaairnet.hu

vezeték 

nélküli 

internet
szolgáltatás

Ékszervásár 
a P&P Kereskedõházban

Karácsonyig minden 14 K-
os aranyékszer 10-20%-kal,

minden ezüstékszer
10-50%-kal olcsóbban.

Egyes aranyékszerek már 30-40%-kal 
kedvezõbb áron a készlet erejéig.
14 K-os nyakékek, fülbevalós szettek, gyû-
rûk, opál, zafír, rubin, türkíz, koráll kõvel is.
Brillköves gyûrûk minden méretben,
minden árkategóriában
Édesvízi gyönggyel készült, 14 K-os arany-
ba foglalt szettek

Tekintse meg rendkívüli 
választékunkat és kedvezõ árainkat!

Paks, Dózsa György  u. 21.   Telefon: 75/313-636


