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A Mecsekvidéke
Takarékszövetkezet

valamennyi jelenlegi és jövõbeli ügyfelének a város
és a környezõ települések minden lakójának békés,

boldog karácsonyi ünnepeket, 
eredményekben, sikerekben gazdag új évet kíván! 

Köszönjük megtisztelõ bizalmukat!

Meghitt 
karácsonyt 
és boldog 

új évet kíván
olvasóinak 

a Paksi Hírnök!



A paksi atomerõmûbõl szár-
mazó kis és közepes aktivitá-
sú hulladékok befogadására
alkalmas felszín alatti tároló
2011-re lesz kész Báta-
pátiban, a beszállítás mégis
megkezdõdhet a jövõ év elsõ
felében. Addigra elkészül a
központi és a technológiai
épület, az utóbbi alkalmas az
ideiglenes tárolásra. A ter-
vek szerint háromezer hor-
dónyi hulladék érkezik majd
Paksról. Ennek legnagyobb
jelentõségét az adja, hogy a
paksi atomerõmûvet ezzel
mentesítik az ideiglenes ka-
pacitás bõvítésének terhe
alól. Minderrõl dr. Hegyháti
József beszélt a Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Köz-
hasznú Társaság budapesti
évértékelõ sajtótájékoztató-
ján. Az ügyvezetõ igazgató
elmondta, jövõre befejezõdik
a felszínen az említett épüle-
tek kivitelezése, a felszín
alatt pedig már a végleges
tároló terek kialakításához
fognak hozzá. A következõ
év feladatai közé tartozik a
létesítési, üzemeltetési enge-
délyek beszerzése, a tároló
infrastruktúrájának kiépíté-
se, valamint az üzemeltetés
beindítása. Már megkezdõ-
dött annak a 18 tagból álló
csoportnak a szakmai felké-
szítése, mely a lakossági

kontroll garantálása érdeké-
ben a beszállításra kerülõ
hulladékokat ellenõrizheti.
Megkezdték az õrzõ-védõ
személyzet felkészítését. El-
sõ körben 50-60 embernek
ad munkát a létesítmény, de
várhatóan ennél többen
munkára találnak, hiszen lá-
togatóközpontot építenek, s
más turisztikai vonzerõt je-
lentõ beruházás is „rátele-
pülhet” a tárolóra, ami már
most is idegenforgalmi lát-
ványosság. Dr. Hegyháti Jó-
zsef beszámolt róla, hogy a
lejtaknák fúrásánál 1500 mé-
terig jutottak, elsõ ütemben
négy kamra készül majd el.
Negyvenezer tonna radioak-
tív hulladék kerülhet ide, de
a kõzet akár ennek két és fél-
szeresét is képes befogadni,
így ha sor kerül az atomerõ-
mû üzemidõ-növelésére,
vagy új blokkok létesítésére,
megoldható lesz a hulladék-
elhelyezés. A bõvítésre szük-
ség szerint felkészülnek, je-
lentette ki dr. Hegyháti Jó-
zsef. Hozzátette, ugyanez
igaz a szintén általuk üze-
meltetett Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolójára (KKÁT).
Ebben most több mint 5100
kazetta van, illetve megfelelõ
mennyiségû szabad kapaci-
tás. 2017-ig – a paksi atom-
erõmû eredetileg tervezett

üzemidejéig – összesen hu-
szonöt kamra megépítésével
számolnak a szakemberek,
ebbõl idáig tizenhat készült
el. A legújabb bõvítés idén
fejezõdött be, ezzel a KKÁT
7200 kazetta elhelyezését
tudja biztosítani. 

Az ügyvezetõ számot adott
a modernizálási és bizton-
ságnövelõ folyamatról, me-
lyet a Püspökszilágyban har-
minc éve üzemelõ radioak-
tívhulladék-feldolgozó és tá-
rolóban végeztek. 

Beszámolt arról is, hogy a
nagy aktivitású hulladéktáro-
ló kutatási programja rajtuk
kívül álló okok miatt késik.
Van kiválasztott és megfele-
lõnek ítélt kõzet a Nyugat-
Mecsekben, s az évtized ele-

jén a kutatások is újraindul-
tak ismeretszerzés és hely-
színkijelölés céljából. A mos-
tani ismeretek szerint 2047-
re kell elkészülnie a tároló-
nak. – Késésben vagyunk, de
nem vagyunk elkésve – fogal-
mazott az ügyvezetõ.

Az RHK Kht. illetékességi
körébe tartozó négy nagy
projekt anyagi hátterérõl az
Országgyûlés dönt, miután
mindazt a Központi Nukleá-
ris Pénzügyi Alapból finan-
szírozzák.  Az idei beterjesz-
tett szakmai javaslat elfoga-
dása esetén az RHK Kht.
2008-ban összesen csaknem
16 milliárd forintot fordíthat
a feladatok megvalósítására.
Dr. Hegyháti József beszélt
arról is, hogy számos hatás
befolyásolja az alap feltölté-
sét és felhasználását, így az
atomerõmû üzemidejének
növelése, az euró tervezett
bevezetése. Ezek hatásait
vizsgálják, s ennek tükrében
dolgozzák majd át a most
életben lévõ finanszírozási
rendszert.          Vida Tünde

Jövõre fogadóképes Bátaapáti
A szükséges engedélyek birtokában 2008 nyarától fogadhatja a paksi atomerõmû kis
és közepes aktivitású hulladékait a bátaapáti Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló. A
beruházás kiemelt szerepet játszik a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú
Társaság programjai között, s élvezi a közönség érdeklõdését is, hiszen az elmúlt két
és fél alatt több mint hétezer látogató kereste fel.
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Fotók: RHK Kht.

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: 2008. január 11.

Címlapfotó: Molnár Gyula
Panorámakép: www.paksnet.hu
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A kistérségi vezetõk, a tér-
ség vállalkozói és a szakkép-
zõ intézmények kaptak meg-
hívást arra a tájékoztatóra,
melyet a Tolna Megyei Fog-
lalkoztatási Paktum paksi
kistérségi alfórumának tag-
jaként a Dél-Dunántúli Re-
gionális Munkaügyi Köz-
pont Paksi Kirendeltsége hí-
vott össze, hogy felnõttkép-
zési tervének összeállításá-
hoz, a kirendeltségi képzési
források hatékony felhasz-
nálásához felmérje a vállal-
kozók igényeit. – Korábban
a felnõttképzést oly módon
szerveztük, hogy az álláske-
resõ választhatott az álta-
lunk összeállított kínálatból,
majd a tanfolyam befejezté-
vel megpróbált elhelyezked-
ni. Ha 30 százalékuk tudott
munkát vállalni, az már jó

eredménynek számított –
árulta el Feilné Szombat
Csilla. A paksi kirendeltség
vezetõje hozzátette, ma már
bebizonyosodott: ennél sok-
kal hatékonyabb módszer is
létezik. 

Errõl elsõként a gerjeni
JAKO kft cégvezetõje be-
szélt: – Hatvan fõre volt
szükségünk, ezt jeleztük a
munkaügyi központ felé. A
toborzást és a munkaerõ-ki-
választást a munkaügyi
szervezet vállalta. A jelent-
kezõk többlépcsõs válogatá-
son vettek részt, a betanító
képzés fél év leforgása alatt
meg is valósult. – mondja
Szabó Bertalan. Az MVM
Konto Zrt. esetében a folya-
mat még ennél is gyorsabb
volt, hiszen igényét szep-
temberben jelezte, és janu-

árban már munkába is állha-
tott az a húsz fõ, akikkel bõ-
vített a cég. Õk 120 álláske-
resõ közül kerültek ki, kép-
zési költségeiket a kiren-
deltség vállalta. Mindkét
esetben az Energetikai
Szakközépiskola mérte fel a
munkáltató elvárásait, vé-
gezte az oktatást, a gyakor-
latot pedig leendõ munka-
helyükön töltötték a munka-
vállalók – így végül senkit
sem ért meglepetés. A
kirendeltségvezetõ kiemel-
te, a munkaügyi központ ké-
pes állami források lehívásá-
ra, melyek nem csak a mun-
kavállalók, hanem a foglal-
koztatók számára is köny-
nyebbséget jelentenek.

A térség néhány jelentõ-
sebb cégén kívül azonban
kevesen éltek a lehetõség-

gel, ezért tovább folytatják a
vállalkozók igényeinek fel-
mérését, és a lehetõségek is-
mertetését. – Az itt hallott
példák esetében egy-egy cég
csoportos fejlesztésérõl volt
szó. De ha létrehozunk egy
adatbankot, akkor a vállal-
kozók egy-két fõs igényeit is
összegyûjthetjük, és így a
kisebb vállalkozások által
jelzett hiányszakmákra is
tudunk helyben tanfolyamot
szervezni. Persze mindez
csak gyors információcseré-
vel, a vállalkozók nagyobb
aktivitásával valósulhat meg
– emelte ki Feilné Szombat
Csilla. Ez saját érdekük –
tette hozzá – hiszen csak így
juthatnak az általunk közve-
tített támogatáshoz, és haté-
konyabb is, mert lehetõvé
válik, hogy helyben indul-
hassanak az elhelyezkedést
garantáló képzések.                

-s-

Piacképes képzéseket szerveznek

A testület idei utolsó ülésén
született döntés értelmében
emelkedtek, de még így is
az átlag alatt maradtak a
közszolgálati díjak Pakson.
Átlagosan 9–10%-os eme-
lésrõl határozott a képvise-
lõ-testület, kivéve az önkor-
mányzati lakások bérleti dí-
ját, mely az árban újonnan
megjelenõ áfa miatt 24,5%-
kal emelkedik. Még így sem
éri el az átlagot, érvelt Haj-
dú János. Az emeléssel
bruttó 163 forint lesz, míg
Szekszárdon 200, Duna-
földváron 382 forint négy-
zetmétere. Az emelésekben
– mint Hajdú János polgár-
mester mondta – benne van
a kormány által elõrejelzett
4,8%-os infláció, illetve az
ennél jóval jelentõsebb
energia-áremelés.

Terítékre került a Bóbita
Bölcsõde gazdaságos mû-
ködtetésének kérdése, azaz
a Kápolna úti bölcsõde meg-
szüntetése. Az ellenzéki

képviselõk sorra kértek
szót, s érveltek a megmara-
dás mellett. Rámutattak, ké-
nyelmetlen lesz a város má-
sik felébõl a közlekedés, és
az erõmû várható fejlesztése
miatt ismét szükség lehet az
intézményre. Hajdú János
részletes válaszában kitért
arra, hogy egy önkormány-
zatnak nem csak egy szûk
csoport, hanem az egész vá-
ros érdekeit kell néznie, s
mindenki elvárásának meg
kell felelnie. Elmondta, a
kérdésre, hogy szükség van-
e két bölcsõdére, a születen-
dõ gyerekek számának csök-
kenése már megadta a vá-
laszt. Végül úgy döntött a
testület, hogy szeptember
elsejétõl megszünteti a Ká-
polna utcai bölcsõdét. Az
MSZP-SZDSZ frakció nem-
mel szavazott. Az intéz-
ménybezárás létszámleépí-
téssel és várhatóan több
mint harmincmillió forint
megtakarítással jár évente.

A testület felhatalmazást
adott a Paks környéki hul-
ladékgazdálkodási társulás
létrehozására. Erre azért
van szükség, hogy közösen
oldják meg a szilárd hulla-
dék kezelését, s benyújtsák
az ehhez szükséges pályá-
zatot több környékbeli te-
lepüléssel közösen. Módo-
sította a grémium a rende-
lõintézet alapító okiratát.
Ez utóbbi az egynapos se-
bészet indulása miatt vált
szükségessé. Ennek mûkö-
désérõl a rendelõintézet
munkájáról szóló beszámo-
lójában adott számot dr.
Pásztor Hilda igazgató.
Mint elmondta, 130 mûté-
tet végeztek október óta,
többsége, 113, sebészeti
beavatkozás volt, illetve
sor került 9 nõgyógyászati
és 8 ortopédiai mûtétre.
Barnabás István alpolgár-
mester kiemelte, alapos és
példaértékû dr. Pásztor
Hilda beszámolója. Hason-
lóan minõsítették Badics
Istvánné szociális osztály-
vezetõ szociális szolgálat-

szervezésrõl szóló tájékoz-
tatóját. Ennek kapcsán
Szinger Ferenc a hajlékta-
lanszálló állapotára hívta
fel a figyelmet, és kiemelte:
nem méltó a paksi intézmé-
nyek színvonalához. Mezõsi
Árpád ismét szóba hozta a
Kereszt utcai óvoda hasz-
nosítását. Javasolta, kerül-
jön ide az idõsek klubja, a
fogyatékosok nappali
ellátóhelye. Megkezdték
ennek vizsgálatát, mondta
a polgármester hozzátéve,
az autista csoportot is itt
helyeznék el. 

Március 31-ig meghosz-
szabbította a testület a
TelePaks és a Paksi Hírnök
fõszerkesztõjének megbízá-
sát, s pályázatot írt ki a
posztokra. Zárt ülésen dön-
töttek úgy, hogy Bán Attila
jelenlegi osztályvezetõt bíz-
zák meg a hivatásos önkor-
mányzati tûzoltóság vezeté-
sével december 31-tõl. A
Paks kultúrájáért elisme-
rést Gutai Istvánné  könyv-
tárosnak ítélte a képviselõ-
testület.                         -vt-

Döntés után



Bagdy László, a Polgári Ösz-
szefogás frakcióvezetõje az el-
múlt idõszak eredményei kö-
zül egyebek mellett az egyna-
pos sebészet kialakítását és
elindítását emelte ki. Elmond-
ta, ez az egészségügyi ellátás
egyik felfutó ágazata, gazda-
ságos megoldás, elõnyös a be-
tegeknek, hiszen nem kell
több napot kórházban tölteni-
ük, a beavatkozás után rövid
idõn belül otthonukban lába-
dozhatnak. Hozzátette, Pak-
son október 15-e óta közel 130
mûtétet végeztek.
Az állami költségvetés helyze-
tét az önkormányzatok is ér-
zik, folytatta az évértékelõt, a
mûködési költségek biztosítá-
sa az önkormányzatoktól egy-
re nagyobb erõfeszítést igé-
nyel. A frakción, illetve a koa-
líción belül is tökéletesnek ér-
tékeli az együttmûködést, fo-
lyamatosak az egyeztetések.
Hozzátette, természetesen
elõfordul, hogy eltérõ vélemé-
nyek vannak egy-egy kérdés-
ben, de az egyeztetések éppen
azt szolgálják, hogy ezek az
álláspontok minél jobban kö-
zelítsenek egymáshoz, amíg
megszületik egy mindenki
számára elfogadható javaslat.
A frakcióvezetõ elmondta,
hallották, ismerik az MSZP-
SZDSZ frakció véleményét,
miszerint õket nem vonják be
a munkába, nem történnek
velük egyeztetések. Bagdy
László viszont úgy gondolja,
hogy bármelyik frakciónak,
képviselõnek lehetõsége van
arra, hogy ha az elõzetes
anyag kapcsán van mit egyez-
tetniük, akkor bekopogjanak
a polgármesterhez és megbe-
széljék, de a bizottsági ülése-
ken és a testületi üléseken is
elmondhatják véleményüket.

A következõ esztendõt illetõ-
en Bagdy László elmondta,
bíznak abban, hogy lesz új be-
ruházásokra lehetõség a vá-
rosban, és ehhez lesznek pá-
lyázati lehetõségek. Nagyon
sok olyan terv van – tette hoz-
zá –, amelyek készen állnak
arra, hogy ha kiírnak megfe-
lelõ pályázatot, akkor azon
részt tudjon venni az önkor-
mányzat. Fontosnak tartják
az egészségház megvalósulá-
sát, illetve a gyógyvíz haszno-
sítását. A képviselõcsoport
vezetõje kiemelte, hogy az
atomerõmûvel rendkívül jó a
város kapcsolata. Emellett ar-
ra is felhívta a figyelmet, hogy
az elvégzett munkában nagy
szerepe van a polgármesteri
hivatal dolgozóinak. 

Sikeres évet tudhat maga mö-
gött a város, néhány beruhá-
zás befejezõdött és több dolog
elkezdõdött, jó úton járunk,
értékelte a 2007-es esztendõt
Kovács Sándor. A Lokálpat-
rióták Egyesületének frakció-
vezetõje kiemelte, tisztesség-
gel végigdolgozták az évet,
minden egyes döntésben, illet-
ve azok elõkészítésében részt
vettek. A lokálpatrióták – mint
mondta – a kisebbik koalíciós
partner szerepét tudják vállal-
ni, ami azt jelenti, hogy ötle-
tekkel, véleményükkel segítik
a Polgári Összefogás által
meghatározott célok elérését,
ugyanakkor megpróbálják be-
leszõni gondolatiságukat, szel-
lemiségüket. Hangsúlyozta,
hogy képviselõik „pártszem-
üveg” nélkül hozzák meg dön-
téseiket. Némi kötöttséget je-
lent számukra a jobboldallal
kötött koalíciós szerzõdés, de
az tartalmazza, hogy csak a
lelkiismeretükkel megegyezõ

esetben kell együtt szavazniuk
velük, amihez próbálják tarta-
ni magukat. A koalíciós part-
nerrel korrekt az együttmû-
ködés, de talán lehetne egy
kicsit szorosabb ez a munka-
kapcsolat, tette hozzá Kovács
Sándor. 
Az MSZP-SZDSZ frakcióval
való kapcsolatukat szintén az
egymás maximális tiszteletén
alapulónak véli a frakcióveze-
tõ. Mint elmondta, nem egyez-
tetnek sem az ülés elõtt, sem
pedig utána, de kölcsönösen
meghallgatják egymás ötlete-
it, és ha jó javaslat érkezik a
baloldal részérõl, akkor csak
azért, mert most õk vannak ki-
sebbségben, nem söprik le au-
tomatikusan az asztalról.
Megvitatják, átgondolják,
hozzáteszik a maguk gondola-
tait, és az már egy olyan javas-
lat lehet a polgári oldallal
megvitatva, ami vagy támoga-
tásra érdemes, vagy az lehet
késõbb. 2008-ban a frakció
tagjainak elsõdleges célja to-
vábbra is az, hogy választóik-
nak tett ígéretükhöz hûen,
tisztességesen dolgozzanak a
testületben és a bizottságok-
ban a városért, és megpróbál-
ják a lehetõ legtöbbet megva-
lósítani a „Számon Kérhetõ
Programból”. Mindent elérni
három képviselõ kevés, de
frakciójuk tagjai felkészültek,
az ésszerû javaslatokat pedig
keresztül lehet vinni a döntési
folyamaton a többséghez tar-
tozva, ha nem is markánsan,
de hallatni tudják a hangjukat,
véli a frakcióvezetõ.

Összességében nem zárt rossz
évet az önkormányzat, bár az
ország gazdasági helyzetének
hatásai alól nem mentesülhet-
tünk, jelentette ki Faller
Dezsõ, az MSZP–SZDSZ
frakcióvezetõje. Talán a beru-
házásoknak kisebb arányú
csökkenése volt érzékelhetõ,
elsõsorban az utak felújítása
terén. Fontos, hogy elkészült
az egynapos sebészet, a tavaly
eldöntött és idén megvalósult
két beruházás, a képtár és a
PSE klubház finanszírozható

volt, a városüzemeltetés terén
pedig összességében tartani
tudták a megszokott színvona-
lat. Azokat a kezdeményezé-
seket, amelyek a város érde-
keit szolgálják, messzemenõ-
kig támogatja az MSZP-
SZDSZ frakció. Faller Dezsõ
kiemelte, hogy a munka légkö-
re frakciójuk szempontjából
megítélve nagyon negatív volt,
az a fajta összefogás és együtt
gondolkodás, ami az elõzõ cik-
lusban megvalósult, meg-
szûnt, képviselõcsoportjukat
teljesen kizárták a döntésho-
zatalból, sõt kimondottan el-
lenségesen viszonyult hozzá-
juk a gyõztes jobboldali koalí-
ció, nem egyszer kioktató
hangnemben reagáltak észre-
vételeikre. Egy idõ után úgy
döntöttek, hogy csak akkor
szólalnak meg az üléseken, ha
olyan mondanivalójuk van,
amit feltétlenül tudatni szeret-
nének a lakossággal, de ez
sem hozta meg a kellõ ered-
ményt, például a jövõ évi költ-
ségvetési koncepció tárgyalá-
sakor hozzászólásaikra ismét
felerõsödtek ezek a hangok.
Faller Dezsõ úgy látja, hogy az
országos hangulat átült helyi
szintre is. 

– Próbáltunk tisztességes
ellenzékként mûködni, bár
nem gondoljuk, hogy egy
ilyen kis városban szükség
lenne ellenzékre, inkább
együtt gondolkodó emberek-
re lenne szükség, pártpoliti-
ka helyett várospolitikára –
mondta a frakcióvezetõ. Hoz-
zátette, a Lokálpatrióták
Egyesületének frakciójával
semmilyen konfrontációjuk
nem volt, õk természetes, jó
közegként mûködnek a testü-
letben. Faller Dezsõ hangsú-
lyozta, hogy 2008-ban a pá-
lyázatokra kell koncentrálni.
Nagyon helytelennek véli,
hogy ebben sincs együttmû-
ködés, pedig mindenkinek
van annyi tapasztalata, rálá-
tása vagy információs bázisa,
amit a másik fél nem nélkü-
lözhet, és közösen jobban
meg lehet vívni egy csatát. 

-kgy-
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Mérlegen az óév
Nem csak az a mondás igaz, hogy mindenki másképp csinál-
ja, az is tény, hogy mindenki másképp látja. Így van ez a
frakciók esetében is. Az önkormányzat képviselõcsoportjai-
nak vezetõit kértük évértékelésre, s bár egyes események,
eredmények megítélésében egyetértettek, különféleképpen
értékelték a most búcsúzó esztendõben végzett munkát.



Paks önkormányzata idén
is megajándékozta kará-
csonyra városunk szociálisan
hátrányos helyzetû nyugdíja-
sait. Az ajándékkosarakat
szociális munkások szállítot-
ták házhoz december.  541
csomagot osztottak ki, dara-
bonként 3500 Ft értékben. A
kosarak vegyes összeállítás-
ban tartalmaztak kávét, teát,
szaloncukrot, bonbont, egy
üveg bort és természetesen
az ünnepi sütés-fõzéshez nél-
külözhetetlen hozzávalókat. 

Kétszázötven mikuláscso-
magot osztott szét a cigány
kisebbségi önkormányzat
(CKÖ) ajándékaként a miku-

lás a városházán. A csomag-
ból tizennégy év alatti roma
gyerekek kaptak, és nekik
szólt a mûsor is. Gertner Fe-
renc elnök elmondta, az elõzõ
két napon az idõsek kaptak
ajándékot. Ötven darab két-
ezer forint értékû, tartós élel-
miszereket, édességeket tar-
talmazó csomagot kaptak az
öregségi és rokkantnyugdíja-
sok. A gyerekek és öregek
megajándékozására 350 ezer
forintot költött a kisebbségi
önkormányzat.

A DC Dunakom Kft. értesíti
a lakosságot, hogy a kukák és
konténerek ürítésének rendje
az ünnepnapok miatt változik.
December 24-én (hétfõn) a
hétfõi és keddi, december 27-
én (csütörtökön) a szerdai és

csütörtöki; 2008. január 2-án
(szerdán) a keddi és szerdai já-
ratterv szerint végzik az ürí-
tést. A szeméttelep és a hulla-
dékudvar is zárva tart.

Évtizedes hagyomány,
hogy karácsony közeledtével
közös vacsorán köszöni meg a
helyi és regionális sajtó mun-
káját a paksi atomerõmû.
Idén a cég vezetése a tengeli-
ci Hotel Orchideába hívta az
média munkatársait, illetve a
látogatóközpont dolgozóit.
Hamvas István vezérigazga-
tó-helyettes köszöntõjében a
tervezett üzemidõ-növelésre
utalva elmondta, bízik abban,
hogy az erõmû legalább 2037-
ig ad okot és lehetõséget,
hogy a lapok hasábjain, hír-
adásokban szerepeljen.

Továbbra is várják
az adományokat
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Fotó: Vida Tünde

Paksi vezetõt választott a Fia-
tal Baloldal Tolna megyei
szervezete. Heringes Anita
végzõs kommunikáció szakos
egyetemista, emellett a FIB
országos irodájában dolgozik,
illetve Varga László országos
elnök, országgyûlési képviselõ
mellett. Az új vezetõ az egye-
temen kezdett politizálni, tag-

ja az MSZP-nek is, a paksi
alapszervezetben aktívan dol-
gozik. Mint elmondta, nem
lesz hátrány, hogy Budapesten
dolgozik, ha szükség lesz rá,
hazautazik. Egyébként inkább
elõnynek tekinti munkáját, hi-
szen a közvetlen információ-
áramlás biztosított általa. 

Faller Dezsõ örömmel kons-
tatálta, hogy paksi születésû
és kötõdésû a megyei FIB el-
nök. Az MSZP helyi szerveze-
tének elnöke abban bízik,
hogy Heringes Anita új tiszt-
sége eredményeként erõsödik
az ifjúsági munka Pakson is. 

Heringes Anita elmondta,
tervük, hogy óvszerauto-
maták elhelyezését kezdemé-
nyezik a paksi középiskolák-
nál. Szeretnének alternatív

szórakozási lehetõséget bizto-
sítani a fiataloknak. Heringes
Anita említést tett nagy siker-
rel szervezett táboraikról, a
december 28-i budapesti
elõszilveszterrõl, melyre kü-
lönjáratot indítanak. Erõsíteni
szeretnék karitatív tevékeny-
ségüket, így idén is megszer-
vezik karácsonyi akciójukat,
gyermekjátékot és ruhát
gyûjtenek, amit aztán a Csa-
ládsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat segítségével juttat-
nak el a rászorulóknak. Ebben
– mint Heringes Anita kiemel-
te – számítanak a Fidelitasra
is. Hozzátette, Hanol János el-
nökkel már egyeztetett, s õ
együttmûködést ígért. – Ilyen
kis városban, mint Paks, nem
a vitáról kell szólnia a fiatalok
mindennapjainak – mutatott
rá a FIB megyei elnöke. A
kérdésre, hogy nem illúzió-e
azt remélni, hogy összefoghat-
ják az idõsebbek által szétsza-
kított országot, azt mondta, az
õ korosztályuknak kell erõsí-
teni a párbeszédet, s jó ügye-
kért együtt fellépni.            

-vt-

Összefogást szorgalmaz a FIB-elnök

Természetesen maga a cél, a rászorulók segítése,
támogatandó. Azonban amikor a politikai élet két különbö-
zõ oldalán álló szervezet indít közös akciót, alapvetõen el-
várható lenne annak meghirdetésérõl és mikéntjérõl való
részletes egyeztetés, hogy a közös kiállás során a két szer-
vezet politikai színezetû megjelenése egyik fél javára se to-
lódjon el. Ezt a FIB sajnálatosan figyelmen kívül hagyta –
reagált az elhangzottakra Hanol János, a Fidelitas elnöke.

A közelmúltban városunk-
ban járt Böjte Csaba fe-
rences szerzetes. Ahogy
arról már beszámoltunk,
az árvaház-alapító atya a
Fidesz Tolna megyei nõta-
gozatának meghívására
érkezett a megyébe, paksi
látogatását a Fidesz helyi
szervezete a Duna-korzó
Polgári Egyesülettel és a
KDNP helyi szervezetével
együtt szervezete. A láto-
gatás kapcsán adomány-
gyûjtõ akciót hirdettek.
Böjte Csaba szervezete a
Szent Ferenc Alapítvány,
ma már több mint 1500
gyermekrõl gondoskodik
mintegy negyven helyen.
A Fidesz irodában össze-
gyûlt 140 ezer forint kész-
pénzt, tartós élelmiszere-
ket, tisztítószereket, játé-
kokat már elutazásakor
átadták az atyának. Gyûj-
tés folyt a katolikus plébá-
nián is, amelynek eredmé-
nyét, azaz 400 ezer forint
készpénzt, 170 ezer forint
értékben vásárolt tartós
élelmiszereket, a felaján-
lók által bevitt élelmisze-
reket, tisztálkodó-, és tisz-
títószereket, édességet,
ruhanemût a napokban
vitte el Böjte atyának dr.
Keresztes Pál plébános.
Az adományokat három
helyre szállították, Szová-
tára, Parajdra valamint
Felsõsófalvára, gyermek-
otthonokba. A katolikus
plébános elmondta, nagy
örömmel fogadták az aján-
dékokat, amelyek elszállí-
tásához, illetve az utazás-
hoz is kaptak támogatást
paksiaktól. Hozzátette,
hogy a felajánlásokat to-
vábbra is szívesen fogad-
ják a plébánián, hiszen a
városban és környékén élõ
rászorulók is örülnek a se-
gítségnek.                 -kgy-

Röviden
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Fotó: Molnár Gyula

A nukleáris létesítmények
körzetében pályázatot hirde-
tõ, s különbözõ célokat támo-
gató Duna-Mecsek Terület-
fejlesztési Alapítvány maga
is pályázott és nyert. Az Eu-
rópai Gazdasági Térség
(EGT) és a Norvég Finanszí-
rozási Mechanizmusok – köz-
ismertebb nevén Norvég
Alap kétmillió euróval, azaz
ötszázmillió forinttal támo-
gat egy hatvan települést
érintõ programot. Ehhez a
Duna-Mecsek Területfejlesz-
tési Alapítvány százmilliós
önrészt biztosít. A pénzbõl
közintézményeket és köz-
épületeket fognak akadály-
mentessé tenni. A magyaror-
szági bírálóbizottság támo-
gatásra méltónak ítélte az
igényt, a program a norvég
fél megerõsítõ döntése után,
2008-ban indulhat. Ennek
keretében a Paksi Atomerõ-
mû Zrt. által létrehozott ala-
pítvány a nukleáris létesít-
mények, illetve kutatási terü-

letek – Paks, Kalocsa, Báta-
apáti, Boda és Püspökszilágy
– körzetében fekvõ települé-
seken akadálymentesít köz-
intézményeket.

Az alapítvány kuratóriuma
Mecseknádasdon értékelte a
2007. évi mûködés eredmé-
nyeit. Dr. Kocsis István elnök
tájékoztatott arról, hogy eb-
ben az évben az alapítvány-
hoz 91 pályázat érkezett, s
ebbõl 49 részesült támoga-
tásban. Több mint 1 milliárd
70 millió forint volt az igény,
melybõl 392 millió forint rea-
lizálódott. Ez az összeg a tér-
ségekben közvetetten 3,464
milliárd forint értékû fejlesz-
tést generált. A támogatott
pályázatok elsõsorban mun-
kahelyteremtésre, gazdaság-
fejlesztésre, területi kohéziót
elõsegítõ programokra, vala-
mint a helyi turisztikai fej-
lesztésekre irányulnak. Az
alapítvány segítségével 90 új
munkahely létesítésére nyí-
lik lehetõség.                      -vt-

Félmilliárdot nyert a Duna-Mecsek

A paksi atomerõmû egyes
blokkját 1982 decemberében
kapcsolták az országos háló-
zatra. Az elõkészítés sokkal
korábban, majd' húsz évvel
elõbb kezdõdött. Ezt is fel-
idézték azon a konferencián,
melyet a Paksi Atomerõmû
Zrt. rendezett a blokkindítás
25 éves évfordulóján. A múlt
tiszteletben tartása a garan-
cia arra, hogy ennek az erõ-
mûnek van jövõje, jelentette
ki Kovács József vezérigaz-
gató.

– Olyan élmény volt, amit
nem lehet elmondani – fogal-
mazott Pónya József volt ve-
zérigazgató. Szerinte ezt
mindenki átélte, aki akár-
csak egy csavart is meghú-
zott az ország legjelentõsebb
ipari beruházása során.
Ugyanakkor nagy nyomás is
volt rajtuk, árulta el. Külö-
nösen akkor, amikor üzembe
helyezték, hiszen akkor
érezték igazán a terhét. A
mostani vezetõknek arra
hívta fel a figyelmét az egy-
kori vezetõ, hogy meg kelle-

ne tenniük az elsõ lépéseket
két újabb blokk megépítésé-
re, mert az atomerõmû-építõ
kapacitás véges. Szabó
Benjamin, a paksi atomerõ-
mû építésének kormánybiz-
tosa és a vállalat elsõ igazga-
tója is szót emelt az erõmû
bõvítése mellett. Mint rámu-
tatott, szükség van ma Ma-
gyarországon az atomener-
giára, s erre a legmegfele-
lõbb helyszín Paks, hiszen
megvan a megfelelõ infrast-
ruktúra és lakossági elfoga-
dottság. Szerinte a tájékoz-
tatáson kellene javítani an-
nak ellenére, hogy az atom-
erõmûben erre ma is nagy
hangsúlyt helyeznek. Szabó
Benjamin szerint máig ke-
vés az információ a nukleáris
energiáról, s a paksi atom-
erõmû pozitív hatásáról. 

Kovács József vezérigazga-
tó rámutatott, az atomerõmû
negyedszázada üzemel biz-
tonságosan, s tölt be kiemelt
szerepet az ország energia-
ellátásban.

Vida Tünde

Bõvítésrõl beszéltek az évfordulón

Az atomerõmû várhatóan kiemelkedõen jó évet zár,
mondta Kovács József. A vezérigazgató kiemelte, ez nem
csak a termelésre, hanem a biztonsági mutatók tekin-
tetében is igaz. Elmondta, ha nem történik semmi rend-
kívüli, az eddigi legjobb termelési eredményt fogják
elérni. Az eddigi legmagasabb éves termelés 14.180 gWh
(gigawattóra) volt, de a prognózis szerint elérik a 14.600
gWh-t. Két blokkon teljesítménynövelést hajtottak végre,
ami tükrözõdik az eredményben, de még e nélkül is rekor-
dot döntöttek volna a vezérigazgató tájékoztatása szerint.

A Magyar Tudományos Aka-
démia Központi Fizikai Ku-
tató Intézetének igazgató-
ját, Gadó Jánost és Báta-
apáti önkormányzatát jutal-
mazta a Paksi Atomerõmû
Zrt. ebben az évben Héliosz-
díjjal. A díj elnevezése a kö-
zös szellemi energiatermelés
folyamatát, az együttmûkö-
dést hivatott szimbolizálni,
tájékoztatott Mittler István.
A kommunikációs fõosztály-
vezetõ hozzáfûzte, ezzel kö-
szönik meg azoknak a mun-
káját, akik kívülállóként se-
gítik a paksi atomerõmû
munkáját és társadalmi elis-
mertségének növelését. A
Héliosz-díjat 2001-ben alapí-
tották, s minden évben leg-
feljebb három személynek,
szervezetnek vagy intéz-
ménynek ítélik oda. Minded-
dig tudósok, településveze-

tõk, civil szervezetek, nukle-
áris szakemberek kapták
meg, köztük Marx György,
Kró Norbert, Hajdú János,
illetve a Tûzvirág Tánc-
együttes. Tavaly mások mel-
lett az üzemzavar elhárítását
végzõ szakembergárda két
orosz vezetõjének ítélték
oda. Gadó János, az MTA
doktora a 2003-as üzemzavar
feltérképezésében, értékelé-
sében, a helyreállítási mun-
kák megszervezésében, s
azok tudományos megalapo-
zásában szerzett elévülhe-
tetlen érdemeket, Bátaapáti
önkormányzata pedig a la-
kosság szakszerû tájékozta-
tásában. Bátaapáti elismeré-
se mellett még az is szólt,
hogy a szakmai érveknek hi-
telt adva felvállaltak egy or-
szágos jelentõségû projek-
tet.                                   -tV-

Segítõiket díjazták
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Fotó: TelePaks Városi Televízió

Sok újat hozott a 2007-es esz-
tendõ a hivatásos gondnokok
számára, mondta el dr.
Kissné Bujdosó Klára, a
gyámhivatal vezetõje azon az
összejövetelen, ahol értékel-
ték az elmúlt évet, illetve
megünnepelték a gyermek-
védelmi törvény megszületé-
sének évfordulóját. A hivatá-
sos gondnokok 1997. novem-
ber elseje óta vannak alkal-
mazásban a gyámhivatalnál,
megbízási szerzõdéssel. Fel-
adatuk, hogy a bíróság által
gondnokság alá vont embe-
reknek segítsenek a minden-
napi életben, elsõsorban a va-
gyonkezelésben, illetve ellás-
sák törvényes képviseletü-
ket. A gondnokoltak között
lehetnek pszichiátriai problé-
mákkal vagy idõskori demen-
ciával élõk, értelmi sérülés
miatt cselekvõképességük-

ben, döntéshozó képességük-
ben részben vagy teljesen
korlátozott emberek. 

A paksi kistérségben tevé-
kenykedõ hat hivatásos
gondnok egyaránt ellát ott-
honukban élõket, illetve a
pálfai és andráspusztai sza-
kosított intézményekben élõ-
ket. A gyámhivatal vezetõje
kiemelte, hogy ebben az esz-
tendõben több változáshoz is
alkalmazkodniuk kellett. Mó-
dosult a bírósági eljárások
menete, új felülvizsgálati el-
járást vezetett be a törvény,
és az éves számadások rend-
szere is teljesen megválto-
zott.  Az év végi találkozón el-
búcsúztatták Kern Ferenc-
nét, aki közel hat év után ad-
ja át a stafétát. Elmondta,
hogy nyugdíjba vonulása
után hasznos elfoglaltságot
keresett, rátalált erre a lehe-

tõségre, elvégezte a szüksé-
ges tanfolyamot, és azóta
napjainak jelentõs részét
gondnokoltjai segítésével,
ügyeik intézésével töltötte.
Ahogy fogalmazott, ez bizony
nem könnyû munka, sokszor
lelkileg is megviseli az em-
bert. Az eltelt évek alatt ösz-
szesen 17 gondnokolttal fog-
lalkozott, többségében ottho-
nukban élõkkel.              -kgy-

Tízéves a gondnoki szolgálat

Új könyvek érkeztek a
Pákolitz István Városi
Könyvtárba. A gyûjtemény
felnõtt, illetve gyerek, szép-
irodalmi és ismeretterjesztõ
könyvekkel, CD-kkel és
DVD-kel gazdagodott.

A technika fejlõdésével,
életmódváltozással együtt
jár az olvasói szokások válto-
zása. Az idõsebbek szórakoz-
tató irodalmat, verseket,
kertészettel, divattal és sü-
tés-fõzéssel kapcsolatos
könyveket kölcsönöznek leg-
inkább, míg az egyetemisták
elsõsorban a vizsgákhoz
szükséges szakirodalom mi-
att látogatják a könyvtárat.
A fiatalabb generáció fõleg
internetezni jár, többségük
érdeklõdése csökkent az ol-
vasás iránt, tudta meg la-
punk Gutai Istvántól, a
könyvtár igazgatójától.

A könyvtárban jelenleg kb.
százezer dokumentum –
könyvek, hangoskönyvek,
CD-k, DVD-k – található, a

legrégebbiek a 19. század
harmadik harmadából szár-
maznak. 2006. évi adatok
alapján a II. Rákóczi Ferenc
Iskola könyvtárával együtte-
sen – mely a nagykönyvtár-
hoz tartozik – az intézmény
olvasóinak száma meghalad-
ta a háromezret.

Gutai István beszámolt az
épület felújításának idõsze-
rûségérõl is. A hely szûkös-
sége okozza a legfõbb prob-
lémát, melyet polcmagasítá-
sokkal, illetve új polcok vá-
sárlásával próbálnak idõrõl
idõre megoldani. A legopti-
málisabb azonban a könyv-
tár épületének bõvítése len-
ne. A villamos hálózat, a nyí-
lászárók korszerûsítése és az
akadálymentesítés is idõsze-
rû. A megoldandó problé-
mák és feladatok sorában
egy helytörténeti kutatószo-
ba kialakítása is szerepel.

A könyvtárban – mint veze-
tõje rámutatott – több is zaj-
lik, mint kölcsönzés és inter-

netezés. Az intézmény élénk
kapcsolatot ápol testvérvá-
rosaink – Visk, Galánta és
Kézdivásárhely – könyvtára-
ival, ez év nyár közepén tar-
tották találkozójukat. A kap-
csolat lényege a könyvtárak
közötti beszerzési segítség-
adás és könyvek cseréje. Így
nyílik lehetõségük a paksi ol-
vasóknak például romániai
magyar kiadók könyveinek
kölcsönzésére.

Lázár Ágnes, a gyerek-
könyvtár vezetõje rendsze-
resen jelentkezik újabb
programmal. Legutóbb pá-
lyázatot hirdetett, ahol a
gyermekeknek könyvaján-
lást és illusztrációt kellett
készíteni. A legjobb pálya-
mûvekbõl 2008-as naptár
készül.

Az igazgató mindezen túl
arra is felhívta a figyelmet,
hogy karácsonyra megjele-
nik a Paksi Tükör legújabb
száma is.                             

ms

Bõvítésre vár a könyvtár

Szabadkára látogatott a
Jámbor Pál Társaság. Paks
híres szülötte, több cikluson
át országgyûlési képviselõ-
je, akit viták kereszttüzében
gyakran emlegettek Petõfi
ellenlábasaként, és akinek
az 1848-as szabadságharcot
követõen emigrálnia kellett,
éveken keresztül dolgozott a
szabadkai gimnázium igaz-
gatójaként. A kutatások sze-
rint kalocsai tanulmányai
idején ismerkedett meg a
dunaföldvári kötõdésû híres
magyar Afrika-kutatóval,
Magyar Lászlóval. Szabad-
kán az õ szüleinek házában
lakott. 

– Tavaly a társaság újjáala-
kulásakor beszéltük meg,
hogy õsszel felavatjuk Jám-
bor Pál emléktábláját Sza-
badkán, de sajnos a bürokrá-
cia útvesztõi miatt erre nem
kerülhetett sor – meséli a
csoport vezetõje. – A kirán-
dulásról azonban nem sze-
rettünk volna lemondani, így
a társaság új tagjai, valamint
azok, akik nem jártak még
ebben a városban, felkeres-
hették azokat a helyeket,
ahol a költõ egykor élt – teszi
hozzá Beregnyei Miklós.

A paksi vendégeket
Kunkin Zsuzsanna, a Sza-
badkai Városi Könyvtár
nyugalmazott igazgatója ka-
lauzolta, aki Jámbor Pál
életmûvének szakavatott is-
merõje. – Jó kapcsolatunk
van a paksiakkal. Elõször ti-
zenöt éve jutottak el hoz-
zánk Jámbor Pál adatait ku-
tatva. A mai városháza he-
lyén állt az a gimnázium,
ahol Jámbor Pál tanított és
igazgatott. A költõt, aki ki-
csit magányos is volt ebben
a városban, nagyon sokan
becsülték, de fõleg a diákjai
szerették. Amikor meghalt,
a gimnázium régi épületé-
nek egyik osztálytermében
ravatalozták fel – mondta.

-s-

Tisztelgés 
a névadó elõtt
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Fotó: Molnár Gyula

Örvös Ferenc 1947-ben vég-
zett a Keszthelyi Agrártu-
dományi Egyetemen. A
gyémántdiploma átadását a
tanévnyitóval együtt tartot-
ták, így az összes elsõéves is
jelen volt. – Legmeghatóbb
az volt, amikor az egyik gyé-
mántdiplomás kollégánk üd-
vözölte az elsõéveseket.
Ecsetelte a mezõgazdaság
problémáit, intenzív és
eredményes munkát kívánt
nekik, majd a következõ-
képpen fejezte be mondan-
dóját: – Kívánom nektek,
hogy 2067-ben – itt megrez-
zent az ifjúság, morajlás fu-
tott végig rajtuk – ugyan-
ilyen emelt fõvel és büszkén
állhassatok itt, mi pedig az
égi búzamezõkrõl tekintünk
le rátok – idézi fel. Mint el-
mondta, kellemes meglepe-
tést okozott, hogy megkap-
ták az 1797 óta mûködõ ag-
ráregyetem összes ott végzõ
hallgatójának a névsorát. 

– Végigböngészve arra ju-
tottam, hogy én vagyok a
hetedik végzõs Paksról –
meséli büszkén Feri bácsi.
Azt már kevésbé vidáman
teszi hozzá, hogy mikor õ
végzett, az agrárdiplomával

nem lehetett elhelyezkedni,
a régi nagyüzemek már nem
mûködtek, az újak még nem
jöttek létre. Ezért szerzett
egy tanári diplomát is.
Paksra Kalocsa, majd Pa-
lánk után került vissza, elõ-
ször a konzervgyár nyers-
anyagrészlegét vezette. – A
Paksi Konzervgyár a múlt
század községének gazdasá-
gi, társadalmi életét megha-
tározó létesítménye volt.
Évtizedeken át a harang
mellett reggel, délben, este
a duda is megszólalt – emlé-
kezik a gyár történelmének
jó ismerõje. – Az üzem 1932-
ben, a gazdasági válság ide-
jén indult, amikor a termé-
kek értékesítése szinte lehe-
tetlen volt. Akkor történt,
hogy paksi vadászatra ka-
pott meghívást annak a
Moskovics családnak az
egyik tagja, amelynek Bu-
dapesten nagy szeszfõzdéje
volt. A szõlõkben látta a sok
szilvafát, akkor született a
paksi pálinkafõzde ötlete. A
gazdasági válság idején is
sikerült eladni ezt a szilva-
pálinkát, amely kóser volt,
ezért bárhol a világon kere-
sett terméknek számított. A

háború elõtt azonban az
üzem fõként hagymából és
zöldségfélékbõl szárít-
mányokat készített, melye-
ket a háború elején a ma-
gyar honvédeknek, késõbb a

szovjet hadseregnek szállí-
tottak. Késõbb átálltak a hi-
deg savanyúság, majd a
hõkezelt konzerv gyártásá-
ra. – A nagy fordulatra
1966-ban került sor, amikor
is a gyár rekonstrukciója
keretében új épületek ké-
szültek. Akkoriban a szov-
jet-magyar árucsere egyez-
mény keretében Magyaror-
szág élelmiszerrel fizetett
az energiáért. A konzerv-
gyári termelés 80%-a a
Szovjetunióba került – me-
séli Feri bácsi, és elmondja
még, hogy az üzem ekkor
közel kétezer embert foglal-
koztatott csúcsidõben, és 55
ezer tonnát termelt, tehát
nem csupán a településnek,
de még a megyének is meg-
határozó létesítménye volt.
A politikai változások ezt a
helyzetet megszüntették,
ma már áruházak, üzemek
vannak az egykori konzerv-
gyár területén, sõt fatelep,
meg képtár is. Ötven éve
még legelõ vette körbe az
üzemet, az induló rekonst-
rukció elõtt rengeteg földtu-
lajdonost kellett felkeresni,
ma pedig már tulajdonkép-
pen a város központjához

tartoznak a gyár hajdani
épületei. 

Feri bácsi huszonkét éve
vonult nyugdíjba, de ez alatt
az idõ alatt sem ért rá unat-
kozni: – Mindig találtam va-
lami munkát, ténykedést
magamnak. A szakmától
sem szakadtam el teljesen,
van egy kis kertem egy kis
fóliával. De bepótolom azo-
kat a dolgokat is, amikre ak-
koriban nem jutott idõm: ol-
vasok, pihenek. Érdekel a
város múltja és a jelene is, a
háttérbõl figyelek, de az ak-
tív közélettõl már távol tar-
tom magam – mondja. Úgy
véli, a mai problémákat a
mostani fiataloknak kell
megoldani. Abban bízik, két
gyermekének, két unokájá-
nak és dédunokájának is si-
kerül majd.                     -s-

Gyémántdiplomás gyárigazgató
A közelmúltban vehette át gyémántdiplomáját Örvös
Ferenc. Az iparos családból származó, a helyiek számá-
ra leginkább a volt konzervgyár igazgatójaként ismert
tõsgyökeres paksi lakos húsz éven át, 1985-ig állt a tele-
pülés életét meghatározó létesítmény élén.

„Ha jól emlékszem, 1965-ben történt, hogy egy
szovjet-magyar vegyes-bizottság szemügyre vette a
létesítendõ erõmû lehetséges helyszíneit, jártak a
Tisza mentén, Mohácson, Bogyiszlón és Pakson is. Mi
akkor az ipari minisztériumhoz tartoztunk, onnan
utasítottak, hogy a bizottság zárótárgyalásához biz-
tosítson a konzervgyár helyet. Itt dõlt el végleg, hogy
az atomerõmû számára Paks a legalkalmasabb
helyszín. Amikor indult az építkezés, a kommunális
ellátás nem volt megoldott, kezdetben az építõmunká-
sok étkezését a konzervgyár biztosította. Majd ahogy
az erõmû épült, úgy csökkent folyamatosan a gyárban
dolgozók létszáma. A mûszaki és szervezési újítások
segítségével azonban a termelés színvonala nem
csökkent” – idézi fel Örvös Ferenc.

Bizonyára sok paksi tudna
mesélni azokról az élmé-
nyekrõl, melyek a konzerv-
gyárhoz kötötték. Kérjük
olvasóinkat, írják le ezeket,
vagy hívjanak minket, hogy
rögzíthessük! Az ily módon
összegyûlt anyagot sorozat
keretében szeretnénk köz-
zétenni lapunk hasábjain.
Jelentkezésüket várjuk a
Paksi Hírnök szerkesztõsé-
gében, a paksihirnok@in-
dex.hu címen vagy a követ-
kezõ telefonszámok valame-
lyikén: 75/ 310-153 vagy 20/
26-426-08.

A „Szeretetben-egymásért, Paks” Alapít-
vány ezúton szeretné megköszönni a tá-
mogatását mindazoknak, akik 2006-ban
az adójuk 1 %-ával segítették alapítvá-
nyunkat. Az 1 095 592 Ft-ból elsõsorban
a Balogh Antal Katolikus Iskola tanulóit tá-
mogattuk. Az Önök segítségével valósul-
hattak meg tanulmányi kirándulások, lel-
kigyakorlatok, színházlátogatások, a te-
hetséges tanulók támogatása, valamint
hittan- és meseversenyek az iskola szerve-
zésében. Támogattuk a 104. sz. Bethlen
Gábor Cserkészcsapat nyári táborozását és
világtalálkozón való részvételét. 



A pogány és a keresztény világ számá-
ra is az év egyik legfontosabb napja a
karácsony, amely két – egymástól je-
lentõsen eltérõ – ünnep ötvözésébõl
keletkezett.

Az egyik – a régebbi – õsi pogány ter-
mészetünnep: az újévé, az újjászületé-
sé. Az év végi ünnepek hosszú idõn ke-
resztül egybeestek a téli napforduló
idejével: december 25-ével. Régen a
természettõl jobban függõ emberek
úgy gondolták, hogy a nap télen meg-
hal. Megörültek tehát, amikor – de-
cember 25-én – a nappalok hosszab-
bodni kezdtek, s örömükben ezt meg is
ünnepelték a világ minden táján. 

A keresztény egyházak a Megváltó
születésnapját, a gyermek Jézust ün-
neplik. A kereszténység más vallások
szokásaiból is sokat átvett, így a sok
ezer éves téli napfordulóra esõ ünne-
peket is belevonta a keresztény vallás
ünnepkörébe, s a legnagyobb ünnepét
tette erre a napra: azt az éjszakát,
amelyen – a hagyomány szerint – Jé-
zus született, aki elhozta számunkra
Isten mindenek fölötti szeretetének
hírét és a megváltást. 

A kétféle hagyomány keveredése so-
rán alakult ki a mai ünnep: az öröm, a
békesség, a szeretet és a család ünnepe.

-tV-

Fotók: Molnár Gyula

Karácsony

Ha nem leszünk elég óvatosak, gye-
rekeink úgy nõnek fel, hogy azt sem
tudják, mit ünneplünk karácsonykor.
Elfelejtik, hogy a szeretet, a béke, a
család ünnepe – hogy most mesz-
szebb ne menjek, s Jézus születésérõl
szót se ejtsek. Csupán azt tudják,
hogy elõtte rohanás van és fejtörés,
egymást túllicitálni akaró vásárlási
láz. Közben az egyeztetés, hova men-
jünk, ki mikor jön. Végül a fáradtság,
a falánkság miatti lelkiismeret-furda-
lás vagy a kiüresedett családi kassza
miatti fejfájás. 
Csak remélem, hogy õk is érzik már
most az ünnepvárás örömét, azt a
megmagyarázhatatlan érzést, amikor
ünnep költözik az emberek lelkébe.
Bízom benne, hogy a karácsonyfa
elõtt állva az õ szívük is másként
dobban, és nem nyûgnek érzik, ha
érkezik a nagymama vagy nagybácsi,
és velük beszélgetve, hovatovább tár-
sasjátékozva kell tölteni a karácsonyi
estét, s nem a számítógép elõtt, az
msn-en.
Szokásom kiállni a mai kor emberei-
ért, a fiatalokért, amikor mondják,
hogy ilyenek, meg olyanok, rosszab-
bak másnál. Hiszem és bízom benne,
hogy nem így van, s ha igen, arról
mi és a mi szüleink is tehetnek. Bizo-
nyára közhely, de a világ változik.
Ami persze önmagában véve jó do-
log.  Az pedig a mi feladatunk, hogy
ne engedjük feledésbe merülni azt,
ami érték. Ajándékozzuk meg egy-
mást, de nem azzal törõdve, hogy
egymást túlszárnyaljuk, hanem azért,
hogy örömet szerezzünk. Legyünk
együtt azokkal, akiket szeretünk.
Gyújtsunk gyertyát a fákon és a szí-
vekben is, és soha ne hagyjuk kialud-
ni a lángot…                 Vida Tünde

Gyújtsunk gyertyát

Lacza Zsanett különös izgalommal várja a ka-
rácsonyt. Nem csoda, a születésnapja is akkor
van, Szenteste lesz 9 éves. – Feldíszítjük a fát,
rendet rakunk, apa néha dolgozni szokott –
mondja. Hozzáteszi, természetesen lesz szülinapi
torta is. A legjobb, ha mindenki otthon van, sõt
még a keresztapja is meglátogatja õket, mert ak-
kor játszanak. Kártyázni szoktak, meg társasoz-
ni. Zsanett kedvence az Activity.

Ádám Noémi is azt szereti legjobban a kará-
csonyban, hogy együtt van a család. Különösen
most, mert apukája Spanyolországban dolgozik.
Noémi azt reméli, igazi lovat kap karácsonyra. –
A ló aranyos, nem olyan vad, meg cuki – mondja.
Elbizonytalanodik, amikor rájön, hogy azt talán
nem is olyan könnyû szerezni. A hétesztendõs
kislány nem csak kapni, adni is szeret. Tavaly is
készített ajándékot a legjobb barátnõinek. – Apá-
nak is rajzoltam, meglepetés lesz – mondja.

Bognár László szerint azért jó a karácsony, mert
nagyon sok ajándékot kapnak a gyerekek, és na-
gyon sokat lehet játszani. A család kedvence az
Activity és a Monopoly. Laci idén legjobban egy vi-
deokártyát szeretne a számítógépébe, meg azt, hogy
essen sok hó. – Legyen térdig érõ, akkor nem kell
lehajolni, és jó keményre lehet gyúrni a hógolyót –
mondja. Ha nem lesz hó, nem fog keseregni, mert-
hogy szívesen sertepertél anyukája körül a konyhá-
ban, és segít süteményt sütni. Készítenek mézeska-
lácsot, de Lackó kedvence a citromos holdacska.

PAKSIHÍRNÖK
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DR. KERESZTES PÁL
KATOLIKUS PLÉBÁNOS
Az advent, a karácsony szá-
momra mindig bensõ dolog,
ami szívet, lelket gyönyör-
ködtet. Nálunk ilyentájt
igen jelentõs a papi munka,
de ezt örömmel végzem, és
már megszoktam, hogy
amikor más ünnepel, akkor
mi biztosan dolgozunk. Egy
jó hangulatú éjféli misén

részt venni, vagy másnap
reggel a pásztorok miséjén,
az számomra és az ott lévõk
számára is közösségformáló
és lélekemelõ dolog. Kará-
csony tájékán megsokaso-
dik a karitatív jellegû mun-
kám is, hisz borzasztóan
sok szegény ember van, sok
az idõs és egyedülálló, a
nagycsaládos. Nekik ruhát
gyûjtünk, ajándékcsomago-
kat készítünk. A gyerekek
pásztorjátékot mutatnak
be, amit elõ is adnak a
templomban és az öregek
otthonában. A régi karácso-
nyi jelképek és énekek
megtartása mellett azt sze-
retném, ha olyan kará-
csonyra készülnénk, amikor
végérvényesen és örökre
elássuk a csatabárdot,
ahogy azt Izsaiás próféta
megjövendölte Krisztus el-
jövetele elõtt 700 évvel.

LENKEY ISTVÁN 
REFORMÁTUS LELKÉSZ
Az advent egy lelkész és
családja számára elég stra-
pás idõszak. Ilyenkor ké-
szülünk a karácsonyi mû-
sorra, ifikarácsonyt szer-
vezünk, karácsonykor több
a szolgálat a gyülekezet-
ben. Azért igyekszünk
megtalálni a lehetõséget az
elcsendesedésre, hogy ne-

künk is arról szóljon az ád-
vent, amirõl szólni kell.
Még jobban odafigyelni a
lelki dolgokra.

Vasárnaponként mi is
gyújtunk egy-egy gyertyát
az ádventi koszorún és fel-
díszítjük a lakást. Ezek a
jelek úgy válnak értelmez-
hetõvé, ha el is mondjuk,
mit jelképeznek. Várjuk
Krisztus eljövetelét, bár
nem tudjuk, mikor fog
megtörténni. Az advent
nagyon jó alkalom, hogy az
életünkben jelen legyen
Krisztus. Érezzük minél
inkább az õ jelenlétét, és
ebben újuljunk meg évrõl-
évre!

SZABÓ VILMOS  BÉLA
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ
A lelkészcsalád ünneplése
egy külön kategória, hi-
szen állandó szolgálatban
van az ünnepekben. A gye-
rekeknek kiskoruktól fog-
va meg kellett szokniuk,
hogy elsõ a szolgálat, elsõ a
közösség, az istentiszteleti
élet. Néha nehezményez-
ték, hogy mi soha nem
mentünk el a nagyszülõk-

höz az ünnepek alatt, mert
nem volt rá módunk. Ez
egy speciális élethelyzet,
amiben azt kell megérteni,
hogy a mi magánéletünk
összefonódik a közösség
életével. A közösség ün-
neplése a mi családi ünne-
pünk is. Az advent azt hir-
deti, hogy eljön az Úr. Az
evangélium tanúságtétele
és a mi hitünk szerint
Krisztus kopogtat a szí-
vünk ajtaján, hogy been-
gedjük õt.

Azt kívánom, hogy az em-
berek legyenek készek
megnyitni az életüket, a
szívüket a kopogtató Jézus
elõtt, és egymás elõtt is.

VASADI TEODOR 
BAPTISTA LELKÉSZ
Karácsonykor rengeteg
igehirdetést mondok el,
hisz nemcsak Pakson, ha-
nem Madocsán és Nagy-
dorogon is végzek szolgá-
latot a baptista gyüleke-
zetben, ahova a családom
is elkísér. Mégis az a ta-
pasztalatom, hogy a leg-
többet a családi karácso-
nyozás jelent, amikor meg-

hitt körben együtt va-
gyunk. A Szentírásból ol-
vasunk egy szakaszt, aztán
mindenki imádkozik, illetõ-
leg éneklünk néhány szép
karácsonyi éneket. Elfo-
gyasztjuk a karácsonyi va-
csorát és az ajándékozásra
is sor kerül. 

Szeretetünket, odafigye-
lésünket ki tudjuk fejezni
ajándékokkal, jó szóval és
egyéb módon is. Mi, ke-
resztények azt valljuk,
hogy Krisztus szeretete
nélkül nem tud az ember
boldog lenni, nem tud bé-
kességben élni. 

Én azt kívánom, hogy
mindenki számára ez a
Krisztustól jövõ szeretet
hassa át az adventjét, az
ünneplését, s akkor tudom
és hiszem, hogy mindenki-
nek nagyon kellemes ün-
neplése lesz.       

dínó

Az én karácsonyom

Fotók: TelePaks Városi Televízió
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Ünnepséggel tette emlékeze-
tessé a fogyatékossággal élõk
világnapját a Támogató Szol-
gálat. A 2003 óta hagyomány-
nak számító rendezvényre a
polgármesteri hivatal nagy-
termébe várták a gondozotta-
kat, családtagjaikat és az ér-
deklõdõket. 

Öt éve kezdte meg mûködé-
sét a Támogató Szolgálat
Pakson. Gungl Brigitta, a
szolgálat vezetõje elmondta,
évek óta december 3-án, a fo-
gyatékossággal élõk világ-
napján rendezik programju-
kat, amelyre a gondozottak
önállóan mûsorral készülnek.
Ez az egy alkalom, amikor a

heti klubfoglalkozásaik mel-
lett valamennyien részt vesz-
nek, együtt ünnepelnek. Ez-
úttal zenés-táncos produkci-
ók és szebbnél-szebb történe-
tek szórakoztatták a közönsé-
get. Volt, aki kedvenc költõjét
idézte meg, akadtak, akik sa-
ját versüket, elbeszélésüket
adták elõ. Elhangzott Szarka
Sándor költeménye is, aki
már négy éve aktív tagja a
közösségnek. Elmesélte, szá-
mára kikapcsolódási lehetõ-
séget csak a heti klubfoglal-
kozások és a szolgálat mun-
katársai által szervezett spor-
tolási, közösségi programok
biztosítanak.                    -dal-

Saját mûsorral ünnepeltek

Feil Ferencéknél heten ülik
körül az asztalt, két szülõ és
öt gyerek. Keresztény csa-
lád, ezért számukra nagyon
fontos a karácsony, Krisztus
születésének ünnepe, aki el-
hozta az embereknek a fel-
tétel nélküli szeretetet, és
akitõl a megelégedettséget
kapják. Az ünnepre készül-
ve az elsõ feladat, hogy a
szülõk kipuhatolják, milyen
ajándéknak örülnének a
gyerekek, és azt tõlük telhe-
tõen teljesítsék, árulja el
Feil Ferencné Marcsi.  Ma
már a lányokkal, a 18 éves
Zsuzsannával, 17 éves Pi-
roskával és a 15 éves Anná-
val kicsit könnyebb dolguk
van, általában valamilyen
ruhanemût kérnek, ezt õk
maguk kiválasztják, majd
bekerül a fa alá, de azért
olyan meglepetés is lapul
mindig mellette, amirõl nem
tudnak. A 12 éves Dániel és
8 éves Péter megajándéko-
zása több utánajárással ol-
dódik meg, de számos szív-
melengetõ pillanatot tarto-
gat. Marcsi elmesélte hogy
éppen a napokban rajzolta
le Dani, hogy mire vágyik. A

képen volt hó, egy kará-
csonyfa, alatta „meglepi”
felirattal és sok ember.
Anyukája kérdezte, hogy
kik ezek, mire kisfia azt vá-
laszolta, ez a családjuk. 

A készülõdés fontos része
a karácsonyfa felállítása és
az ünnepi menü, valamint a
sütemények elkészítése, így
a sok dolgos kéznek akad
bõven feladat. Amíg a gye-
rekek kicsik voltak, csak ak-
kor láthatták a karácsony-
fát, amikor készen volt, ma
már azonban csak a két ki-
sebbnek meglepetés, a na-

gyobbak részt vesznek fel-
ékesítésében. Ami a sütés-
fõzést illeti, a halászlé meg-
fõzésének idején a családfõ
uralja a konyhát, de a süte-
mények elkészítésén ismét
több családtag munkálko-
dik. Nagy kedvenc a zserbó,
diós és mákos kalács is ké-
szül, és elmaradhatatlan a
banántorta. Amikor minden
készen áll, körülülik az asz-
talt, vacsora után, ajándék-
bontás elõtt, pedig olvasnak
az igébõl vagy beszélgetnek,
de elõfordulhat hogy muzsi-
kaszó szûrõdik ki tõlük,

ugyanis Anna furulyán ját-
szik, Piroska kicsit gitáro-
zik, anya pedig egészen jól
kiigazodik a zongorán. Gya-
korta elõfordul, hogy tár-
sasjáték is rejtõzik a fa
alatt, amihez természetesen
van elegendõ játékos, így
nagyokat játszanak. Amikor
a gyerekek még kisebbek
voltak, sok verset, dalt ta-
nultak, és elõ is adták a csa-
ládnak. Emlékezetes kaland
volt, amikor a szülõk nem a
fa alá tették az ajándékokat,
hanem elrejtették a lakás-
ban, és mint egy kincsvadá-
szaton az újabb és újabb ál-
lomásokon megtalálták a
következõ utasítást, nyo-
mot, míg végül célhoz értek.
Ami a szilvesztert illeti, a
nagyobbakat már elengedik
társaságba, de többször elõ-
fordult, hogy a család szer-
vezett partit. A nyüzsgés
nem furcsa a héttagú család
számára, hiszen, ahogy
Marcsi mondta, náluk ez
mindennapos. A szeretet
pedig karácsony elmúltával
nem kerül a ládafiába, ha-
nem mindig otthon van a
Feil családnál.        -gyöngy-

Ahol minden nap ünnep

Motoron járták végig a
mikulások Paks városát.
Összesen hét nagyszakállú
érkezett rénszarvasszán
helyett két keréken az óvo-
dákba és iskolákba. A Paksi
Autó és Motorsport Egye-
sület motoros szakosztálya

másodszor vállalkozott ar-
ra, hogy meglepi a paksi
gyerekeket mikulásnapon.
Péter Gyula szakosztályve-
zetõ elmondta, az egyesület
finanszírozta a programot,
amibõl terveik szerint ha-
gyomány lesz. 

Fotó: Feil család (fent), Vida Tünde (lent)
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Te is törpének öltözöl a farsangon?

A négy mesterlovász

Vetélkedõ a Roxfort Boszorkány- 
és Varázslóképzõ Kistérségi

Intézményfenntartó Társulásnál
Tanár bácsi, kérem! A szomszédomnál puska van.

Végre valami, amiben egyetértünk! 
Ez a bor ihatatlan…
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Vajon véletlen, hogy a képviselõ asszony narancsba öltözött? Úgy tûnik, bevették… Majd küldd a híreket!

Jövõre indulunk a Forma 1-en. Te karbantartod, 
én meg elintézem a mûszakit.

Felvonulók kérték…

Né’ má’! Most húztunk el Talma mellett!
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

A Cseri család naptárában pi-
ros betûs lesz a 2007-es esz-
tendõ, ekkor született fiúk,
Adrián István, az új esztendõ
elsõ kisbabája Pakson. Az elõ-
zõ év végén immár másodszor
elbúcsúzott (merthogy koráb-
ban egy rövid ideig Szekszár-
don szolgált) Köllõ Imre he-
lyét átvette Kuti István. Az új
rendõrkapitány azzal vette át
a széket, hogy munkatársaitól
tisztességet, együttmûködést
a törvény követését várja.

A városlakók kedélyeit a vá-
rosszélén növekvõ szeméthe-
gyek borzolták. A nagydorogi
út mellett építési hulladékból
hegy kezdett nõni, amit az ar-
ra járók nem néztek jó szem-
mel. Hogy a nyilvánosság
ereje hatott vagy sem, min-
denesetre hamarosan eltûn-
tek a hulladékhalmok.

Még januárban elfújhatta az
elsõ gyertyát születésnapi
tortáján a kistérségi központi
ügyelet. A mérleg szerint jó
körülmények között, jó szak-
embergárda dolgozik, a leg-
nagyobb gondot a parkolók
állapota és az jelenti, hogy so-
kan indokolatlanul veszik
igénybe az ügyeletet.

Megújult a Dunakömlõdi
Sportegyesület öltözõje egy
negyvenmilliós beruházás so-
rán. A PSE pálya szintén

munkazajtól volt
hangos, az új klub-
ház és fogadóépület
kivitelezése zajlott
az év elsõ hónapjai-
ban. 

Az év elején szo-
kásos bértárgyalá-
sok megrekedtek a
villamosenergia-
iparban, háromlép-
csõs sztrájkot hir-

dettek, amihez az atomerõmû
szakszervezetei is csatlakoz-
tak.

A február krónikájához tar-
tozik, hogy befejezõdött a
2003-ban történt üzemzavar
felszámolása az atomerõmû-
ben, kiemelték a sérült fûtõ-
elemeket.

Február közepén elfogadta a
képviselõ-testület a költségve-
tési elõterjesztést annak elle-
nére, hogy az ellenzék szerint
hiányzott annak beruházási ol-
dala. A volt konzervgyár terü-
letén járók már láthatták for-
málódni az új képtárat, melyet
– mint írtuk is – nem szokvá-
nyos külsõ jellemez. 

Az atomerõmûben az üzem-
idõ-növelés volt a téma, hi-
szen megkapták a környezet-
védelmi hatóság engedélyét a
további mûködésre, az egész-
ségügyben a vizitdíj beveze-
tésének híre borzolta a kedé-
lyeket.

Márciusban a kötvénykibo-
csátás volt terítéken. A város
2,1 milliárd forint értékû köt-
vény kibocsátását tervezte,
hogy ezzel biztosítsa egyebek
között a pályázatokhoz szük-
séges önerõt.

A munkaügyi központ háza
táján egymást követték a vál-
tozások, új neve lett, s a támo-
gatási rendszer is megújult.

Elfogadta a költségvetést a
képviselõ-testület. A polgár-
mester ajánlása szerint jut in-
tézményfenntartásra, város-
üzemeltetésre és 22% fejlesz-
tésre is.

A paksi atomerõmû által lét-
rehozott Duna-Mecsek Terü-
letfejlesztési Alapítvány im-
már egy éve végzi áldásos te-
vékenységét – adtuk hírül
márciusi második lapszá-
munkban. Az alapítvány tá-
mogatásával épül Gerjenben
üzemcsarnok, melynek alap-
kövét ekkor rakták le.

Ha április, akkor borverse-
nyek Pakson is, Dunaköm-
lõdön is. Mindkét helyen tu-
catjával nevezték a borokat,
de maradt idõ tervek szövö-
getésére is, a Sárgödör tériek
ugyanis már a sillerfesztivál-
ról álmodtak.

Okosan gazdálkodtak, s
nyertek a Magyar Nemzeti
Bank Monetary versenyén
az ESZI diákjai. Egymillió-

val lettek gazdagab-
bak a diákok és fel-
készítõik.

Hétéves gazdasági
tervet dolgozott ki és
fogadott el az önkor-
mányzat, s elfogadta
a kötvénykibocsátás-
ról szóló elõterjesz-
tést. A honatyák úgy
döntöttek, Sátor Gé-

za tûzoltó parancsnokot Paks
közbiztonságáért díjjal jutal-
mazzák. S ha már tûzoltóság:
itt is, a rendõrségen is cseré-
lõdik az állomány. Az országo-
san jellemzõ nyugdíjba vonu-
lási hullám Paksot sem kerül-
te el, a negyvenes-ötvenes
rendõrök és lánglovagok a
jobb ellátás reményében el-
köszönnek a testületektõl.

Emlékalbumot jelentetett
meg Beregnyei Miklós szer-
kesztésében a Jámbor Pál
Társaság a Hiador néven hí-
ressé vált író emlékére.

Új gazdára lelt a strand – ír-
tuk a 9. lapszámban. A tulaj-
donos persze maradt az ön-
kormányzat, csupán az üze-
meltetést adta saját szakcé-
gének, a Paksi Vízmû Kft.-
nek. Míg az elõzõ hónapban a
postákon – fõként a lakó-
telepin – tapasztalható sorban
állásnak okait kutattuk, ezút-
tal a rendelõintézet ajtaján
kopogtattunk ez ügyben.
Meghiúsultak a bértárgyalá-
sok, és a cégvezetés a munka-
vállalókkal kötött egyezséget
a paksi atomerõmûben.
Ugyanakkor kiváló ifjú fiziku-
sok özönlötték el a várost,
hogy megméressék magukat
a Szilárd Leó Fizikaverse-
nyen. Nem hagyták figyel-
men kívül a Föld napját Paks-
szerte, akció akciót követett.

Míg a középiskolások azon
igyekeztek, hogy érettségü-
ket bizonyítsák, elsõ ízben
röppent fel a hír, hogy esetleg
Paks akadályozza az autópá-
lya építést azzal, hogy ragasz-
kodik az elkerülõ út
megépítéséhez. A Duna-par-
ton tavaszt köszöntöttek, ha-
lászlevet kavargattak, az
atomerõmûben konfliktus-
helyzetbe kerültek, közben
Juhász Krisztián horgára
akadt az eddigi legnagyobb
hal az Atomerõmû Horgász-
egyesület történetében. A
harcsa 88 kilót nyomott.

Kevesebb a gyerek, nem ki-
használtak az óvodák, ezért
az önkormányzat a Kereszt
utcai intézmény bezárása
mellett döntött. 

Az év krónikája
Ahogyan mondani szokták, eseménydús esztendõ volt 2007. Történtek nagy hordere-
jû, sok embert érintõ, az egész város életét befolyásoló dolgok, hogy az országos ese-
ményeket ne is említsük, s persze olyanok, amelyek legfeljebb csak egy kisebb közös-
ség életét befolyásolják. Minden bizonnyal van köztük néhány, amely miatt emleget-
jük majd, hogy 2007 milyen fontos év volt. Mi most – a Paksi Hírnök ebben az évben
megjelent számait fellapozva – a teljesség és a jelentõségre alapozott válogatás igé-
nye nélkül, felidézünk néhány eseményt.
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

Hajszálon múlt, az Eötvös
utcai óvoda is szóba jött, vé-
gül maradt, s többek között

oda kerültek a Kereszt utcai
ovisok. A jövõben parkban,
vagy más külsõ helyszínen is
lehet házasságot kötni, dön-
tött a testület, melynek ülé-
sén persze nagyobb hordere-
jû témák is napirendre kerül-
tek. Viski delegáció látogatott
Paksra, a könyvtárakban pe-
dig könyves hetek vették kez-
detüket. Itt mutatták be
Gálosi János könyvét, mely
Szép szónak nem szegik szár-
nyát címmel látott napvilágot.

Júniusban a lakótelepi park
tervei voltak terítéken, a
csámpaiak negyedszer nosz-
talgiáztak, az ESZI-ben len-
gyel diákok gyakorlatoztak.
Rekkenõ hõség volt, ami nem
akadályozta az erõmû mûkö-
dését, s végre-valahára meg-
született a bérmegállapodás,
és megszûnt a konfliktushely-
zet is. Kati néni, azaz özv. Szi-
geti Józsefné Pongrácz Sán-
dor-díjat kapott az önkor-
mányzattól. Elsõ alkalommal
rendezett falunapot a biritói
közösség. Megadták a mód-
ját, P. Mobil koncerttel nyitot-
tak. Pakson tartották az or-
szágos evangélikus találko-
zót.

Idén tizenhat lakóközösség
nyert állami támogatást pa-
nel felújításra, adtuk hírül jú-
liusban. Ekkor számoltunk
be arról is, hogy a Legfelsõbb
Bíróság ugyan elutasította
Paks felülvizsgálati kérelmét
az M6-os ügyében, de Paks
nem mond le arról, hogy
megépüljön az elkerülõ út.
Tizenötödik alkalommal né-
pesült be az ESZI udvara,
csarnoka és Kaktusz gas-

troblues kocsmája a Nemzet-
közi Gastroblues Fesztiválra,
eljött a Colosseum és a

Ghymes, de nem csak õk
gyönyörködtették a kö-
zönséget, hanem kevésbé
jól hangzó nevû, de annál
tehetségesebb mûvé-
szek, mint Lukács Petra
vagy Jamie Winchester.
Ezen közben a kertbará-
tok tizedik születésnap-
jukat ünnepelték, a pan-
nóniások pedig Cseresz-

nyésben randevúztak.
Az atomerõmû kettes blokk-

ján is megtörtént a teljesít-
ménynövelés, így már két re-
aktor mûködik nagyobb ka-
pacitással. A szomszédban a
Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolóját bõvítették, kicsivel
arrébb, a Dunán, Pakstól egé-
szen Kalocsáig úsztak a vir-
tuskodók immár hatodik al-
kalommal. Megszületett a
döntés az egynapos sebészet
indításáról, s arról, hogy tár-
sul a város több településsel, s
Pakson járnak majd iskolába
a németkéri és pusztahencsei
felsõsök.

A nyár utolsó hónapjában
beköltözött a korábban meg-
szûnt Tourinform Iroda a
Tensi utazási irodába, meg-
újult a csámpai közösségi ház.
Hajdú János polgármester
egy napilapban megjelent
hírre válaszul cáfolta, hogy
Paks lenne a kerékkötõje az
autópályaépítésnek. 

Csõstõl érkezett a hetek óta
várt égi áldás augusztus utol-
só harmadában. Úszott min-
den, mobil wc, konténer. Az
esõ elmosta a 20-i program
egy részét is. Nem úgy a Du-
na-átúszást, mely során 267-

en vetették magukat vízbe.
Rövid idõ alatt felgöngyölítet-
te a rendõrség a nagy felhá-
borodást kiváltó bûncselek-
ményt, aminek több tucatnyi
facsemete esett áldozatul. Ki-
derült, német fiatalok éltek
vissza a vendégjoggal, s tör-
ték ki a fákat. 

Ahogyan ez már lenni szo-
kott, becsengettek szeptem-
berben. Nem minden iskola
kezdte a tanévet megszokott
menetrend szerint, a II. Rá-
kóczi megduzzadt az intéz-
ményfenntartó társulás mi-
att, az I. István kinõtte a bi-
ritói épületeket, a Pro Artis
az országos minõsítés terhe
alatt kezdte a tanévet, az
Energetikai Szakközépiskola
pedig koncepciót váltott, a
korszerû szakképzésre he-
lyezte a hangsúlyt.

Elkészült az új képtár. A
270 milliós beruházás ered-
ménye a szakemberek sze-
rint kiváló kiállítótér, s a
szembetûnõen formabontó
külsõ. Kisebb költségvetésû,
de várhatóan komoly érdek-
lõdést generáló turisztikai
tartalmú beruházás kezdõ-
dött a kömlõdi Sánc-hegyen
is. A római kori romkert az
önkormányzat jóvoltából
erõddé magasodik. Útjára
indult egy szelektív gyûjtés-
re ösztönzõ program az óvo-
dákban és iskolákban. A vá-
ros és az erõmû idén sem fe-
ledkezett meg bajnokairól,
Boros Gergõt, Kozmann
Gyurit és Mészáros Anettet
köszöntötték.

Az október 23-i ünnepségen
új díszpolgárt avattak dr. Ko-
csis István, az MVM Zrt. ve-
zérigazgatója személyében.
Pro Urbe díjat adott a város
Kanczler Istvánnénak, Süli
Jánosnak és dr. Visy Zsolt-
nak. A hónap az ünneplésrõl
szólt, átadták az egynapos se-
bészetet, ünnepélyes keretek
között megnyílt a Paksi Kép-
tár, s nem feledkezett el a vá-
ros tehetséges fiataljairól, s
százéves polgáráról, Tóth
Lászlóné, Jolán nénirõl sem.

Az óvodák után a bölcsõdék

gazdaságos mûködése is szó-
ba került. Döntés még nem
született, de szóba került a
Kápolna utcai intézmény
esetleges megszûnése. Szin-
tén téma lett – bár országos
szinten – több vasúti szárny-
vonal, köztük a Paksot érintõ
szakasz megszûnése. 

Megírtuk 21. lapszámunk-
ban, hogy a város több utcájá-
ban új aszfalton járhatnak.
Megújult a  Temetõ utca, a
Kishegyi, a Rosthy és a Kan-
dó Kálmán utca is. A
TelePaks kilépett Paks hatá-
rain, kistérségi tévévé vált,
tudósít a környezõ települé-
sekrõl, s látható azok kábel-
rendszerén.

Takács Józsefné, Vera Se-
gítõ Kéz, Nagyné Lakos
Mária Ericsson-díjat ka-
pott. Boráldás volt a paksi
présházsoron, több helyen
Márton-napi program, a vá-
rosi mûvelõdési központban
szépségkirálynõket válasz-
tottak, Dunakömlõdön az
Imre napi búcsúra megújult
a kereszt.

Az M6-os Paksnál is autó-
pálya, s nem autóút lesz, az
építtetõk még mindig bíznak
abban, hogy elkészül 2010-
re, bár a munka még nem
kezdõdött el. Csúszik a
Lussonium építése is, csak
jövõre adják át az erõdöt.
Népes gyereksereg vett
részt az idei – negyedik – Ki
mit tud?-on, s jól sikerült az
Amatõr Pop-rock-jazz Fesz-
tivál is, ami a tizedik volt a
sorban.

Decemberben ismét ünne-
pelt az atomerõmû, az egyes
blokk indításának huszonötö-
dik évfordulójára emlékeztek.
A paksi vállalkozók Lus-
sonium-díjjal jutalmazták a
szülészorvost, dr. Csók Sán-
dort, az erõmû Héliosz-díjat
adott segítõinek, Gadó János
fizikusnak és Bátaapáti ön-
kormányzatának. 

Karácsonyra kigyúltak a
fények az evangélikus temp-
lom körül is, ezzel fényárban
úszik már a város minden
temploma.          Vida Tünde
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Fotó: Molnár Gyula

Tisztelt
Ügyfeleink!

Ezúton köszönjük, hogy 2007-ben igénybe vették
szolgáltatásainkat.

2008-ban is az alábbi szolgáltatásokkal 
várjuk Önöket:

Békés, boldog karácsonyi 
ünnepeket kíván 

a Renimpex–DC. Kft. 
valamennyi dolgozója

7030 Paks, Tolnai út 141. 
Tel.: 75/315598, 75/510365 

www.renimpex-dc.hu

- új és használt 
gépjármûvek értékesítése,
- szerviz, javítás,
- alkatrészforgalmazás,

- futómû állítás,
- mûszakivizsga,
- környezetvédelmi mérés,
- eredetvizsgálat.

JÓT JÓ ÁRON!

A Paks és Vidéke ÁFÉSZ üzletei széles
áruválasztékkal, heti új akciókkal várják
kedves vásárlóikat Pakson,
Dunakömlõdön, Madocsán és
Dunaszentgyörgyön.

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk minden vásárlónknak!

COOP a jó szomszéd!

ÁFÉSZ
PAKS ÉS VIDÉKE

Intézze kényelmesen,
olcsón bankügyeit !

Vegye igénybe Internetbank szolgáltatásunkat,
mellyel a hagyományos utalásnál olcsóbban
utalhat számlájáról, csupán internet-hozzáfé-
résre 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!

Köszönet a támogatásért!
Az Együtt a parlagfû ellen
Alapítvány sikeres évet zár
2007-ben. A gyommentesí-
tés jegyében idén is meg-
szervezték a családi parlag-
fû-gyûjtési akciót és a lakos-
sági virágosítási versenyt.
Kifejezetten az általános is-
kolásoknak szólt a környe-
zettudatos nevelést célzó
Tolna megyei környezetvé-
delmi vetélkedõ és a Zöld al-
ma programsorozat, illetve
idén a hagyományos ren-
dezvények mellett megjelent
a kínálatban egy olyan isme-
retterjesztõ program, amely-
nek középpontjában a sze-
lektív hulladékgyûjtés áll. Az
alapítvány nagy hangsúlyt
fektet az egészségmegõr-
zésre is, gyógyúszó prog-
ramjuk, illetve az asztmás,
allergiás betegeknek szerve-
zett gyógyüdülésük ismert
és kedvelt lehetõség. Elkép-
zeléseik megvalósításához

segítséget nyújtott a Paksi
Atomerõmû Zrt., Paks Város
Önkormányzata, a DC
Dunakom Kft., a Neutron
Kft., az ERBE Kft., a PAKETT
Kft., a Paks és Vidéke
ÁFÉSZ, a Konkoly és Kis
Mérnök Iroda Kft., a WARM
Kft., az N+T Kft., az Alisca
Bau Építõ kft., az ETV Erõ-
terv Zrt., a GÉPKAR Kft., a
Tolna Megyei Önkormány-
zat, Massányi Miklós, az
Atomix kft., a Dekoten kft., a
Villkesz Kft., a Partner Kft., a
Pavill kft., a PADOSZ, az
MVM Villamosenergia Ke-
reskedelmi Zrt., az OVIT Zrt.,
valamint az AD-MÛ Kft. Se-
gítségükért ezúton is köszö-
netét fejezik ki az alapítvány
munkatársai, és egyben
minden támogatójuknak, va-
lamint partnereiknek és ügy-
feleiknek kellemes karácso-
nyi ünnepet és boldog új-
évet kívánnak!                 (X)

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
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Meghatotta a hír, hogy díjat kap, s meg-
tiszteltetésnek érezte. Dr. Csók Sándor
soha nem kapott ugyanis kitüntetést
Pakson, amely igen sokat jelentett szá-
mára. Édesapja negyven éven át volt
Dunaszentgyörgy háziorvosa. Csók Sán-
dor is orvosi pályára készült, csakhogy õ
szülész-nõgyógyász akart lenni. Karrier-
rõl álmodott, volt is esélye rá, éppen
ezért nem érezte nagy kihívásnak, ami-
kor megbízták a paksi szülõotthon veze-

tésével. Katasztrofális állapotok ural-
kodtak, emlékszik vissza. A kismamák
lavórban mosakodtak, a csecsemõket is
csak szülés után tudták fürdetni. A szü-
lõotthon szépen fejlõdött a tizennyolc
esztendõ alatt, amíg dr. Csók Sándor ve-
zette. – Mindig hozzánk hozták a külföldi
delegációkat. Sokan jöttek hozzánk szül-
ni, nemcsak paksiak – mondja. Hogy
hány gyerek született a keze alatt, nem
is tudja. Hogy hány vált közülük híressé,
azt sem tartja számon. Arra büszke,
hogy fejlett, jó ellátást biztosító intéz-
ménnyé váltak, ahol nemcsak szüléseket
vezettek, hanem, ha úgy hozta sors, éle-
tet mentettek. Öngyilkosjelöltet, mérge-
zettet hoztak vissza az életbe, de a fõor-
vos számára az a legemlékezetesebb,
amikor egy tízéves fiúcska életét men-
tették meg, aki darazsat nyelt. 

A szülészet megszüntetését élete leg-
rosszabb emlékei között tartja számon
Csók doktor. Ahogy felidézi, a kollega-
nõk zokogtak, az orvosok könnyeztek.
Sokan unszolták, tegyenek azért, hogy
egy ilyen tehetõs városban legyen kór-
ház, ezért alapítványt hoztak létre, s õ a
kuratórium elnöke lett. Sokat dolgoztak,
aláírások ezreit gyûjtötték össze, és ku-

darcként élték meg, hogy nem jártak si-
kerrel. – Most már tudom, hogy lehetet-
len volt, hogy célt érjünk – fogalmaz. Az
egynapos sebészetet jónak tartja, de
nem vigasztalja, a rendelõintézetre,
amely szerinte remekül felszerelt és ki-
váló szakembergárdája van, büszke.
Gyakorta látogat ide, hogy nõgyógyász
kollégáitól értesüljön a szakma újdonsá-
gairól. Dr. Csók Sándor számára a hiva-
tás szent dolog, soha sem mondott ne-
met, ment, ha hívták. Most is segít, ha te-
heti. – Sokat utazom, járom az országot,
ha baleset történik, a sérültek segítségé-
re sietek – mondja. Csók doktor számá-
ra az jelent örömet, hogy ha megjelenik
a városban vagy környékén, mindig ösz-
szefut egy ismerõssel, aki páciense volt,
vagy éppen nála született. Egy-egy ked-
ves szó, mosoly minden napra kijut an-
nak ellenére, hogy a mondás, miszerint a
paksi fiatalasszonyok csóktól Csókig jut-
nak, lassan feledésbe merül.

A Paksi Iparos és Vállalkozói Kör
Lussonium díjjal köszönte meg dr. Csók
Sándor szülész-nõgyógyász több évtize-
des munkáját. – Irányítása alatt kiválóan
mûködött a szülõotthon, sok paksi gyer-
meket segített világra – mondta Kovács
Sándor. Az Iparoskör elnöke azt is el-
árulta, hat jelölt volt az idén, az elnökség
közülük választotta ki a fõorvost. A díjat
egy erre az alkalomra szervezett ünnep-
ségen adták át, ahol elsõ ízben adomá-
nyozásra is sor került. A vállalkozók az
iparos bál bevételébõl számítógépet és
nyomtatót ajándékoztak Paks kárpátal-
jai testvérvárosa, Visk középiskolájának.   

Vida Tünde

Fotók: Molnár Gyula (fent és lent balra), Szaffenauer Ferenc (lent jobbra)

Eleinte nem szívesen jött Paksra, aztán megszerette, és minden követ meg-
mozgatott, hogy itt dolgozhasson. Hivatalos elismerést sohasem kapott,
egy-egy kedves szóban, mosolyban megnyilvánulót nap, mint nap. Dr. Csók
Sándor maga sem tudja, hány gyereket segített világra. Azt viszont igen,
hogy hivatása volt és maradt számára a legfontosabb. Munkásságát a Paksi
Vállalkozói és Iparoskör Lussonium-díjjal ismerte el.

Fõként Paks környéki kézmûvesek alkotásaiból nyílt tár-
lat,  amelyet a mûvelõdési központ nagykiállítójában rendeztek.
Gyékény- és kosárfonók, festõk, keramikusok munkáiból ké-
szült az összeállítás, amellyel a mûvelõdési háznak ezúttal nem
csak az volt a célja, hogy kulturális élvezetet nyújtson a látoga-
tóknak, hanem karácsonyi ajándékötletnek is szánta, a kiállított
tárgyakat ugyanis a kiállítás végén meg lehetett vásárolni. 

Németkér mutatkozik be az okmányiroda földszintjén lé-
võ képgalériában. A kistérség több települését megismerhették
már az ügyfelek, Nagydorog, Gerjen, Madocsa is bemutatko-
zott, sõt a Paksi Hírnök fotópályázatára érkezett munkákból ké-
szült összeállításnak is otthont adott már az intézmény.
Németkér az eddigiektõl eltérõen nemcsak fotókon látható, né-
hány soros ismertetõt is olvashatnak az érdeklõdõk.

A szülõotthon volt az élete
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Csodaszép karácsonyi aján-
déknak örülhetett Steinsz-
horn József és felesége,
Steinszhorn Józsefné szüle-
tett Haag Mária 1910. de-
cember 24-én Pakson, a De-
ák Ferenc utca 34. számú
házban. Kislányuk született,
akit Máriának neveztek el, s
aki évtizedekkel késõbb Sivó
Mária néven a Magyar Nem-
zeti Színház színésznõjeként
vált országosan ismertté. (A
névváltoztatást hivatalossá
tevõ belügyminisztériumi
engedély 1954-es keltezésû.
Érdekes, hogy az egyes for-
rásokban nevének írása kü-
lönbözõképp található: a rö-
vid és hosszú magánhangzók
különféle változataival, jólle-
het az engedélyben az új név
rövid magánhangzókat jelöl:

Sivo, ezt a változatot viszont
sehol másutt nem találtam.
Cikkemben nevének a leg-
gyakrabban használt írás-
módját választottam.)

Sivó Máriát gyermekkora,
családja és rokonsága is
Pakshoz kapcsolta, az elemi
és polgári iskola osztályait
Pakson végezte el. Miután a
budapesti Országos Színész-
egyesület Színészképzõ Isko-
lájának oklevelét 1936-ban
megkapta, színészi pályáját
Horváth Árpád társulatában,
Debrecenben kezdte, ahon-
nan két év múlva Budapestre
szerzõdött. Ekkoriban éva-
donként más-más színház
társulatában játszott, 1944-43
között még Kolozsvárott is. A
Vígszínház hívta vissza Buda-
pestre 1943-ban, melynek

társulatában dolgozott 1949-
ig, s melynek színpadán fér-
jével, Kamarás Gyula szí-
nész-rendezõvel játszott is
együtt. Ezután a Nemzeti
Színház tagja lett, s harminc
év múlva innen vonult nyug-
díjba, de néhány szerepre
még késõbb is visszahívták.

Különleges szépsége, ma-
gas, elegáns megjelenése,
mélyzengésû hangja elsõsor-
ban drámai szerepekre tet-
ték alkalmassá, pályája kez-
detén naiva (ahogy akkori-
ban írták: drámai szende),
késõbb karakterszerepeket
játszott. Ismertségét, tehet-
ségét nemcsak színpadi, ha-
nem számos filmszerepe is
bizonyította. Játékából meg-
õrzött néhányat a rádió és a
televízió archívuma is. 

Emlékezetes alakításainak
sorát e cikkben lehetetlen
még felsorolni is, tán elégsé-
ges az egykori kritikákra hi-
vatkozni: Garcia Lorca Ber-

narda Alba háza c. drámájá-
ban Sivó Mária a legidõsebb
lány alakját úgy állította szín-
padra, hogy alakítása a vele
együtt szereplõ Tõkés Anna,
Gombaszögi Frida és
Mészéros Ági játéka mellett
is emlékezetes maradt. Az író
Németh László méltatása
szerint Sivó Máriának Lady
Machbetet kellene eljátsza-
nia. Az igazságnak azonban
tartozunk azzal, hogy ezt (az
ilyen súlyú) szerepet sem
konkrét, sem átvitt értelem-
ben soha nem kapta meg. 

Sivó Mária 1985. szeptem-
ber 10-én halt meg Budapes-
ten. A Magyar Nemzet szep-
tember 27-i számában
Cenner Mihály nekrológja
méltatta színészi pályáját.

Forrás: Magyar Életrajzi
lexikon 1000-1990. Magyar
Színházmûvészeti Lexikon,
Új Magyar Életrajzi Lexi-
kon, www.filmtortenet.hu.

Kernné Magda Irén

Fotó: Molnár Gyula

Híres paksiak, paksi hírességek

Sivó Mária

Útjára indult a Paksi Váro-
si Nyugdíjasklub népfõis-
kolájának nyolcadik sze-
mesztere. A megyében csu-
pán két, kimondottan nyug-
díjasoknak szóló kurzus in-
dul, a többség vegyes kor-
osztálynak szól. A paksi
évek óta a legnépesebb.
Mindezt Hefner Erika, a
Tolna Megyei Népfõiskolai
Társaság elnöke mondta el,
aki az elsõ elõadás vendége
volt december 18-án. Az
összejövetel az ünnep je-
gyében telt, a Bezerédj is-
kola kórusa adott mûsort és
Ponicsán Erzsébet evangé-
likus lelkész beszélt a sze-
retetrõl, békérõl, a megér-
tés és elfogadás fontosságá-
ról. Lapunk fõszerkesztõje
a nyugdíjasklub tagjainak
több száz képeslapot aján-
dékozott. Ezeken fotóripor-
tereink paksi téli és ünnepi
pillanatokat örökítenek
meg.

A most kezdõdött népfõis-
kola 2008-ban még négy elõ-
adást tartogat. Sokféle téma
kerül terítékre, hívnak ifjú
tudorokat, de eljönnek a
megszokott vendégek is,
akik az idõs korban felmerü-
lõ kérdésekre adnak választ,
mondta Varga Dezsõ. Van
közöttük háziorvos, rendõr-
kapitány és közjegyzõ, sorol-
ta az elnök. Szó esik majd
ezek szerint az egészség-
megõrzésrõl, idõskorúak sé-
relmére elkövetett bûncse-
lekményekrõl és ügyes-ba-
jos dolgokról. Varga Dezsõ
azt is elmondta, hogy szeret-
nének aerobik órákat tarta-
ni, kirándulásaikról sem
mondanak le. Karácsonykor
nem lesz nyitva a klubház,
mindenki a családjával ün-
nepel. Legközelebb január
7-én találkoznak a tagok,
amikor folytatódik a népfõis-
kola elõadássorozata.

-vt-

Terítéken az idõskor gondjai

Gárdai György szervezésével
idén is megrendezték a
Gastroblues Fesztivál nyári
eseményeit összefoglaló kiad-
ványok év végi bemutatóját.
Ezúttal nem Pakson vagy a
város környékén, hanem Bu-
dapesten, az A38 rendezvény-
hajón tartották a 15 év leg-
jobb koncertjeinek képsorait,
illetve hanganyagát repre-
zentáló hét DVD és 3 CD be-
mutatóját és árusítását. A le-
mezek mellett szerepelt még
a fesztiválról szóló könyv és
fotóalbum is a kínálatban,
mely csak ezen az exkluzív es-
ten volt elérhetõ.

Természetesen koncertek
és – a hajó különtermében –
borbarát találkozó is volt. A
fellépõk sorában olyan kiváló
zenészek sorakoztak, mint
Török Ádám, Julian Sas, Cliff
Moore, Ian Siegal és Paul
Camilleri, de ne feledkezzünk
meg a máshoz nem hasonlít-
ható zenét játszó Jambala-
yáról sem. Éjféltõl jammelés
szórakoztatta mind a fellépõ-
ket, mind a nagyérdemût. A
budapesti program afféle „té-
li „segélycsomagként” min-
den bizonnyal jó szolgálatot
tett a blues, a jó bor és a jó
étel szerelmeseinek.           ms



M O Z A I K 11

A játék általában úgy indult,
hogy Márta maga köré gyûj-
tötte a többieket, akik általá-
ban hallgattak a szavára. Õ
maga is gyermek volt még,
mikor rájött, hogy neki fel-
nõttként is gyerekekkel ké-
ne foglalkozni, így eldöntöt-
te, hogy óvónõ lesz. A hatva-
ni gimnázium után a Kecske-
méti Tanítóképzõ Fõiskola
következett, majd az elsõ
munkahely, szintén Kecske-
méten. Férjhez ment, s friss
házasként a remélt szolgála-
ti lakás miatt Paksra költöz-
tek. Félt az új helyzettõl és a
beilleszkedés nehézségeitõl.
Az Ifjúság úti óvodában kez-
dett, majd négy év után
megbízást kapott a Kishegyi
úti gyermekintézmény veze-
tésére. Addigi munkája, ne-
velési elvei elismerésének
tartotta a felkérést, nagy

lendülettel vetette magát a
munkába. Új intézményrõl
volt szó, ezért neki kellett azt
tartalommal megtölteni. Mi-
vel mindig is azt vallotta,
hogy kiegyensúlyozott, tenni
akaró felnõttek tudnak iga-
zán sokat adni magukból,
ezért elsõ és legfontosabb
feladatának azt tartotta,
hogy egymást segítõ, együtt-
mûködõ dolgozói közösség
jöjjön létre, és a dolgozók
szeressék a munkájukat.
Úgy véli, e téren nem vallott
kudarcot, az óvoda mai napig
híres az összetartó közössé-
gérõl. Nagyon fontosnak
tartja még, hogy az óvodát
mindvégig a gyerekközpon-
túság és a hitelesség jelle-
mezte a vezetése alatt. Elõb-
bi fogalom talán nem szorul
magyarázatra, az utóbbit vi-
szont Márta készséggel el-

magyarázza: soha nem ígért
többet a szülõknek, mint
amit végre tudott hajtani. Az
elképzeléseiknek leginkább
megfelelõ „Óvodai nevelés a
mûvészetek eszközeivel” cí-
mû programot választották.
Ebben nagy hangsúlyt ka-
pott az irodalom, az ének, a
hagyományápolás, s kimond-
va-kimondatlanul nagy
hangsúlyt kapott a szeretet-
re való nevelés is. A munká-
ban örömét lelte, s azt ter-

vezte, amíg csak lehet, dol-
gozni fog. Mégsem így ala-
kult. A nyugdíjtörvény vár-
ható változásai miatt döntött
úgy, hogy nyugállományba

vonul. Két hétig
sírt, miután a dön-
tését meghozta. A
búcsú napjáig csak
remélte, de ma már
tudja és vigasztalja,
hogy a sok befekte-
tett munka nem
volt hiábavaló. A
gyermekek tudták,
hogy Márti nénit a
Mikulás fogja elvin-
ni, azaz december
6-án dolgozik utol-
jára. Felemelõ ér-
zés volt látni õket,
ahogy árnyékként
követték szinte
mindenhová ezen a

napon. Amikor pedig az új
óvó nénit bemutatta a cso-
portnak, és megkérte õket,
meséljék el, mit tanultak itt,
akkor olyanokat mondtak,
hogy a felnõtteknek elállt a
szava. Szeretetrõl, nyuga-
lomról beszéltek, arról hogy
másoknak segíteni kell, meg
hogy az okos barátok jóra ta-
nítják egymást. Nem csoda,
hogy Márta elsírta magát.
Sõt, az igazság az, hogy ma
sem tudja, miként fogja pó-
tolni a munkával járó pezs-
gõ életet és azt a sok-sok
szeretetet, amit ott kapott,
s amit õ is adhatott mások-
nak. Szeretne tanulni vala-
mit, amivel önmagát épít-
heti, és a megszerzett tu-
dást szeretné mások szol-
gálatába állítani. Vallja,
hogy „egész évben, mind-
annyian lehetünk egymás
angyalai. Engedelmesked-
hetünk az aprócska belsõ
késztetésnek, a hangocská-
nak, ami azt mondja: Menj!
Kérdezd meg! Tegyél vala-
mit, hallgasd meg imáit!”
Márta azt kívánja az embe-
reknek, hogy igyekezzenek
egymás angyalai lenni és
ettõl biztos, hogy szebb lesz
a világ.

-gyuri-

Kitûnõ bizonyítvánnyal
büszkélkedhet, legkedve-
sebb tantárgya az irodalom
és a történelem, jogi pályá-
ra készül. A biológia is na-
gyon kedves számára, ame-
lyet ember- és természet-
központúsága miatt szeret.
A Tehetséges Paksi Fiata-
lokért Alapítvány másod-
szor díjazta a Vak Bottyán
Gimnázium 11. osztályos
tanulóját, idén kiemelkedõ
tanulmányi és közösségi
munkájáért, szorgalmáért.
Sokoldalúságának köszön-
hetõen több kategóriában

is megállná a helyét. Rend-
szeresen szerepel vers- és
prózamondó versenyeken,
bemutatkozott a városi Ki
mit tud?-on is. A felkészü-
lésben osztályfõnöke,
Rompf Gabriella segíti.

Zsófia hat éve zongorázik a
mûvészeti iskolába, szép
eredményeket ért el me-
gyei versenyeken, énektu-
dását a gimnázium énekka-
rában kamatoztatja, tánc-
tudását pedig egy modern
táncot tanuló csoportban.
És nem marad ki a sport
sem a mindennapjaiból,
röplabdázik is. Mindezek
után, ha otthon van, szíve-
sen olvas, zenét hallgat,
számítógépe elõtt ül. Zsófi
elmondása szerint zenei ér-
deklõdését, tehetségét
édesanyjától örökölte. A
színes egyéniségû fiatal
lány a közelgõ ünnepekre
saját készítésû ajándéktár-
gyakkal készül.           bézsé

Tehetségesek, fiatalok

Bocsor Zsófia

Fotók: Molnár Gyula

36 évet dolgozott óvónõként, ebbõl 24 éven át volt a Kis-
hegyi úti óvoda vezetõje, míg idén úgy döntött, nyugál-
lományba vonul. Döntését most is nehezen éli meg, de
vigasztalja a tudat, hogy esztétikus, szép óvodát ha-
gyott maga mögött olyan dolgozói közösséggel, mely-
nek tagjai szívvel-lélekkel dolgoznak tovább az óvoda
programjáért. 

Jó napot, mi újság?

Lehoczkiné Tábi Márta
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Az Élcsapatok Ligakupájá-
nak tavaszi küzdelemsoro-
zatában jól szerepel a Pak-
si FC labdarúgócsapata.
Mindhárom eddigi mérkõ-
zését idegenben játszotta
az együttes, mivel a pálya-
viszonyok Székesfehérvá-
ron és Kaposváron megfe-
lelõbbek voltak. Az emlí-
tett két város csapata mel-
lett a Siófokkal szerepel
egy csoportban a PFC. A
Fehérvár FC és a Kapos-
vár elleni gyõztes mérkõzé-
seket követõen a harmadik
játéknapon a Siófokkal
mérkõzött Gellei Imre

együttese. A találkozón
Heffler, majd Kiss Tamás
góljaival kétszer is vezetett
a paksi zöld-fehér gárda,
de a hajrában jobban kon-
centráló Balaton-partiak
fordítottak és végül 4:2-re
gyõztek. A vereség ellené-
re 6 ponttal, csak rosszabb
gólkülönbségének köszön-
hetõen harmadik csoport-
jában a Paksi FC a szintén
ugyanennyi pontot szerzõ
Siófok és Kaposvár mö-
gött. A Ligakupa csoport-
küzdelmei februárban foly-
tatódnak.

efgé

Februárban folytatódik a Liga

A 2007/2008. évi ESZI Du-
na Sport Kupa kispályás te-
remlabdarúgó torna „A”
csoportjában a tavalyi baj-
nok Tanya Csárda mellett a
Tar és Tar Security, a
Plakész Kft., a Trend Bú-
tor, a PSE Ifi és a Kresz-
park-Beanett nyert besoro-
lást, míg a „B”-ben a
Galaxy Casino, a PFC II, a
Pavill Kft, a Tolna VFC, a
Módos Bor-SI és a Kerék
Csárda mérkõzött egymás-
sal az elmúlt két hétvégén.
Az utóbbi idõben a dobogó
környékén végzõ Galaxy
idén mérsékelt teljesít-
ményt nyújt. – A csapatok
felkészültebbek az idei tor-
nán, mint korábban. Tavaly
a dobogó legalsó fokán vé-
geztünk, most sokkal nehe-
zebb lesz odakerülni. A
szervezés miatt kevesebb
mérkõzést játszunk, ezért
egy rosszabbul sikerült
meccset nehéz kijavítani.
Nálunk nincs edzõ, baráti
társaság vagyunk, akik sze-
retnek focizni, és megpró-
báljuk a szurkolóinkat is ki-
szolgálni – mondta el Tóth
Róbert, a Galaxy Casino
csapatvezetõje. A PFC II,
az NB III-ban játszó fiata-

lokat tömöríti. Dienes Pál
együttese már tavaly is
megrángatta a nagyok baj-
szát, idén mindenképp a
végsõ esélyesek közé lép-
tek elõ. – Ez a torna jó le-
hetõség a fiataloknak a bi-
zonyításra, hiszen olyan já-
tékosok ellen szerepelhet-
nek, akik ellen még nem
küzdöttek, és új barátságok
is szövõdhetnek. Eddig na-
gyon jól teljesítünk, de a
neheze csak ezután követ-
kezik – fogalmazott Dienes
Pál, a PFC II vezetõedzõje.
Az „A” jelû hatosból a Ta-
nya Csárda, a Plakész Kft,
és a Trend Bútor került a
legjobbak közé, a Tar és
Tar Security, a PSE ifi és a
Kreszpark-Beanett a 7. he-
lyért mérkõzhet tovább.

A „B” csoportból az elsõ
háromba, és így a felsõház-
ba a Kerék Csárda, a PFC
II és a Módos Bor-SI jutott,
míg a Galaxy, a Tolna VFC
és a Pavill Kft. az alsóház-
ban folytathatja.

Az alapszakasz után már a
rájátszás kezdõdik, decem-
ber 22-én szombaton 11 óra
50 perckor a Kreszpark–
Tolna mérkõzéssel.

efgé

Kezdõdik a rájátszás

Tolna megye elsõ élvonalbeli
csapata, a Paksi FC 2007-ben
maradandót alkotott. A 2006-
2007-es szezonban Lengyel
Ferenccel feljutó együttes
számára az elsõdleges cél a
legmagasabb osztályban ma-
radás volt, mely akadályt si-
kerrel vett a gárda. A baj-
nokságot a 11. helyen zárta a
Lengyel-egylet, mely min-
denkit megnyugtatott, talán
túlságosan is. A nyári felké-
szülési idõszakban Éger
László, Márkus Tibor és Tö-
köli Attila érkezett a PFC-
hez. A vezetõség a 6-10. hely
valamelyikét tûzte ki célul, de
a szurkolók zöme még ennél
is többet várt. Sikeres felké-
szülést követõen mindenki
önbizalommal telve várta a
2007-2008-as bajnokság õszi
rajtját, annak ellenére is,
hogy az elsõ öt fordulóban
nagyon komoly ellenfeleket
kapott a Lengyel Ferenc ve-
zette gárda. Talán a túlzott
bizonyítási vágy és a felfoko-
zott idegállapotnak köszön-
hetõen a már említett etapot
pont nélkül zárták a paksi le-
gények. A nem várt pofono-
kat követõen az öltözõben is
megromlott a hangulat, és a
nézõszám is megcsappant a
hazai meccseken. Lengyel
Ferenc a következõ négy ta-
lálkozóra ultimátumot adott
magának, mely szerint 9 pon-
tot kellett volna szereznie
együttesének. A Nyíregyhá-
za és a Tatabánya elleni aka-
dályokat sikerrel vették, de a
REAC és a Sopron ellen csak
egy pont sikerült, mely Len-
gyel Ferenc állásába került.
A trénert, aki a PSE - Paksi
FC történetében a legna-
gyobb sikereket érte el,
Gellei Imre váltotta a kispa-
don. Az élvonalban több csa-
patot és korábban az „A” vá-
logatottat is irányító vezetõ-
edzõ azonnal munkához lá-
tott, és a Fehérvár FC elleni
gyõzelemmel mutatkozott be
a Fehérvári úti publikumnak.

Ezt követõen a Gyõr és a
Debrecen ellen idegenben
bravúrpontokat szerzett a
PFC, az Újpesti vereséget
követõen a diósgyõri és a sió-
foki hazai pontvesztés viszont
már ismét a nem várt kategó-
riába sorolható. A 2007-es
esztendõ legutóbbi hat össze-
csapásáról Gellei Imre a kö-
vetkezõket mondta: „Kilenc
ponttal szemben csak hetet
szerzett a gárda, mely min-
denképp csalódás, de azt po-
zitívumként értékelem, hogy
csak egyszer kaptunk ki. Or-
vosolandó probléma az is,
hogy legtöbbször mi kapjuk
az elsõ gólt, és csak futunk az
eredmény után, ahelyett,
hogy mi irányítanánk a mecs-
csek alakulását. Ez a társa-
ság többre hivatott, de min-
denkinek önvizsgálatra van
szüksége. Ahhoz, hogy sike-
resek legyünk, elõször saját
magunkat kell legyõzni.
Együttes védekezésében kell
a legtöbbet fejlõdnünk. Tolna
megye elsõ és egyetlen elsõ
osztályú csapata vagyunk,
nálunk nincsenek külföldi já-
tékosok. A régió értékeit kí-
vánjuk szem elõtt tartani a
jövõben is. A keret nagyon
bõ, talán túlságosan is, és van
úgy, hogy a kevesebb több.
Az öltözõbõl távozik
Benedeczki Ferenc és Varga
László, akik továbbra is az
egyesület alkalmazásában
maradnak. Továbbá Bardi
Gábor, és a fiatalok közül Szi-
li Péter és Kõkuti Tamás is,
akik szabadon igazolhatóak.
A téli felkészülés 2008. janu-
ár elején kezdõdik, de a játé-
kosok zöme nem állt le, a
többség az igen népszerû
ESZI Kupa kispályás terem-
labdarúgó tornán játszik. Ta-
vasszal egy minden tekintet-
ben eredményes csapatot
szeretnék a pályán látni, és
szurkolóink támogatásával
elérni a kitûzött célt, vagyis a
6-10. hely valamelyikén vé-
gezni.”                              efgé  

Félidõben
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Tíz forduló után a harmadik
helyen áll a bajnokságban az
ASE NB I-es férfi kosárlab-
dacsapata. A kezdeti botlado-
zások után immáron ötödször
gyõzött zsinórban a paksi
együttes, begyûjtve a tavalyi
bajnok Szolnok skalpját is. 

A kilencedik fordulóban Za-
laegerszegen lépett pályára a
csapat úgy, hogy azon a héten
többen is kisebb-nagyobb sé-
rüléssel bajlódtak, és néhány-
szor csak hatan-heten edzet-
tek. A mérkõzésen Sabáli
edzõ már harcba küldhette a
Görögországból visszatért
Horváth Zoltánt, ami igen-
csak jól jött a létszámhiány-
nyal küzdõ társaságnak. A
házigazda ZTE az elsõ ne-
gyedben még vezetett (17-
15), a nagyszünetre azonban
már ASE-vezetésnél vonul-
hattak a csapatok (31-32).
Újabb tíz perc elteltével hét
pontra nõtt Mészárosék elõ-
nye (46-53), a vége 69-61 a
paksi csapat javára. Sok hibá-
val tarkított mérkõzésen vé-
gül biztosan nyert Sabáli Ba-
lázs csapata. A legponterõ-
sebb játékosok: Gulyás 21,
Murry 12/6, Mészáros 11/3. A
régi-új szerzemény Horváth

Zolin látszott a meccshiány,
de így is hasznára volt a csa-
patnak, 7 pontot, és 14 lepat-
tanót szerzett.

A tizedik fordulóra hétköz-
nap, szerdán került sor. Ez
meglátszott a nézõszámon is,
nem volt telt ház a bajnok
Szolnok ellen. A vendégszur-
kolók becsületére legyen
mondva, mintegy 50-60-an
tették meg a 140 km-es távot,
s hogy nem sok örömük telt
benne, arról gondoskodtak a
paksi játékosok. Az elsõ ne-
gyed végére padlón volt az
Olaj! A negyed végén 29-12 az
ASE javára. A folytatásban
sem volt egy súlycsoportban a
két csapat, a félidõre már el-
dõlt a mérkõzés (49-26). A
harmadik negyedben megint
rákapcsolt a Paks, Gulyás Ro-
bival nem bírtak, Panta na-
gyon elemében volt, és Kiss
Zsolt is elkapta a fonalat (76-
44). A negyedik negyedben
már igazi fiesztahangulat volt
a csarnokban, Sabáli Balázs
egyszerre játszatta három
utánpótlás korú játékosát,
Medve Mátét, Morgen Ferdi-
nándot, és Horányi Ákost.
Amikor pedig Morgen Ferdi
nemes egyszerûséggel dobott

egy triplát – december 26-án
tölti be a 17. évét –, már zú-
gott a  „játszik az ifi” biztatás.
A vége kiütés, az ASE 89-54-
re verte a tavalyi bajnokot. 

– Az igazsághoz hozzátarto-
zik, hogy Jurkunas nagyon
hiányzott a Szolnokból. Igye-
keztünk uralni a játékot, és az
elsõ negyedben ez már sike-
rült is, jó védekezéssel és

eredményes támadójátékkal.
Ezután már a Szolnok se ját-
szott száz százalékosan, töb-
bet cseréltek. Jó, hogy a fiata-
lokat is pályára tudtam külde-
ni – értékelte a mérkõzést
Sabáli Balázs vezetõedzõ.

A 2007-es év utolsó mérkõ-
zése egy újabb rangadó, a
második helyen álló Pécs –
Czigler Lászlóval a soraiban –
látogat a Gesztenyés útra.
Lapzártakor érkezett: ASE–
Pécs 80:84.                       joko

Horváth Zoltán nyáron
Görögországba, a PAOK csa-
patához szerzõdött. – A kö-
rülmények szenzációsak vol-
tak, nagyon jó volt az élet
odakint, csak a kosárlabda
amiért kimentem, az nem
jött össze. Sajnos nagyon ka-
otikus állapotok voltak a
klubnál, a lehetõ legrosz-
szabbkor csöppentem bele.
Nem játszottam tulajdonkép-
pen semmit, ezt nem akar-
tam tovább folytatni, végül is

ezért került kenyértörésre a sor. Még fiatal vagyok ahhoz,
hogy csak üljek a padon, akár Görögországban is – mondta
el külföldi szerzõdésérõl az ASE régi-új játékosa. A Szolnok
elleni mérkõzés teljes sikerélmény volt számára, és az „új”
atomerõmûves csapat szerinte erõsebb, fõleg center posz-
ton. – Nagyon jó Gulyás Robival együtt játszani – tette még
hozzá Horváth Zoli alias Cece, aki 2009. május 31-ig kötelez-
te el magát a piros-kék csapathoz.

Fotó: Molnár Gyula (fent), Bakos Dávid (lent)

Beindult a gépezet

Sikeres évet zárt Bakos
Dávid. Az MNASZ Rallye
szakága a budapesti Bour-
bon Rendezvényházban
tartotta év végi díjkiosztó
ünnepségét. A paksi spor-
toló – a vezetõ Gyarmati
Ariellel – átvehette a Suzu-
ki Ignis, az N/2, és a Mur-
va bajnokság elsõ helyezé-
seiért járó kupákat, vala-
mint a Kecskeméti Zoltán
emlékdíjat, amelyet min-
den évben a legfiatalabb és
legeredményesebb navigá-
tornak adnak át. Bakos
Dávid január elején egy új
pilótával Ausztriában gya-
korol a következõ évadra.

Az NB I-es sakkcsapatbaj-
nokság negyedik fordulójában
rangadót játszott Nagykani-
zsán az Atomerõmû SE, és
nyert 7-5-re. A házigazdák na-
gyon erõs összeállításban ül-
tek asztalhoz, minden játéko-
suk magasabb élõpontszám-
mal rendelkezett, mint paksi
ellenfele, egyedül a tizenkette-
dik táblán játszó Györkös La-
jos élõpontszáma volt maga-
sabb, mint a nagykanizsaiak
játékosáé. Gyõztesen állt fel az
asztaltól Grószpéter Attila,
Papp Gábor, Csom István és
Vidéki Sándor. Döntetlent ját-
szott az elsõ táblán Berkes Fe-
renc a házigazdák éljátékosá-

val Polgár Judittal, remizett
még Nevednichy Vladisval,
Szabó Krisztián, ifj. Fodor Ta-
más, Vajda Szidónia és Györ-
kös Lajos. Az ötödik forduló-
ban az ASE Pakson fogadta a
táblázat alján tanyázó BEAC
I. csapatát, és 7.5-4.5 arány-
ban nyert. Öt paksi gyõzelem
született, köztük volt Ács Pé-
ter, Papp Gábor, Györkös La-
jos, Molnár Béla és Balázs Gá-
bor. Döntetlent játszott Ber-
kes Ferenc, Grószpéter Attila,
Szabó Krisztián, Tóth András,
Vajda Szidónia. Öt forduló
után az élen a Z. Csuti-Hydro-
comp 41 ponttal, az ASE Paks
harmadik 34 ponttal.           joko

Gyõzelem a rangadón
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A mai napon rendezték meg Baján
a 2007-es Sugó-kupa leány-röp-
labdaversenyt, amin részt vett egy
paksi csapat is. A lányok küzdöttek
becsülettel, pedig nem lehetett 
könnyû reggel nyolctól este ötig fo-
lyamatosan játszani. Hogy a saját
képességeikhez mérten milyen tel-
jesítményt nyújtottak, nem tudom,
de most nem is a játékuk miatt ra-
gadtam „tollat”. Ami a többi bajai
szülõvel egyetemben felháborított,
az az edzõ, P. József, egy idõsebb,
õsz szakállú úr viselkedése volt, aki
a saját tanítványaival – 10-12 éves
lányok – elmondhatatlanul megalá-
zó és becsmérlõ módon ordítozott.
Ez a „megbeszélés”– ahogy õ ne-
vezte – nem csak egy egy kifakadás
volt, hanem szinte egész délután
tartott. Hallottuk, láttuk, amint meg-
fenyegette a lányokat, hogy aki ki
mer lépni, annak kitekeri a nyakát!
Káromkodott, szitkozódott. Termé-
szetesen ezt nem néztük tétlenül, s
megkértük, hogy beszéljen tisztes-
ségesen a gyerekekkel, megalázás
helyett inkább „építse fel” õket, de
minket is ordítva utasított, hogy tö-
rõdjünk a saját dolgunkkal. Szó szót
követett, s talán kissé vissza is „vett”
az „úr”. A csapat földbe döngölé-
sét azonban nem hagyta abba,
még legalább egy óráig álltak elõt-
te a kislányok, õ meg csak egyre
mondta, mondta. Csak a viszonyí-
tás miatt: voltam katona, de még a
legmegátalkodottabb, legelvete-
mültebb tiszt vagy tiszthelyettes sem
mert velünk ilyen hangnemben be-
szélni. Félreértés ne essék, nem az
edzõ szakmai hozzáértését vitatom!
Biztosan jó szakember. (Másképp el
sem tudom képzelni, hogy taníthat
még gyerekeket.) 

DE. Azt tudom, ha meglátnám,
hogy az én gyermekemmel viselke-
dik valaki így, annál az embernél az
lenne az utolsó edzése, és örülhet-
ne, hogy nem jelentem fel vagy
nem vágom szájon. A lányok érde-
kében kérem Önöket, kísérjék job-
ban figyelemmel az „edzõ úr” tény-
kedését! Hajrá Paks, hajrá Baja!

Szilágyi Sándor
és Szilágyiné Deres Anikó

Postaládánkból

Tisztelt paksi 
röplabdás szülõk!

Hírek a teniszcsarnokból
Az idei tél elsõ nívós verse-
nyét rendezték december 8-
án a Paksi Teniszcsarnok-
ban. Az amatõr játékosok se-
regszemléjét ezúttal is férfi
párosoknak írták ki. – Pró-
báltuk úgy szervezni ezt a
tornát, hogy nagyjából egy-
forma erõsségû párokat ala-
kítsunk ki. Ez sikerült, mivel
végig szoros, izgalmas mér-
kõzések voltak. A mezõny
most is jórészt olyan ver-
senyzõkbõl állt, akik rend-
szeresen szerepelnek ná-
lunk, de idén Szekszárdról is
jöttek – összegezte Tárnok
László, a PSE tenisz szak-
osztályának szabadidõsport-
felelõse. A hétvégi verseny
fõtámogatója Kovács Sándor
volt, aki hat éve ismerkedett
meg a tenisz sporttal, koráb-
ban pedig a labdarúgás volt
a nagy szerelme. – A futballt

korom, idõm és elfoglaltsá-
gaim miatt nem folytathat-
tam, de a teniszben ismét
megtaláltam a mozgás örö-
mét. Nagyon komoly igény-
bevételt jelent ez a sport is,
de a jó társaság feledteti a
fáradtságot. Az Azzuro
Opent tavaly hagyományte-
remtõ szándékkal indítottuk
el, és létjogosultságát bizo-
nyítja, hogy ismét nagyon
sokan jöttek el – fogalmazott
Kovács Sándor. A 2007-es
versenyre húszan neveztek,
ezért a párokat két ötös cso-

portba sorsolták. A csoport-
mérkõzéseket követõen az
elõdöntõk, majd a helyosztók
következtek. A döntõbe az
Ignits Miklós–Kovács Sán-
dor, valamint a Gulyás
Zoltán–Artim András duó
került. A két páros ezen a
napon korábban már játszott
egymással, és akkor is és
most is az Ignits–Kovács pá-
ros gyõzött. A harmadik he-
lyet idén a Gyöngyösi
Ferenc–Skach Lóránt páros
szerezte meg.       

röné

Országos ranglistaversenynek adott otthont a paksi
tenisztelep. A lányoknak kiírt megmérettetésre a 14 éve-
seknél húszan, a 18 éveseknél hárman álltak rajthoz. A 16-
os korosztályban nem volt nevezõ. A PSE versenyzõi is-
mét kiváló eredményeket értek el: Klopcsik Dia kategóriá-
jában elsõ lett, Fábián Ágnes második, míg párosban a
Fábián Ágnes–Kern Ágnes duó harmadikként végzett.

A 2007-es év a pekingi olim-
piai kvalifikáció megszerzé-
sének jegyében telt Bor
Barna számára. Az ASE
+100 kg-ban versenyzõ 21
éves cselgáncsozója hosszú
sorozatot tudhat maga mö-
gött. Tizenkét nemzetközi
és három hazai verseny kö-
vette egymást januártól de-
cemberig. Az elsõ volt a sor-
ban a magyar felnõtt orszá-
gos rangsorverseny, ame-
lyet megnyert. Év közben
jött Róma, s a dobogó har-
madik foka, Moszkvában
egy hetedik, Bukarestben
pedig egy kilencedik hely.
Bakiban a döntõig menetelt,
Piliscsabán U23-as országos
bajnokságot nyert, akár-
csak három héttel késõbb
Salzburgban ugyanebben a
korosztályban Európa-baj-
nokságot. Így Barna az elsõ,
aki a magyar dzsúdósok kö-
zül megvédte Európa-baj-
noki aranyérmét az U23-as

korosztályban.  A világrang-
listán jelenleg 72 ponttal
ötödik, az utána következõ
versenyzõnek 36 pontja van.
A pekingi olimpiára a súly-
csoport elsõ kilenc helye-
zettje jut ki. 

– Laci bácsival (Hangyási
László – a szerk.) úgy be-
széltük meg , hogy jövõre öt
világkupán és a lisszaboni
Eb-n indulok. Ha valame-
lyikrõl sikerül érmet szerez-

nem,  Laci bá' kicsit meg-
nyugszik, és nem kell mind-
egyiken elindulnom. Min-
denhez nagy szerencse kell,
fõleg ilyen fiatal korban.
Reálisan nézve az idõseb-
bek, az orosz, a japán, az
észt favoritok mellett szól a
tapasztalat, és az hogy ne-
kik bizonyítani kell – mond-
ta az olimpiával kapcsolat-
ban. Hozzáfûzte, elõször
csak magának szeretne bi-
zonyítani. – Nem szeretnék
34 éves koromig sportolni,
mint Kovács Anti, de ha pi-
henek egy hetet, már nem
tudok magammal mit kez-
deni. Valószínûleg Anti is
ezért csinálja – mondta. El-
árulta, a pekingin kívül még
két olimpián szeretne részt
venni, és mellette tanulni.
Most a fontossági sorrend a
sport és a sport, de tudja,
hogy a tanulás is nagyon
fontos, mert bármikor jöhet
egy komoly sérülés.       joko

Bor Barna az olimpiára készül

Bor Barna december 12-
én töltötte be a 21. évét.
Budapesten, a Margitszi-
geti Atlétikai Centrum-
ban kezdett el cselgán-
csozni. A családja a Pest
megyei Szilasligeten él, öt
éve költözött Paksra. A
sportolás mellett tanul, a
Pécsi Tudományegyetem
testnevelõ tanár szakának
harmadéves levelezõ ta-
gozatos hallgatója.
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Olaszországban, egy õszi ki-
ránduláson kóstolta meg elõ-
ször dr. Blazsek Balázs azt az
ételt, amelyet azóta már csa-
ládjának és barátainak is
többször megfõzött. Ez a vö-
rösboros spagetti. Elkészítése
nagyon könnyû és önmagá-
ban is finom, de mustos pecse-
nyéhez is kiváló köret lehet.
Különleges íze miatt, változa-
tosságként, akár a karácsonyi

ételek sorában is tálalhatjuk. 
Elkészítése: a spagettitésztát
kétharmados puhaságúra fõz-
zük, leszûrjük. Egy lábosban
fél liter száraz vörösbort fel-
forralunk, feloldunk benne fél
vajat, majd a forrásban lévõ
borban készre fõzzük a tész-
tát. A spagetti fel fogja inni a
bort. Leszûrjük, így kész a
tészta. A húst Balázs javasla-
ta szerint a legfi-
nomabb marha
hátszínbõl vagy
bélszínbõl kell el-
készíteni. A fel-
szeletelt húst egy
mustáros, sós,
borsos pácban,
amelyre kevés
õrölt szerecsendi-
ót is szórunk, be-
tesszük a hûtõ-
szekrénybe. Né-

hány óra múlva készre sütjük.
Egy tálcára kitesszük a húst,
majd a pecsenyelébe 1-2 dl
mustot vagy szõlõlevet, 1 kis
konzervdoboz paradicsompü-
rét és egy csokor vágott pet-
rezselymet teszünk. Ezt kész-
re forraljuk, majd összefõz-
zük a hússal. Az utolsó pár
percben egy marék kemény
héjú szõlõt is tegyünk bele. A
szõlõszemek finom ízt is ad-
nak és látványnak is különle-
ges. Jó étvágyat kívánunk
hozzá!                                -dal-

December 24-én 13:30-tól
egészen 26-án éjfélig, kará-
csonyi zenei összeállítással
szeretnénk az ünnep hangu-
latához hozzájárulni. Hall-
gassa velünk a legszebb ka-
rácsonyi dalokat fenyõfa dí-
szítés, ünnepi ebéd fõzés
közben, vagy ha csak egy-

szerûen kellemes zenét sze-
retne hallgatni! December
31-én hangolódjon velünk az
óév búcsúztatásra! Házibulis
zenék, régi és új slágerek!
13-17 óráig szilveszteri mû-
sorral, 17 órától pedig buli-
zós slágerekkel járulunk
hozzá az év utolsó napjának
hangulatához. Az év végéig
minden szombaton és vasár-
nap 6-tól 9 óráig Best of Suki
Koktél, örökzöld slágerek.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

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)

Paks fõutcáján 
bejáratott üzlet 

februártól kiadó.
06-20-390-9644; 
06-20-444-5195

Mit süt-fõz ma?

Blazsek Balázs

Hozzávalók a tésztához: 1
csomag spagetti tészta, fél
liter száraz vörösbor, fél vaj.
Hozzávalók a húshoz: 1 kg
marha hátszín vagy bélszín,
mustár, só, bors, õrölt szere-
csendió, 1-2 dl must, vagy
szõlõlé, 1 kis konzervdoboz-
nyi paradicsompüré, 1 cso-
mag petrezselyem zöld, egy
marék szõlõszem. 

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

Felhívás 

Paks Város Önkormányza-
ta értesíti a lakosságot,
hogy a környezetvédelem-
rõl szóló 1993. évi LIII.
törvény alapján elkészült a
település környezeti álla-
potának értékelése. A  tör-
vény kötelezõvé teszi az
önkormányzatok számára,
hogy az értékelést a hely-
ben szokásos módon, kö-
zérthetõ formában tegyék
közzé annak érdekében,
hogy azt a településen élõk
megismerhessék.
Ezen elõírásnak eleget té-
ve az önkormányzat tájé-
koztatja a lakosságot, hogy
az összefoglaló 2007. de-
cember 18. és 2008. január
18. között megtekinthetõ a
polgármesteri hivatal föld-
szinti hirdetõtábláján, va-
lamint  www. paks.hu
internetes oldalon. Az ösz-
szefoglalóval kapcsolato-
san kérdést lehet feltenni
személyesen a hivatal mû-
szaki osztályán a 232-es
irodában, telefonon a
75/500-512 és a 20/433-
2014-es számokon, vala-
mint a heva@ paks.hu cí-
men.

Eladó
ingatlanok
Pakson a Keskeny utcá-
ban tetõtér beépítéses 5
szobás összkomfortos
családi ház, garázzsal el-
adó. Irányár 25 M Ft

Németkéren 16 000 m2-
es területen mûködõ ha-
lastó, bekerítve hétvégi
házzal, fúrt kúttal eladó.
380 V + gáz, telefon, ká-
bel tv  rendelkezésre áll.
Irányár 7,8 M Ft

Fadd–Dombori, Fadd
Volent öböl területén levõ
üdülõ csere is lehetsé-
ges.

Részletes felvilágosítás:
Fonyó Lajos 

Ingatlan értékbecslõ, 
közvetítõ. 

Telefon: 70/310-8374
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