
Megerõsítették
a testvérvárosi
szerzõdést
A fotón Michael Franken, Reichertshofen
és Hajdú János, Paks polgármestere alá-
írásával megerõsíti a húsz éve kötött test-
vérvárosi szerzõdést.

Hogy volt…? sorozatunkban a két telepü-
lés közti kapcsolat epizódjait elevenítjük
fel.

Írásaink a 4. oldalon

NYUGDÍJAS HITEL
Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni 

háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjas hitelt 75 éves korig!

Felvehetõ összeg 100 ezertõl akár 1 millió Ft-ig, futamidõ max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztõrészlet. 

Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében

Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

Lesz-e ismét fõiskolai oktatás Pakson? Mikor nyílik a mostanában szemünk elé táruló
Erzsébet Szálló? Milyen évet zár a gazdasági válság közepette a paksi atomerõmû?
Mindezekrõl Süli Jánost, a PA Zrt. vezérigazgatóját kérdeztük, s természetesen az év
legfontosabb témája, az atomerõmû bõvítése is terítékre került. 

XVIII. ÉVF. 23. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. DECEMBER 4.

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. 

A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

48 éve Ügyfeleink szolgálatában!
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Jubilált 
az ASE

Cikkünk a 18. oldalon

Húszéves 
a Paksi Hírnök
Ebbõl az alkalomból különszámmal
jelentkezünk. Részletek a 7. oldalon.
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Az önkormányzat 2005-ben al-
kotta meg a parkolást szabályo-
zó helyi rendeletét. Ugyanebben
az évben elkészült az egész vá-
rosra kiterjedõ közlekedési fe-
lülvizsgálat, amely elõrevetítet-
te, hogy a motorizáció elterjedé-
se miatt néhány éven belül par-
kolási problémák lesznek, legin-
kább a belvárosban. A tanul-
mány készítõi már ekkor javas-
latot tettek az idõkorlátos parko-
lási rend bevezetésére. A döntés
idén született meg, elkészült az
a rendelettervezet, amely újra-
szabályozza a paksi parkolási
elõírásokat. Az elõterjesztést el-

sõ fordulóban megtárgyalta és
elfogadta a képviselõ-testület. 

– A rendelet továbbra is ingye-
nes parkolást biztosít a város-
ban, de több helyütt összesen ki-
lencven percig teszi lehetõvé a
közterületen történõ megállást –
tudtuk meg Hoffmann Zoltán-

nétól. A városháza mûszaki osz-
tályának munkatársa arról tájé-
koztatott, hogy a tervek szerint
mindenkinek rendelkeznie kell
egy vásárolt vagy saját készíté-
sû, papír vagy mûanyag parko-
lóórával, amelyet az autója mû-
szerfalán, jól látható helyen kell
elhelyeznie. A sofõr lelkiismere-
tére lesz bízva, hogy amikor be-
áll a parkolóba, a tényleges idõ-
pontra állítsa az órát, és ehhez
képest 90 perc után el kell hagy-
nia a megállóhelyet.  

A rendelkezés betartását a DC
Dunakom Kft. munkatársa ellen-
õrzi majd, és szabálytalanság
esetén szabálysértési feljelentést
tesz. Természetesen lesznek,
akik mentesülnek a kötelezettség
betartása alól. A korlátozás nem
vonatkozik a mozgáskorlátozott
parkolási engedéllyel rendelke-
zõkre, az önkormányzati képvi-
selõkre, a képviselõ-testület bi-
zottságainak külsõ tagjaira és

azon intézmények, például a ren-
delõintézet dolgozóira, akik
munkavégzés céljából használ-
ják a megállóhelyeket. Utóbbiak
számára az intézményvezetõk
kérelmére rendszámmal ellátott
engedélyeket adnak ki a mûszaki
osztályon. Az idõkorlátos parko-
lási rend bevezetésérõl decem-
berben döntenek a városatyák. 

A tervek szerint az új szabá-
lyozás január elsejétõl életbe
lép, amely csak az önkormány-
zati tulajdonú parkolókra vo-
natkozik, így a Dózsa György
út, a Tolnai út és a Kereszt utca
megállóhelyeire nem. Ezek az
utcák állami tulajdonúak, a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
kezelésében vannak. 

– Felvettük már a kapcsolatot
a társaság, a közlekedési fel-
ügyelet és a rendõrség képvise-
lõivel, támogatják a város
ilyen irányú közlekedési elkép-
zeléseit. Az a megállapodás
született, hogy amennyiben a
paksi önkormányzat írásban
kéri, a közútkezelõ meg fogja
vizsgálni az idõkorlátos parko-
lási rend bevezetését ezekben
az utcákban is – mondta el
Hoffmann Zoltánné. A Dózsa
György úti parkolási rend vár-
hatóan változatlan marad az út
tervezett felújításának befeje-
zéséig, amely 2010 õszére vár-
ható.                  Dallos Szilvia

Parkolási idõkorlátot vezetnek be
Vagy a parkoló kevés, vagy a felesleges, illetve kiküszöbölhetõ
autóhasználat a túl sok. Ami biztos: gyakorta elõfordul, hogy
nem vagy csak nehezen találunk megállóhelyet az óvárosban. Ezt
a mindennapi bosszúságot okozó helyzetet kívánja megoldani a
képviselõ-testület az idõkorlátos várakozás bevezetésével. 

A rendelettervezet szerint az óvárosban az ÁFÉSZ Áruház mel-
letti nagy parkolóban, az OTP melletti megállóhelyeken, illetve a
SPAR Áruház melletti szakaszon, a lakótelepen pedig a Barátság
úti rendelõ mögötti nagy parkolóban vezetik be elsõ körben az
idõkorlátos parkolási rendet, a lakóhelyekhez kötõdõ parkolókat
egyelõre nem korlátozza az önkormányzat. Az új szabályozás pi-
aci napokon a Villany utcai belsõ parkolóra is érvényes lesz. 

Eddig nem volt olyan szabá-
lyozás, amely alapján az ön-
kormányzat eljárhatott volna
az elhagyott jármûvek tulaj-
donosaival szemben. Január
1-jétõl erre lesz lehetõség. 

Harminc napra lehet közterület-
használati engedélyt kérni az
üzemképtelen, használaton kí-
vüli autók utcai tárolására. Az
engedélyt a jármûben jól látható
módon, a tulajdonos kilétét be-
azonosíthatóan kell elhelyezni
csakúgy, mint a közterület-hasz-
nálati díj megfizetését igazoló
csekket vagy bizonylatot. A har-
minc nap letelte után a városgaz-
da felszólítja a tulajdonost az

üzemképtelen jármû elszállításá-
ra. Ha ez nem történik meg, jel-
zése alapján a mûszaki osztály
elrendelheti a jármûvek elszállí-
tását a tulajdonos költségére, a
DC Dunakom Kft. telephelyére.
Az elhagyott autók adatai ezt kö-
vetõen felkerülnek a város hon-
lapjára. A tulajdonos a jármûvet
a költségek megtérítését követõ-
en elviheti, amennyiben ezt nem
teszi meg, vagy nem lehet a tu-
lajdonost beazonosítani, akkor
az önkormányzat nyilvános ár-
verésen értékesíti a telephelyen
lévõ jármûveket. Cseh Tamás
városgondnok arról tájékoztatta
szerkesztõségünket, hogy kb.
15-20 olyan gépjármû van fõ-

ként a lakótelepen, amelyeket a
rendelet hatályba lépését köve-
tõen azonnal el kell szállíttatni.

Ezek évek óta elhagyott autók,
elsõsorban nem a parkolást aka-
dályozzák, hanem a városképet
rontják. Emellett veszélyesek is,
mivel a fiatalok és a gyerekek
kedvenc játékterei.            -dsz-

Eltûnhetnek az utcáról a roncsok

BA-TU
Építõipari Kft.

Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!

www.ba-tu.hu
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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November utolsó napjaiban
építkezés kezdõdött a Paksi
Ipari Parkban. Dr. Sztruhár
Sándor, a Paksi Ipari Park Kft.
ügyvezetõje beszámolt róla,
hogy a 22-es ÉPÍTÕ Tervezõ és
Szolgáltató Kft. épít új iroda-
házat és gyártócsarnokot. Mint
elmondta, már korábban felvet-
ték a kapcsolatot, az atomerõ-
mû területén székelõ cég kere-
sett magának új telephelyet.
Akkor nem realizálódott a lete-

lepedési elképzelés, késõbb vi-
szont igen. A szándékot egy si-
keres pályázat erõsítette meg, a
22-es ÉPÍTÕ Kft. 84 millió fo-
rintot nyert. A telephely-fejlesz-
tési projekt az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósul meg. Dr.
Sztruhár Sándor aláhúzta, na-
gyon fontosnak tartja, hogy az
ipari parkban lévõ és a letele-
pedni szándékozó vállalkozáso-

kat pályázati támogatáshoz se-
gítsék. Ebben rendkívül jó haté-
konysággal dolgozó pályázatíró
cégek vannak segítségükre. A

közelmúltban kezdõdött beru-
házásról elmondta, hogy a 22-
es ÉPÍTÕ Kft. egy hatezer
négyzetméteres területen építi
meg központját, ami irodaház-
ból, raktárépületbõl és szerelõ-
csarnokból áll. A fejlesztés új
munkahelyeket teremt, hiszen a
pályázó létszámbõvítést is vál-
lalt. Az új központ a tervek sze-

rint a jövõ év végére készül el.
Tuba Istvánné gazdasági vezetõ
elmondta, hogy az ipari parki
környezet nemcsak a pályázat
elbírálásában jelentett elõnyt,
hanem a munkában, kapcsolat-
építésben is tudják majd kama-

toztatni. Kiss László ügyveze-
tõ-igazgató hozzátette, hogy a
Paksi Ipari Park Kft.-tõl minden
segítséget megkaptak, olyany-
nyira, hogy dr. Sztruhár Sán-
dornak köszönhetõen kerültek
kapcsolatba a pályázatíró cég-
gel, amely az uniós támogatást
eredményezõ pályázatukat el-
készítette.               Vida Tünde

2009. december 4. 3 Paksi Hírnök

Megjelenik kéthetente, 4500 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó

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, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: 2009. december 18.

Paksi Hírnök

Megszépül a bölcsõdeudvar
Még az idén megújul a Bóbi-
ta Bölcsõde udvarának egy
része. Az európai uniós elõ-
írásoknak megfelelõ homo-
kozót alakítanak ki, körülöt-
te új burkolat épül, és kor-
szerû, biztonságos játékokat
is felszerelnek. 

Az Ifjúság úton mûködõ bölcsõ-
dében a 30 évvel ezelõtt elké-
szült udvar a mai szabványok-
nak, elvárásoknak már nem fe-
lel meg. Korszerûsítésére pályá-
zati lehetõségek hiányában min-
den lehetõséget megragad az in-
tézmény, és ha apró lépésekben
is, de új köntösbe öltözhet az
udvar. Tavaly ünnepelte fennál-
lásának 30 éves évfordulóját a
Bóbita Bölcsõde. A jubileum al-
kalmából jótékonysági bált
szerveztek, a bevételt és a fel-
ajánlásokat is az udvar korsze-
rûsítésére fordítja az intézmény.

Így a beruházás anyagi hátterét
az intézmény alapítványa, az
atomerõmû és képviselõi kere-
tébõl Bana János biztosította.

Elsõ szakaszként az Ifjúság
út felõli oldalon új homokozó
épül, körülötte korszerû mû-
anyag ütõfelülettel, és új rugós
játékokkal is bõvül az udvari
játékkínálat. A bölcsõde veze-
tõje arról is tájékoztatott, hogy
szükség lenne a parkosított te-
rületek és az épület teljes fel-
újítására is. Ezt, a jelenlegi
nem túl jó állapot mellett az is
indokolja, hogy egyre több
szülõ veszi igénybe a bölcsõ-
dei ellátást Pakson. – Nagyon
jó a kihasználtságunk, 86 kis-
gyermeket írattak be, 96 fõig
tudjuk feltölteni a bölcsõdét.
Várhatóan a jövõ év elején már
telt házzal mûködünk – tájé-
koztatott Laszlóczki Józsefné.  

-dal-

Több száz ablakot cseréltek
Négy oktatási intézményben
cserélték új, korszerû mû-
anyagra az ablakokat az õsz
folyamán. A nyílászáró-fel-
újítási program elsõ szaka-
sza mintegy 40 millió forint-
ból valósult meg és a tervek
szerint jövõre tovább folyta-
tódik. 

A nyílászáró-csere a Deák Fe-
renc Általános Iskolában in-
dult, az intézmény Tolnai úti
épületében a tanévkezdésre be-
fejezõdött a beruházás, amely
során 100 homlokzati ablak
helyett építettek be újat. Az
õszi szünetben a Mesevár óvo-
dában dolgoztak a szakembe-
rek, ahol ugyancsak mintegy
100 ablakot cseréltek. A prog-
ram novemberben a II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola
tornacsarnokában folytatódott.
A 30 éves, elöregedett ablako-

kon nagyobb esõben befolyt a
víz, szeles idõben pedig a fûtés
szinte nem volt érezhetõ. Így
örömmel fogadták a hírt az is-
kolában, ahol az ablakok mel-
lett a belsõ ajtók egy része is
megújul, összesen 102 nyílás-
zárót cserélnek mûanyagra. A
tornateremben zajló felújítás a
tanmenetet nem zavarta, az ud-
vari sportpályákon zajlottak a
testnevelés foglalkozások. A
Vak Bottyán Gimnáziumban
hasonló okok indokolták a
könyvtár négy ablakának kor-
szerûsítését. Csepregi Péter, a
városháza mûszaki osztályá-
nak munkatársa arról tájékoz-
tatta szerkesztõségünket, hogy
ha az anyagi források a költ-
ségvetés elfogadását követõen
rendelkezésre állnak, a prog-
ram tovább folytatódik az ön-
kormányzati intézményekben. 

-dallos-

Új lakó költözik az ipari parkba 
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Ismét megerõsítette Reichertshofennel
kötött testvérvárosi szerzõdését Paks a
Prelátusban tartott ünnepi testületi ülé-
sen. A rendezvényen Hajdú János polgár-
mester köszöntötte a németországi tele-
pülés húszéves jubileumra érkezett kül-
döttségét, majd Michael Franken,
Reichertshofen jelenlegi és Anton
Westner, a település korábbi polgármes-
tere idézte fel a két évtizeddel ezelõtti
eseményeket, és emlékezett az azóta el-
telt idõre. Mindhárom vezetõ kiemelte: a
két város közötti kapcsolat az indulás óta

töretlenül fejlõdik, és azért mûködik jól,
mert nem csupán partnerség van a telepü-
léseken élõk között, hanem igazi barát-
ság. Ezt bizonyítják az évenkénti rend-
szeres találkozók és az is, hogy a városok
vezetõi mellett a civil szervezetek, az ok-
tatási intézmények, a sportegyesületek, a
pedagógusok és a diákok között is szá-
mos élõ, tartalmas kapcsolat alakult ki. A
paksi óvónõk 2004-ben utaztak elõször
németországi testvértelepülésünkre, az-
óta a Mesevár óvoda pedagógusai jól mû-
ködõ kapcsolatot ápolnak az egyik

reichertshofeni óvodával. Telefonon és
interneten tájékoztatják egymást az intéz-
ményekben zajló eseményekrõl és hagyo-
mány már, hogy karácsony elõtt ajándék-
kal kedveskednek egymásnak. Idén a ju-
bileumi találkozóra érkezett német dele-
gáció hozta el a testvértelepülés óvodása-
inak üdvözletét és ajándékait az Ifjúság
útra. A Mesevár ovisok is készültek: egy
nagy doboz, a gyerekek és az óvónõk ál-
tal közösen készített mézeskalácsot küld-
tek a német óvodások karácsonyfája alá.   

Dallos Szilvia

Nem csupán partnerek – barátok

„Szerencsésnek tartom ma-
gam, mert a kezdetektõl – 1986
óta – részt vehettem a partner-
és testvérvárosi kapcsolatok
létrehozásában és mûködteté-
sében. Az eltelt több mint húsz
év sok mindenre megtanított:
tanított és átformált az a kötõ-
dés, az a honfitársainkkal való
kapcsolattartás, amely egyre
személyesebbé vált és biztos
alapot adott bármikor és bár-
merre jártam.” – Így vall
Herczeg József tanácsnok a
nyolcvanas évekrõl, a nyíló vi-
lágról, a szaporodó határátlé-
pésekrõl, külföldi látogatások-
ról. Majd így folytatja:

1987 májusában – akkor én
voltam a tanácselnök-helyettes
– két úr kopogtatott az ajtó-
mon, a paksi tanácsházán. A ta-
nácselnököt keresték, aki éppen
nem tartózkodott Pakson. A két
úr Hans Hammerl, Rei-
chertshofen polgármestere és
Paul Stenger, ott élõ polgár volt.
Határozott céllal érkeztek Ma-
gyarországra, Paksra: szerettek
volna kapcsolatot kialakítani a
két település között. Ez azért volt
fontos számukra – s természete-
sen számunkra is – mert 1946-
ban Dunakömlõdrõl számos né-
metajkú család szenvedte meg a
kitelepítést. Jó néhányan közülük
Reichertshofenbe és környékére,
illetve Lauda-Königshofenbe
kerültek. Reichertshofenben a
már említett Paul Stenger állt az
élére annak a törekvésnek, mely
a kitelepítettek vágyát szerette
volna teljesíteni: kapcsolatfelvé-
telt a szülõfölddel. 

A németországi „kétszemélyes
küldöttség” meghívott egy autó-
buszra való embert Paksról,
megnézni, hogyan és milyen kö-
rülmények között élnek az akko-
ri Németországban az egykori
kitelepítettek és családtagjaik.
Hogyan tudták megõrizni a gyer-
mekkor és a család emlékeit a
kezdeti nehéz idõkben, majd ké-
sõbb, amikor a változó életkörül-
mények mozgás- és életteret biz-

tosítottak számukra.  Az elsõ ki-
utazáskor német családoknál
szállásolták el a paksiakat, így
néhány nap alatt közvetlen kap-
csolat alakulhatott ki a két város
polgárai között. Majd újabb köl-
csönös látogatások követték
egymást…

Az elsõ jelentõs lépés 1989. ok-
tóber 27-én történt, amikor a vá-
rosi tanács testülete jóváhagyta
azt az elõterjesztést, amely a két
település között testvérvárosi
kapcsolat kialakítását szorgal-
mazta. A szerzõdés ünnepélyes
aláírására 1989. december 1-jén
került sor Reichertshofenben,
Hans Hammerl polgármester és
Jákli Péter tanácselnök közremû-
ködésével.

Szép gesztus volt már a kap-
csolat kezdetén, hogy Rei-
chertshofen vezetése az épülõ
Szentlélek templom építkezésé-
nek anyagi támogatásában is
részt vállalt, majd késõbb gaz-
dasági jelentõsége is kialakult a
partnerségnek: az Audi gyár

egyik beszállítója egy paksi, ká-
belkötegeléssel foglalkozó cég
lett, mely Hans Hammerl sze-
mélyes kapcsolatainak volt kö-
szönhetõ.

1991-ben a megválasztott új
polgármester, Anton Westner
még szorosabbra fûzte az
együttmûködést azzal a kiszé-
lesített, folyamatos kapcsolat-
tartással, mely a civil szerveze-
tek, az oktatási intézmények-
ben dolgozók, a sportolók, tûz-
oltók, a diákok bevonásával
teljesedett ki. Természetesen
több reichertshofeni polgár és
vezetõ segítette az együttmû-
ködés fejlõdését, de közülük is
kiemelkedõ volt az elsõként
Paksra látogató Paul Stenger,
aki az idõ múlásával mindany-
nyiunk Pali bácsijává vált:
idõt, fáradságot nem kímélve
olyan összetartója volt a kap-
csolatnak, mely példájává vált
minden szülõföldjét szeretõ
embernek…

Bizakodásra ad okot, hogy a ta-
valy megválasztott reicherts-
hofeni polgármester is elkötele-
zettje ennek a kapcsolatnak s az,
hogy az elmúlt húsz esztendõ
nem múlt el nyomtalanul: jelen-
tõs, gazdag élményt jelentett
mindkét város számára, hogy or-
szága határain túlra tekintve ro-
konokat, ismerõsöket talált, lehe-
tõséget kapott az ismeretszerzés-
re, a tapasztalatok átadására.

A kapcsolat valódi – nem csu-
pán a szerzõdésben aláírt feltéte-
lek mentén mûködõ – kapcsolat-
tá alakult.

Tell Edit

A Reichertshofen–Paks
testvérvárosi kapcsolat

Hogy volt…?

Paul Stenger, Anton Westner és Herczeg József
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A Magyar Labdarúgó Szövetség illetéke-
sei hitelesítették, így máris használatba
vehették a paksi labdarúgók a PSE sport-
telepén létesült két mûfüves pályát. A ki-
vitelezési munkálatok október elején kez-
dõdtek, a régi salakos pálya helyén egy
nagy-, míg a hátsó edzõpálya mögött egy
40x20 méteres, kézilabda-pálya méretû
játéktér létesült. Átadási határidõnek elõ-
zetesen november 10-ét jelölték meg a
szakemberek, mely sokáig úgy tûnt, tart-
ható – az új borítást már korábban leterí-
tették –, de az idõjárás közbeszólt. 
– A technológiai folyamatok nem tették
lehetõvé, hogy csapadékos, nyirkos idõ-
ben dolgozzanak kollégáim, mivel a gu-
mi granulátum valamint a kvarchomok a
mûfüves pályák lelke. Ahhoz, hogy a ré-
tegrend ne boruljon fel, meg kellett vár-
nunk a szárazabb idõszakot. A megrende-
lõ elsõ osztályú munkát kért és kapott –
tájékoztatott Végh Gábor, a kivitelezõ
cég ügyvezetõ igazgatója. A nagypálya
mellett járda és új kispadok épültek.
Mindkét játéktérnél labdafogó hálót fe-

szítettek ki, a közeljövõben elkészülhet a
villanyvilágítás is. – Az élvonalban utol-
sóként Pakson készült el a mûfüves pá-
lya. Ahhoz, hogy tartósan berendezked-
jünk az NB I-ben, ezt a hiányt orvosolni
kellett. Boldogok vagyunk, hiszen az új
játéktérrel színesedik a felkészülése az
elsõ csapatnak, de nemcsak nekünk, ha-
nem a többi paksi együttesnek is. A tré-
ningek mellett edzõmérkõzéseken is pá-
lyára léphetünk hazai környezetben, így
szurkolóink nyomon követhetik játékosa-
ink téli munkáját. Gyermekeink fejlõdé-
se, képzése szempontjából is elengedhe-
tetlen volt a beruházás – fogalmazott
Gellei Imre, a Paksi FC vezetõedzõje.
Balog Judit, a PFC ügyvezetõje hozzátet-
te, a mûfüves pálya elkészültével pihen-
tetni tudják a hátsó füves edzõpályákat,
mert azok nagyon leterheltek, ezáltal az
ottani gyep is tud majd regenerálódni. Az
önkormányzati beruházás 114 millió fo-
rintból valósult meg. A tervek szerint té-
len a stadion elõtti parkoló is megújulhat.

Faller Gábor

Mûgyep télen-nyáron

Zöldek és kékek Bátaapátiban
A Bátaapátiban található kis és
közepes aktivitású radioaktív-
hulladék-tároló megismerteté-
sét is feladatául tûzte ki a Társa-
dalmi Ellenõrzõ és Információs
Társulás, melyet 17 éve az
atomerõmû közelében lévõ 13
település hozott létre. – Nagyon
jónak tartom, hogy a lakosság
széles körben tájékozódhat a
nukleáris üzemmel, illetve a
hulladéktárolóval kapcsolat-
ban. A személyes tapasztalást
ugyanis semmilyen médium
sem tudja visszaadni – mondta
el Bagdy László, a TEIT kom-
munikációs tanácsadója. Leg-
utóbb a Paksi Kertbarát Egye-
sület tagjai és a Paksi Rendõr-
kapitányság munkatársai láto-
gatták meg a létesítményt. A
zöldek magára a településre is
kíváncsiak voltak, míg a kékek
érdeklõdését elsõsorban az õr-
ség körlete érdekelte. – Meg-
nyugtató, hogy láthattuk, meg-
felelõ helyre kerül az atom-

erõmûvi hulladék. Hosszú bá-
nyajáratokba mentünk, a tájé-
koztató kisfilm vetítése közben
valódi robbantás is történt. Na-
gyon tetszett a környék, látha-
tóan fejlõdik a település. Az ut-
cák rendezettek, a porták taka-
rosak – fogalmazott Pupp
Józsefné, a Paksi Kertbarát
Egyesület vezetõje. – Modern,
a 21. századnak megfelelõ õr-
zésbiztonsági technikával ellá-
tott a létesítmény – tette hozzá
Mónus Attila, a Paksi RK köz-
rendvédelmi és közlekedésren-
dészeti osztályvezetõje. Bagdy
László elmondta, a közeljövõ-
ben a Paksi Nyugdíjasklub
Népfõiskoláján tart elõadást a
kis és közepes aktivitású radio-
aktívhulladék-tárolóval kapcso-
latban. A társaság a továbbiak-
ban is mindenkinek lehetõséget
biztosít a személyes tapasztalat-
szerzésre, jelentkezni az
attila.szabo@rhk.hu címen le-
het.                                   efgé
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Ötezer építõmunkást kell elhe-
lyezni a térségben, szakembere-
ket kell képezni, meg kell te-
remteni a beruházás pénzügyi
hátterét – néhány feladat a sok
közül az elõkészítés során. 
– Alapvetõen az a legkönnyebb,
hogy milyen blokkok közül aka-
runk választani. Az engedélyek
beszerzése és egyéb feltételek
biztosítása jóval nehezebb fel-
adat – avat be Süli János a rész-
letekbe. Gõzerõvel folyik tehát
a Lévai-projekt, s az ennek égi-
sze alatt dolgozó munkacsopor-
toknak számos kérdésre választ
kell találniuk, a mûszaki elem-
zésektõl a finanszírozásig. Való-
színûleg két 1000 vagy 1200
MW-os blokk épül majd Pak-
son. A Magyar Villamos Mûvek
finanszírozásában, szakmai be-
fektetõ bevonásával valósulhat
meg az elmúlt és az elkövetke-
zendõ idõszak legnagyobb ma-
gyarországi beruházása. A fi-
nanszírozásra többféle gyakor-
lat létezik a világon: van, ahol a
reaktor szállítója is beszáll, s
van, ahol – például Finnország-
ban – a nagyipari vállalatok elõ-
re leszerzõdnek a majdan ott ter-
melt villamos energiára és hoz-
zájárulnak az építkezéshez. 

A két blokk öt év eltéréssel
épül majd meg, ami azt is jelen-
ti: tíz éven keresztül építõmun-
kások ezreit munkájuk Pakshoz
köti majd. Ugyan az autópálya
bizonyos területeket közelebb
hoz, ám ennyi ember fogadására
fel kell készülni, s a térség pol-
gármestereivel egyeztetni. Az
építõk elhelyezése, szabadidõs
tevékenységük megszervezése
számos megoldandó kérdést vet
fel – ezt is egy munkabizottság
kapta feladatául. A magyar épí-
tõiparnak öt éve van felkészülni
arra, hogy részt vegyen a nem

mindennapi erõforrásokat moz-
gósító építkezésben, s hogy ré-
szesülhessen a mintegy 2000
milliárd forintos beruházásból.
– Azt szeretnénk ha ennek 30-
35 százalékát Magyarországon
tudnánk tartani – hívta fel a fi-
gyelmet a vezérigazgató. Ehhez
azonban eléggé össze kell szed-
ni magát a beszállító háttéripar-
nak, amit szintén nem bíznak a
véletlenre, s ugyancsak a Lévai-
projekt keretében felmérik a pi-
acot. 

A felkészülés ezzel nem ért vé-
get, hiszen nem csak megépíte-
ni, üzemeltetni is kell majd az új
blokkokat (is). A szakember-
utánpótlás égetõ szükségét látva
felmerül a kérdés: lesz-e újra

fõiskolai oktatás 

Pakson? – Úgy gondoljuk, hogy
valamilyen kihelyezett tagozata
vagy a mûszaki egyetemnek,
vagy pedig a dunaújvárosi fõis-
kolának szükséges lesz, hogy
helyben, akár munkavégzés
mellett is biztosítsuk a képzést –
tudtuk meg a cég elsõ emberé-
tõl, hogy újra életre kelhet az in-
tézmény. 

Bár az atomerõmû életében az
év híre kétségtelenül a márciu-
si parlamenti döntés volt,
amely szabad utat nyitott a bõ-
vítés elõkészületeinek, azért

egyéb téren is történt említésre
méltó. Tulajdonképpen épült
egy új erõmû Pakson. Ponto-
sabban: sokszor hallottuk már a
teljesítménynövelésrõl szóló
híreket, mégis kevesen gondol-
tunk bele: a négy blokkon vég-
rehajtott, novemberben befeje-
zõdött program, mellyel több
mint 500 MW-ra nõtt az erede-
tileg 440 MW-os teljesítmény,
felért egy új gázerõmû építéssel
– csak olcsóbb áramot termel.
A másik nem elhanyagolható
történés az üzemidõ-hosszab-
bítás, amelyet ugyancsak ter-
mészetesnek veszünk, holott e
nélkül két év múlva (!) leállna
az egyes blokk, s aztán sorban a
többi. Hogy nem így történik,
azt hosszas munka elõzte meg,
hogy aztán néhány hete az Or-
szágos Atomenergia Hivatal is
jóváhagyja a tavaly benyújtott
erre vonatkozó programot.
Mindemellett, amikor a világ
2009-ben a gazdasági válságtól
hangos, a paksi erõmû nem pa-
naszkodhat – bár a december
még vissza van, de eddig ter-
ven felül biztosították a terme-
lési és biztonsági mutatókat.
Egyedül a karbantartási napok
számát szeretnék lefaragni, a
nemzetközi tapasztalatok eb-
ben jobbak, itt még vannak tar-
talékok a mutatókat illetõen.
Egyszóval: az erõmû jó évet
zár, a négy blokk termel, s
megteremti a bõvítés feltételeit.
Hiszen a jelenlegi üzemeltetõk
ugyanúgy a jövõért dolgoznak,
õk a letéteményesei a várva
várt bõvítésnek. 

Végezetül egy már megvaló-
sult építkezés: rövidesen 

megnyitja kapuit 

az Erzsébet Szálló, 

ami az országos média figyel-
mét is felkeltette az MVM-en
belül napvilágot látott, még
vizsgálat tárgyát képezõ esetek
kapcsán. Amit tudni lehet: a tu-
lajdonos Magyar Villamos Mû-
vek vizsgálatra kérte fel az
atomerõmû felügyelõ bizottsá-
gát a szállóberuházás folytán.
Ez a vizsgálat lezárult, és egyéb
ügyek keretében a Nemzeti
Nyomozó Irodához került. Van-
nak viták, mi mennyibe került
ténylegesen – ezt majd a vizsgá-
lat kideríti. – Ettõl függetlenül a
városnak és nekünk is az az ér-
dekünk, hogy ami elkészült, azt
a lehetõ leghamarabb használat-
ba vegyük – mondja Süli János.
Az épület körül már a terepren-
dezés folyik, belül szinte telje-
sen kész, néhány lakberendezési
tárgy hiányzik. A hónap köze-
pén tervezik a mûszaki átadást.
Már megkerestek két Tolna me-
gyei, illetve egy siófoki szállo-
daüzemeltetõt (ez utóbbi az
MVM ottani szállodáját viszi),
hogy adjanak javaslatot egy
hosszú távú mûködtetésre. Most
ezen tervek kiértékelése folyik:
milyen konstrukcióban, hogyan
lehet hatékonyan üzemeltetni az
Erzsébet Szállót, melynek mû-
ködtetésébe az atomerõmû nem
kíván belefolyni, hiszen nem ez
a feladata. Várhatóan március-
ban nyit az épületkomplexum.
Az összes épület nyilvános lesz,
az étteremtõl a rendezvénytere-
mig, ahova várják majd a város
lakóit.                     Dávid Ildikó

Lesz-e ismét fõiskolai oktatás Pakson? Mikor nyílik a
mostanában szemünk elé táruló Erzsébet Szálló? Milyen
évet zár a gazdasági válság közepette a paksi atom-
erõmû? Mindezekrõl Süli Jánost, a PA Zrt. vezérigaz-
gatóját kérdeztük, s természetesen az év legfontosabb
témája, az atomerõmû bõvítése is terítékre került. 
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Duplájára emelkedett az influ-
enzaszerû megbetegedések
száma az elmúlt két hétben
Pakson és a környezõ települé-
seken, a páciensek hatvan szá-
zaléka 15 és 35 év közötti.
H1N1 okozta járvány nincs a
területen, járványos elõfordu-
lást ez idáig sem a háziorvo-
sok, sem az oktatási-nevelési
intézmények nem jelentettek
az ÁNTSZ-nek, tájékoztatta a
Paksi Hírnököt Frits Adrienn
járványügyi felügyelõ. A házi-
orvosokhoz eljuttatott térítés-
mentes vakcinák hetven száza-
léka fogyott el eddig, ezeket a
rizikócsoportba tartozók kap-
hatják, például daganatos bete-
gek, krónikus betegségben
szenvedõk. A térség oktatási-
nevelési intézményeiben fel-
mérték, ki igényel oltást, a kö-

zépiskolákban a héten oltanak,
az óvodákban és általános is-
kolákban a pótoltások zajla-
nak, a diákoknak ingyenes az
oltóanyag. Az igénylés mérté-
kérõl késõbb tud tájékoztatást
adni az ÁNTSZ. Ha valaki há-
ziorvosával szeretné beoltatni
magát, elõször fel kell íratnia a
vakcinát és kiváltani a gyógy-
szertárban. Pakson kijelölt ol-
tópont is mûködik a Városi
Rendelõintézetben, amelyet
hétköznap 9-14 óra között le-
het felkeresni. Itt háromezer
forintot kell fizetni, amely az
oltóanyag árát is tartalmazza.
A védettség 10-14 nap alatt
alakul ki, ha esetleg ez idõ alatt
fertõzõdik meg valaki a vírus-
sal, a betegség enyhébb lefo-
lyására számíthat – összegzett
Frits Adrienn.            -gyöngy-

Kilencszáz beavatkozás évente
Az egynapos sebészet 2007
októbere óta mûködik a
paksi rendelõintézet 2003-
ban épült korszerû épületé-
ben. Évente körülbelül 900
beavatkozást végeznek fõ-
ként ortopédia, sebészet, fül-
orr-gégészet szakterületen
az egészségbiztosítási pénz-
tár finanszírozásával. Hat
ágy van, így napi 9 mûtét el-
végzésére van lehetõség.

Az Országos Egészségbizto-
sítási Pénztárral kötött szer-
zõdésben biztosított lehetõsé-
geket maximálisan kihasznál-
ja a paksi egynapos sebészet.
Egyelõre nincs szabad kapa-
citás a támogatott mûtétekre.
Az OEP nem mûtéti számot,
hanem úgynevezett HBCS
pontszámokat határoz meg.
Ez a paksi intézmény eseté-
ben 400-410 pontot, azaz évi
800-1000 mûtétet jelent, tájé-
koztatott dr. Schönfeld János
szakorvos, az egynapos sebé-
szetet üzemeltetõ Med-Chi-
rung Kft. ügyvezetõje. Hoz-
zátette, hogy a jövõ év elejé-

tõl az ortopédia fogja kitenni
a mûtétek felét – ugyanúgy,
mint a világon mindenhol. A
maradékot zömmel sebészeti
és urológiai beavatkozások
jelentik. Ezen felül nagyon
kis számban végeznek fül-
orr-gégészeti jellegû mûtéte-
ket is. Azon túl, hogy ez a vi-
lágtendencia, az ortopéd mû-
tétek iránt jelentkezik nagyon
komoly igény. Éppen ezért
ezen a területen történt fej-
lesztés a közelmúltban. Emi-
att vásárolták meg alapítvá-
nyi támogatással a lapa-
roszkópos tornyot és a hozzá
kapcsolódó mûszereket,
mondta el Schönfeld János.
Hozzátette, hogy egy mini-
mális fejlesztés a rendelõinté-
zetben is történt, emelték az
ortopéd szakrendelés óraszá-
mát. Két Szekszárdon dolgo-
zó szakorvos foglalkozik a
betegekkel. Dr. Streicher Má-
tyás és dr. Ganczer Péter, az
ASE orvosa. 

Az ortopéd szakma domi-
nanciája ebben az ellátási for-
mában több okra vezethetõ

vissza. Egyrészt több az ilyen
probléma, másrészt a nagy
protézis mûtétek igényelnek
komolyabb kórházi hátteret, a
többi beavatkozás gyakorlati-
lag elvégezhetõ egynapos se-
bészet keretében, számolt be a
sebészet vezetõje. Hozzáfûz-
te: ismert elõttük, hogy van
igény nõgyógyászati mûtétek-
re, és tervezik is annak beve-
zetését, de sajnos másra most
nincs lehetõség, hiszen az ál-
lami finanszírozási lehetõsé-
gek tulajdonképpen kimerül-
tek. Mint mondta, Pakson ter-
veznek fejlesztést az egész-
ségügy terén, és ez az általa
vezetett részleget is érinti. Ab-
ban bíznak, hogy plusz helyet,
plusz kórtermet és esetleg am-
buláns mûtõt tudnak kialakíta-
ni. Ennek kapcsán igyekeznek
az egészségügyi pénztártól fi-
nanszírozási bõvítést kérni.
Amennyiben ez sikerül, a kö-
vetkezõ a nõgyógyászat fej-
lesztése lesz egyetértve a Pak-
son dolgozó szakorvosokkal,
húzta alá.

Vida Tünde

Oltópont már Pakson is

PAKSI VÍZMÛ Kft.
Paks, Kölesdi u. 46. 
Tel.: 75/511-000
Fax: 75/310-467
E-mail: 
paksiviz@paksiviz.axelero.net

Vizét bevizsgáljuk!

A PAKSI VÍZMÛ KFT. Vízminõség-
ellenõrzõ Laboratóriuma a lakosság
részére vállal fürdõvíz-, egyedi kutak
és felszíni vizek mintavételezését és
vizsgálatát. Laboratóriumunk 1996
óta akkreditált.
További felvilágosítást, információt
kérni a 75/510-204-es telefonszámon,
Katusné Bíró Máriától lehet.

Emlékeznek még a paksi piran-
hára? Vagy az éjjeli sorban állás-
ra a tüzépnél szénért? Esetleg a
demonstrációra a városházán,
ami példátlannak bizonyult az
éledõ önkormányzatiság törté-
netében… Idõutazásra invitáljuk
önöket a húszéves Paksi Hírnök
hasábjain. Az évforduló alkal-
mából különszámmal jelentke-
zünk, amelyben egykori cikk-
részletek elevenítik fel a 90-es
évek kortörténetét. Mulatságos
vagy éppen elgondolkodtató,
idõtálló, esetenként torokszorító
sorok idézik fel a múltat és sok-
sok emléket. Válogatásunkkal
bepillantást engedünk a bennün-
ket közvetlenül körülvevõ világ
egykori életébe: apró-cseprõ
dolgaiba, vagy éppen sokakat ér-
deklõ történéseibe. Így köszönti
olvasóit és eddigi munkatársait a
húszéves Paksi Hírnök, hiszen
az évforduló Önökkel, velük
együtt teljes. A különszámhoz –
korlátozott példányszámban – a
város három pontján juthatnak
hozzá december 11-tõl: a Városi
Múzeumban, a Pákolitz István
Városi Könyvtár felnõtt köl-
csönzõjében és a mûvelõdési
központ ifjúsági irodájában. 
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20 éves a Hírnök

Az önkormányzat pályázatot hir-
det beruházási ügyintézõi munka-
kör betöltésére. Olyan építész-, il-
letve építõmérnökök jelentkezését
várják, akik rendelkeznek jogosít-
vánnyal. A pályázatokat decem-
ber 14-ig adhatják le, a részletek-
rõl Hum Ferenc mûszaki osztály-
vezetõnél érdeklõdhetnek a
75/500-526-os telefonon.
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Kezdetben nem volt túl népes a
csapat, majd a taglétszám hol
csökkent, hol növekedett, idéz-
te fel az elsõ lépéseket Faller
Dezsõ, a párt választókerületi
elnöke. Folyamatos fejlõdést a
szervezet 2002 óta mutat, annak
ellenére, hogy az idõsebb kor-
osztály képviselõi közül sokak
egészségi állapota már nem en-
gedi meg az aktív politizálást.
Ma Tolna megye 2. számú vá-
lasztókerületében Paks mellett
Dunaföldváron és Faddon van
választókerületi szervezet,
ezekhez tartoznak a kisebb tele-
püléseken mûködõ csoportok. 

Az elsõ szabad országgyûlési
választáson a paksi választó-

kerület MSZP-s jelöltje nem
tudott nyerni, a következõn vi-
szont igen, amit 1998-ban nem
sikerült megismételni. Ami a
helyhatósági választásokat il-
leti, Pakson az elsõ szavazás
eredménytelenül zárult az
MSZP számára, egy képvise-
lõjük sem jutott be a testület-
be, ez volt a legnehezebb idõ-
szak. A második „felvonás” az
országgyûlési választáshoz ha-
sonlóan sikeres volt, a testület-
be hat baloldali jelölt jutott be,
közülük hárman az MSZP szí-
neiben. A következõ választás
megint szerényebb eredményt
hozott, két képviselõi helyet
szereztek. A 2002-es helyható-

sági választáson szerepeltek a
legeredményesebben, az
MSZP-SZDSZ koalíció jelölt-
jei hat egyéni és egy listás he-
lyet szereztek, ebben a ciklus-
ban alpolgármestert is adtak a
városnak két évre, illetve több
bizottságot vezettek, így igen
erõteljesen tudták képviselni a
baloldali értékeket. Ehhez ké-
pest 2006-ban a helyhatósági
választás nagyon rosszul sike-
rült, egyéni körzetet nem tud-
tak nyerni, három MSZP-s
képviselõ listáról jutott be a
testületbe. Faller Dezsõ ki-
emelte, nagyon fontos, hogy
az országos helyzethez képest
politikailag mindig sokkal
nyugodtabb, kiegyensúlyozot-
tabb volt Paks, párthovatarto-
zástól függetlenül várospoliti-
kát folytattak az önkormány-
zati képviselõk. Vitathatatlan,
hogy az MSZP meghatározó
része a rendszerváltás óta el-
telt húsz esztendõnek, három

ciklusban vezette az országot,
gazdasági, kulturális és egyéb
területen elért eredményeik
magukért beszélnek, folytatta.
Ez a gondolat ihlette a szüle-
tésnap alkalmából nyílt, nyolc
évet felölelõ kiállítást, amely a
választókerületben megvaló-
sult, állami, illetve uniós for-
rásból finanszírozott nagybe-
ruházásokat mutatja be, össze-
sen több mint nyolcmilliárd
forint értékben. Ezzel maguk-
nak is tükröt tartanak, ugyan-
akkor meg kívánják mutatni,
hogy nem igaz az a propagan-
da, miszerint a szocialisták
mindent tönkretettek – húzta
alá.

A választókerületi ünnepsé-
gen vendég volt dr. Varga
László, az MSZP elnökségé-
nek tagja, aki elmondta: az el-
múlt idõszakban hatékony és
eredményes válságkezelés zaj-
lott az országban, az új balol-
dali politikának arról kell szól-
nia, hogy milyen válság utáni
Magyarországot szeretnének.

Kohl Gyöngyi

Visszatekintettek a szocialisták
Húszéves fennállását ünnepli idén a Magyar Szoci-
alista Párt. Az évforduló alkalmából kiállítás nyílt
a paksi választókerületi irodában, amellyel az el-
múlt nyolc évre tekintenek vissza, és bemutatják a
választókerület településein megvalósult beruhá-
zásokat. 

Magyarországon fejleszteni
kell az energiahatékonysá-
got, csökkenteni kell az
energiafelhasználást és élni
kell az atomenergia lehetõ-
ségével. El kell indítani azt a
húszéves programot, amely-
nek köszönhetõen mérsék-
lõdhet az ország energia-
függõsége, mondta el paksi
látogatásán Kontur Pál, a
FIDESZ Polgári Szövetség
Munkástagozatának elnöke. 

Kontur Pál elõször látogatott a
paksi atomerõmûbe. – A veze-
tõkkel és a munkásokkal be-
szélgetve azt tapasztaltam,
hogy ez egy olyan cég, ame-
lyik nagy családként mûködik
– foglalta össze tapasztalatait,
majd hozzátette: az atomerõ-
mû nem csupán a régió leg-
több munkavállalót foglalkoz-
tató vállalata, jó szülõként
foglalkozik alkalmazottaival.
Kontur Pál paksi látogatásán

elmondta, 2004-ben a 
FIDESZ kezdeményezte az
üzemidõ-hosszabbítást, a terv
már a párt 2002-es programjá-
ban is szerepelt és azóta is tá-
mogatja az elképzelést. A
munkástagozat elnöke ki-
emelte: ha a FIDESZ a válasz-
tópolgárok bizalmának kö-
szönhetõen jövõre átveszi az
ország irányítását, biztos,
hogy átvizsgáltatja az atom-
erõmû mûködését, de fontos-
nak tartja, hogy ezt követõen
is csak olyan, kizárólag szak-
mai alapú döntések szülesse-
nek, amelyek az atomerõmû
és az áramtermelés biztonsá-
gát szolgálják. A párt helyi
szervezetének tájékoztatása
szerint kiemelt céljuk, hogy
országos politikusaik szemé-
lyesen is megismerjék az
atomerõmû mûködését és a
munkakörülményeket, ezért e
látogatások a jövõben is foly-
tatódnak.                       -dal-

Kontur Pál Pakson
– Idén nagy örömünkre még
szélesebb összefogással szer-
vezzük az adventi gyûjtést, hi-
szen a Fidesz, a KDNP és a
Duna Korzó Polgári Egyesü-
let mellett a katolikus egyház
és a Balogh Antal Katolikus
Iskola segítségére is számít-
hatunk – mondta el Bordács
József, a Fidesz paksi szerve-
zetének elnöke. 

A gyûjtés december 1-tõl 20-
ig tart, ruhanemût, tartós élel-
miszert, gyermekjátékokat,
könyveket és pénzbeli támo-
gatást is várnak a szervezõk.
A gyûjtõakció ünnepi szent-
misével zárul, melyen fellép
Ferencz Orsolya elõadómû-
vész. – December 20-án az
összes perselyadományunkat
erre a szent célra ajánljuk – tá-
jékoztatott dr. Keresztes Pál
plébános, aki mindemellett az
örömszerzés fontosságát
hangsúlyozta. 

Elsõ alkalommal Böjte atyá-

nak, másodszor már a paksi
nagycsaládosoknak szervez-
ték a gyûjtést, idén az egész
megyére kiterjesztették a kez-
deményezést. – A megyében
minden település csatlakoz-
hat, az ideit próbaévnek szán-
juk, reméljük, sikeres lesz ez
a vállalásunk – tette hozzá
Nagy Kollár Gyuláné, a Fi-
desz Tolna megyei nõtagoza-
tának elnöke. 

Koósz Roland, a Balogh
Antal Katolikus Iskola hitok-
tatójának vezetésével a diá-
kok körében is zajlik majd
egy gyûjtés, õk az alsószent-
mártoni katolikus óvoda
gyermekeinek adakoznak. A
paksiak hétfõtõl péntekig két
helyszínre, a Fidesz Kossuth
Lajos utcai irodájába 14-18
óráig, míg a Szent István téri
plébániára 8 és 17 óra között
juttathatják el felajánlásai-
kat. 

Faller Gábor

Adventi gyûjtés
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Pakson tartotta soros ülését az evangélikus es-
peresi tanács. A találkozón tájékozódtak a zsi-
nat munkájáról, valamint értekeztek a min-
dennapi egyházi élet strukturális kérdéseirõl.

Az evangélikus esperesi tanács a tizenhét egy-
házmegye vezetõinek testülete. Az esperesek,
akiknek feladata a hozzájuk tartozó gyülekeze-
tek életét, lelkészek szolgálatát pásztorolni, ne-
gyedévenként tartanak tanácskozást püspökök
jelenlétével. Ez alkalmat teremt a középveze-
tõknek arra, hogy áttekintsék az országos egy-
házi helyzetet, megvitassák az aktív szolgálat
aktuális kérdéseit. Soros ülésük helyszíne a Dé-
li Egyházkerület volt, ezen belül mint esperesi
székhely Paks. A találkozón kiemelt téma volt
törvényhozó testületük, a zsinat munkája,
ugyanis a világ változásait követve az egyházi

törvénykönyvet folyamatosan aktualizálni kell,
biztosítandó a szolgálat jobb ellátását, az egy-
ház hatékonyabb mûködését, mondta Szabó Vil-
mos Béla vendéglátó esperes. Emellett szó volt
a mindennapi egyházi élet struktúrájának átala-
kításáról. Az egyház is érzi a válságot, a bizony-
talanságot, az elnéptelenedõ falvakban elerõtle-
nednek közösségeik, ugyanakkor a városokban
vannak megerõsödõk és újonnan alakulók, fel-
értékelõdött az egyház közösségteremtõ szere-
pe, emelte ki Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület
püspöke. Ittzés János, az evangélikus egyház el-
nök-püspöke hangsúlyozta: feladatuk az, hogy a
megfelelõ szolgálat biztosításával, esetleg át-
csoportosításával mindenkihez eljussanak üze-
neteik, illetve, hogy minden tõlük telhetõt meg-
tegyenek a belsõ hitbeli megújulásért.  

-kgy-

Segítsenek rászoruló és árva
gyermekek arcára mosolyt vará-
zsolni karácsonykor, amihez elég
egy kis doboz tele ajándékkal, te-
le szeretettel! Ha szeretnék szeb-
bé tenni legalább egy kisgyer-
mek karácsonyát, töltsenek meg
egy cipõsdobozt ajándékokkal,
és december 16-ig juttassák el a
paksi mûvelõdési központ infor-
mációs irodájába nyitvatartási
idõben, a Paksi Atomerõmû Zrt.
F2-es portájára 5.30 és 8 vagy 13
és 14 óra között; az ESZI fõisko-

lai épületében lévõ PA Zrt.
egészségközpontba és a reformá-
tus parókiára elõre egyeztetett
idõpontban; illetve a baptista
imaházba hétköznap 9 és 17 óra
között. Amennyiben a doboz al-
kalmas rá, vonják be csomagoló
papírral, és írják rá, milyen ne-
mû, illetve korú gyermeknek
ajánlják. A dobozt megtölthetik
édességgel, írószerekkel, fejlesz-
tõ játékokkal, kifestõvel, de el-
küldhetik benne üdvözlõ sorai-
kat, jókívánságaikat is válasz-

címmel. A dobozba ne tegyenek
megunt, használt játékot, ruhát,
könyvet, törékeny vagy romlan-
dó dolgokat, gyógyszereket! A
Pakson összegyûjtött csomago-
kat a szervezõ református, illetve
baptista szeretetszolgálat eljuttat-
ja akciójában magyarországi,
felvidéki, erdélyi vagy kárpátal-
jai rászoruló gyermekeknek. Az
akciók részletei megtalálhatók a
www.ciposdoboz.hu, vagy a
www.jobbadni.hu oldalakon.        

-gyöngy-

Cipõsdoboznyi szeretet

Az idõjárás nagyon megtréfál-
ta idén a Paksi Kertbarátok
Egyesületét. A szorgos höl-
gyek arra kényszerültek, hogy
esõben varázsoljanak ünnepi
hangulatot a városháza elé.
Évek óta az egyesület vállalja
ezt a feladatot, sõt már az is ha-
gyomány, hogy minden eszten-
dõben elõrukkolnak egy újdon-
sággal. Idén ez egy betlehem
volt, amit a város karácsonyfá-
ja elé építettek fel. A karácso-
nyi díszek is felkerültek a fe-
nyõre. Ezeket a Mesevár tag-
óvoda óvodásai készítettek, a
Pavill Kft. pedig az égõsor fel-
rakásával járult hozzá az ünne-

pi hangulathoz, ahogyan ezt
korábban is tette. Kudorné

Szanyi Katalin, a díszítés szer-
vezésével megbízott DC

Dunakom Kft. osztályvezetõje
elmondta, hogy új díszeket
nem vásárolt a város, de a fel-
helyezésüknél figyelembe vé-
ve az eddigi tapasztalatokat ki-
sebb módosítások történtek.
Több mint száz díszt helyeztek
ki a város legforgalmasabb ut-
cáin, ebbõl öt úttest felett át-
ívelõ, a többi oszlopra szerel-
hetõ típus. A városháza elõtti
adventi koszorún, ami szintén
a kertbarátok munkája, Pupp
Józsefné, az egyesület elnöke
és Faller Dezsõ, a környezet-
védelmi bizottság elnöke gyúj-
totta meg az elsõ gyertyát ad-
vent elsõ vasárnapján.        -vt-

Kigyúltak az ünnepi fények

Esperesek tanácskoztak
Aki szeretné feleleveníteni az
idei Gastroblues fesztivált, azt
lemezbemutatóra és borbarát
találkozóra várják a dunaköm-
lõdi faluházba, ahol december
5-én, délután három órától az
alaszkai Son Henry és még szá-
mos más fellépõ ad ízelítõt a
nyári hangulatból. Hagyomány
már, hogy jótékonysági tombo-
lasorsolást tartanak Paks test-
vérvárosaiban élõ gyerekek ka-
rácsonyáért. Az így befolyt ösz-
szeg Kézdivásárhely, Galánta
és Visk gyermekeinek ünnepé-
hez járul hozzá. 

Gastroblues találkozó

Lapunk megjelenésével egy idõ-
ben már a második gyertyát
gyújtják Dunakömlõdön, az ad-
venti udvarban. December 11-én
Ékes László érkezik a katolikus
közösségi házba, hogy meg-
gyújtsa a harmadikat és egyúttal
megossza gondolatait a megje-
lentekkel. A programot a Paksi
Evangélikus Gyülekezet Ének-
kara színesíti. A negyedik gyer-
tyát Szabó Vilmos Béla evangé-
likus lelkész gyújtja meg decem-
ber 18-án. Ekkor mutatkozik be
a Szekszárdi Gitár Kvartett is, a
dunakömlõdi gyerekek pedig
elõadással készülnek.

Kömlõdi advent

Fo
tó

:M
ol

ná
r 

G
yu

la



2009. december 4.Paksi Hírnök 10

Egyre nõ a pánik-
betegek száma; en-
nek okairól, a ke-
zelési formákról,
tünetekrõl és kö-
vetkezményekrõl
dr. Szita István
ideg- és elme-
gyógyásszal be-
szélgettünk.

– Pán, a kecskelábú isten sípjával ijeszt-
gette a kereskedõket, akik hanyatt-homlok
menekültek. Innen az elnevezés: pánikro-
ham, pánikbetegség. Korábban a szorongá-
sos neurózisok speciális, rohamszerû meg-
nyilvánulásaként kezelték. A pánikbeteg-
séggel szinte kötelezõen elõforduló szív-
és légzési probléma, annak a halálfélele-
mig menõ rémülete mögött nincs szervi
baj, ennyiben tehát veszélytelen a beteg-
ség. Maga az élmény azonban rendkívüli
lelki szenvedést okoz, és ez már korántsem
veszélytelen, mert, ha kezeletlenül ismétel-
ten átélik, a pánikbeteg testi értelemben is
megbetegszik. Ez nem egy rohamtól kö-
vetkezik be, hanem a folyamatos, kezelet-
len szorongásos állapottól, vagy a halmo-
zottan jelentkezõ intenzív szorongásos ro-
hamok miatt. 

– Mi a roham kialakulásának az oka? 
– Biológiai oldalról: a páciens agyában

levõ anyagok kritikus mértékû változása.
Lélektani oldalról: sokszor nincs nyilván-
való magyarázat, de kell, hogy legyen
pszichológiai ok is, melyet közvetett mó-
don bizonyít: nagyon ritka, hogy a tünetek
a szakorvosi ellátás során intenzíven je-
lentkeznek. (Ebbõl az következik, hogy a
szakellátás önmagában is egyfajta bizton-
ságot ad, az orvos viszonyulása a beteghez
gyógyszeres, illetve eszközös beavatkozás
nélkül is szorongáscsökkentõ.)

– Melyek a konkrét tünetek?
– Kellemetlen szívdobogásérzés, ájulás-

érzés, nehézlégzés – néha „gombóc a to-
rokban” –, izzadás, kipirulás, remegés,
zsibbadás, halálfélelem, szorongás, mell-
kasi fájdalom, megõrüléstõl való
félelem… Jellemzõ továbbá, hogy a pánik-
beteget nagyon foglalkoztatja, hogy mi-
lyen lesz a következõ roham, ezen aggó-

dik. Ha kellõ érzékletességgel elemzi, ak-
kor ez önbeteljesítõ lesz: a roham bekövet-
kezik. A klinikai kép nagyon hasonlít az
agyi érkatasztrófához, az azonnali orvosi
beavatkozást igénylõ akut hasi katasztrófá-
hoz, a szívinfarktushoz. Az úgynevezett
négyes szabály mentén célszerû vizsgálni a
beteget, ami segíti a pánikbetegség diagnó-
zisának megállapítását: legalább négy ro-
ham következzen be négy hét alatt, továb-
bá: négyféle tünetcsoportból összesen leg-
alább négy tünet egyszerre jelenjen meg.
Ha valakinek van egy alkalmi, fõként vala-
mi nyilvánvaló ok által kiváltott légszom-
ja, reszketése, az nem pánikroham.

– Említette, hogy kezelés nélkül veszé-
lyessé is válhat…

– Ha nem megfelelõen orvosoljuk, akkor
a baj többfelé hasad tovább: a stressztõl
magas vérnyomás alakulhat ki, agorafóbia
– a nyílt és a zárt tértõl egyaránt való szo-
rongás – jelentkezhet.  A páciens alkohol-
hoz menekülhet, hiszen az szorongásoldó.
Depresszió is lehet a következmény, vala-
mint öngyilkosság a reménytelenség és a
depresszió miatt. A gyakorlatban azt látom,
hogy a betegek egy csoportja elég jól kar-
bantartható tünetmentesen; van, akinek
mindenképpen kell gyógyszer; van, akik-

nél gyógyszeres kezelés mellett kisebb-na-
gyobb visszaesések vagy depresszív perió-
dusok vannak. Õk mindenképpen lelkileg
sebezhetõek és néha tartós fenntartó keze-
lés szükséges, vagy visszatérõen kezelen-
dõk. 

– Valóban igaz, hogy a nõk között gyako-
ribb a pánikbetegség? Hogy alakul a bete-
gek száma és összetétele Pakson?

– A nõ-férfi arány három az egyhez, a be-
tegség kialakulása 18 és 30 éves életkor
között a leggyakoribb – ezek az adatok
Pakson is, bár 13 éves praxisom során azt
tapasztaltam, hogy itt még több a hölgy.
Õk gyakrabban fordulnak pszichiáterhez,
jobban elfogadják a betegszerepet. 

– Mi az oka annak, hogy a laikus számá-
ra is észrevehetõen nõtt a pánikbetegek
száma? 

– Maga a nevezéktan is változott, régen
nem így hívták. Másrészt a társadalmi hoz-
záállás is más lett, a média hatására na-
gyobb a hajlandóság arra, hogy a lelki ba-
jokkal pszichiáterhez, pszichológushoz
forduljunk, ergo ezek a statisztikák esetleg
azt az álképzetet kelthetik, hogy abszolút
számban szaporodnak a pánikbetegek, ho-
lott esetleg régebben „ki kellett bírni” a ro-
hamokat, és nem kerültek szakellátásra. It-
teni praxisom alapján az a benyomásom,
hogy talán abszolút számban is szaporod-
nak a betegek.

A másik magyarázat talán, hogy az utób-
bi 20 év globalizációja nem kedvez a ki-
sebb közösségek biztonságot adó létének.
Mintha lenne egy kollektív lélektani prob-
léma: a felgyorsultság, felszínesség, nagy-
városi létben a magányos tömeg, az életvi-
tel felületes, show jellege. Az elbizonytala-
nodás az egyes számú probléma, az egyes
számú tünet pedig a szorongás. 

– Melyik hatásosabb, a gyógyszeres ke-
zelés vagy a pszichoterápia?

– A pánik nagyon komoly tünetekkel jár,
már csak azért sem nélkülözhetõ a gyógy-
szer, mert pszichoterápiára nem nagyon al-
kalmas az a páciens, aki kialvatlanul, re-
megve jön. A gyógyszeres kezelés bioké-
miai segítõ hatását, másodlagos biztonsá-
got adó hatását lehet kiegészíteni a pszi-
choterápiával. Fontos, hogy a gyógyító
foglalkozások, viselkedési tréningek úgy
legyenek strukturálva, hogy a biztonságér-
zetet növeljék. 

– Sokszor hallani: ez csak hiszti, ural-
kodjon magán a pánikos…

– A pánikroham akaratlagosan nem szün-
tethetõ meg, sõt, a forszírozott, akaratlagos
megszüntetésére tett kísérlet csak ront a
dolgon. 

Sólya Emma

Nõ a pánikbetegek száma
Megfulladok… kiszakad a szívem… remegek és izzadok, szédülök,
meghalok… De, ha mégsem halok meg, biztosan megõrülök… El kell
telnie tíz percnek, mire rájövök: nem, nem szívroham, nem agyvérzés,
nem õrültem meg és meg sem haltam. Most sem. Pánikrohamom volt.
Vége. De már elõre rettegek a következõtõl…
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Az ünnepek közeledtével mindannyian egyre
többet gondolunk szeretteinkre, s szeretnénk ne-
kik örömet okozni. A legtöbben ki is választottuk
már, hogy kinek mit szeretnénk ajándékozni, s
reméljük, hogy a fa alatt állva boldog arcok
vesznek majd körül bennünket. Ilyenkor össze-
gyûlik a család apraja-nagyja: nagymamák,
nagypapák, gyermekek és unokák, hogy együtt
töltsék a Szentestét. Sajnos gyakran elõfordul,
hogy nem felhõtlen a boldogság, mivel a szülõk,
nagyszülõk sokszor nem tudnak teljes értékûen
részt venni a családi társalgásban, és csendben
ülnek az asztalnál. Hogy miért? Mert halláscsök-
kenéssel kell együtt élniük, és lassan elcsendese-
dik körülöttük a világ. Ha feltesszük magunknak
a kérdést, hogy mit is tehetnénk azért, hogy szü-
leink, nagyszüleink is boldogan beszélgessenek,
sokszor nem is jut eszünkbe a legkézenfekvõbb
megoldás. Pedig a halláscsökkenés ma már a
korszerû hallásgondozással könnyedén kiküsz-
öbölhetõ. Csak egy kis odafigyelés kell, és segít-
hetünk önmagunkon vagy szeretteinken. Amikor
valakinek romlik a hallása, õ maga sokszor ész-
re sem veszi azt, csupán a családtagok, barátok
figyelmeztetik néha, hogy mennyire hangosan
hallgatja a rádiót, televíziót. Az is intõ jel lehet,

hogy félreért dolgokat, mivel nem hallja, hogy
pontosan mit mondanak neki. Ha elromlik a sze-
münk, természetesnek tûnik, hogy szemüveget,
kontaktlencsét használunk. A hallás romlásakor
viszont nehezebben szánjuk rá magunkat a meg-
oldásra, mivel félünk az esetleges kellemetlensé-
gektõl, a kirekesztettségtõl. Ma ennek már nem
kell így lennie, hiszen elérhetõ áron léteznek
olyan hallókészülékek, amelyek a beszélgetõ-
partner számára szinte észrevétlenek, és maxi-
mális kényelmet nyújtanak a viselésük során.
Ajándékozza meg szeretteit vagy önmagát Ön is
a láthatatlan hallás élményével. Nem kell attól
tartania, hogy mások észreveszik, hogy Ön vagy
családtagja hallókészüléket visel. Csupán az fog
feltûnni, hogy sokkal nyitottabb és felszabadul-
tabb a társalgás során. Az ajándékvásár-
láskor gondoljunk arra, hogy mivel
okoznánk nagyobb örömet. Egy jól kivá-
lasztott ajándékkal sikert arathatunk, de ha visz-
szaadjuk vagy jobbá tesszük a hallását annak a
szerettünknek, aki eddig halláscsökkenése miatt
akaratlanul is kiszorult az ünneplésbõl, az egész
családnak örömet okozunk. Mindenki szánjon
néhány órát önmagára vagy szüleire, nagyszüle-
ire az ünnepek elõtt, és ne féljen kipróbálni és

használni ezt az apró titkot, ami újra teljessé va-
rázsolja a családi ünneplést.
Amennyiben eldöntötte, hogy jó hallást és ez-
zel együtt új élményeket fog ajándékozni va-
lamelyik családtagjának vagy önmagának
karácsonyra, az alábbiakat kell tennie: Elsõ lé-
pésként jelentkezzenek be egy ingyenes hallásvizsgá-
latra, ahol pontosan megállapítják, hogy milyen
mértékû is a halláscsökkenés. A vizsgálat nem tart to-
vább 25-30 percnél és a tapasztalt szakemberek se-
gítségével ezután pontosan ki tudják választani a leg-
megfelelõbb készüléket is.  Ezek az apró kis csodák
minden esetben kipróbálhatóak, és aki egyszer meg-
tapasztalja, hogy milyen az élet velük, soha többé
nem mond le róluk.                                        LCA

(X)

Ön is ajándékozzon valami különlegeset karácsonyra!
Adjunk vissza olyat, ami mindennél többet ér: szüleink õszinte mosolyát

Városi Rendelõintézet, I. emelet Audiológia
Paks, Táncsics u. 13. Tel.: 75/519-425, 30/213-37-17
Bejelentkezés rendelési idõben: H, K 8–12-ig

TEGYE MEG AZ ELSÕ LÉPÉST:
jelentkezzen ingyenes hallásvizsgálatra!

A felszabadult hallás élménye

A hirdetés felmutatóját 
ajándékkal lepjük meg!

Szabaduljon meg
hallásproblémáitól!
Ezentúl töltse idejét szeretteivel!
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Paksi származású színészeket,
ha nem is könnyen, de találha-
tunk a XX. század elsõ felének
magyar színháztörténettel, iro-
dalommal foglalkozó lexikonja-
iban. Többségük vidéken ját-
szott, a „második vonal”, õk a
gyakran változó vándortársula-
tok jelesei, akiknek elhivatottsá-
ga nélkül szürkébb, szegénye-
sebb lett volna a vidéki Magyar-
ország kulturális közállapota, si-
várabb a lakosság túlnyomó
többségének irodalmi színvona-
lú mûvelõdési, szórakozási le-
hetõsége. „ A színészet elterje-
dése a polgárosodás fokmérõje
is, még akkor is, ha a meg-
növekedett számú – az egész or-
szágot járó – színtársulatok nem
mindegyike állt feladata magas-
latán.” – írta Enyedi Sándor a
Rivalda nélkül címû lexikonjá-
nak Bevezetésében. A megálla-
pítás különösen vonatkozik a
trianoni béke következtében a
határon túlra került magyarlakta
területekre, hiszen az itt élõk
számára gyakran a színház ma-
radt az egyetlen lehetõség az
anyanyelvi mûvelõdésre. Ezek-
ben a volt országrészekben ek-
korra már alaposan megnyirbál-
ták a magyar nyelvû társulatok
mozgásterét, létük gyakran a
mindenkori kormányok szeszé-
lyétõl függött, pl. Jugoszláviá-
ban teljesen betiltották õket, a
Kárpátalját is magába foglaló
Csehszlovákiában 2-3 társulat,
Romániában pedig 6-11 között
ingadozott a mûködési enge-
déllyel rendelkezõ társulatok
száma. A téma máig tartó aktua-
litására figyelmeztet a novem-
ber végi Szárnyakat Tháliának!
címû adománygyûjtõ akció a
Duna Televízióban a kassai
színház megmentésére.

Ebben az idõben, ezek között
a körülmények között élt és
dolgozott, elõbb erdélyi színhá-
zakban, majd a Felvidéken
Szántó Jenõ színész-rendezõ,
aki Pakson született 1889. már-
cius 7-én. Rákosi Szidi színiis-

kolájában tanult, 1908-ban
végzett és gyakornokként már
színpadra lépett. 1909-1910-
ben Kiss Árpád, 1910-1911 kö-
zött Halász Alfréd, 1911-1913
között Szalkay Lajos, 1913-tól
Fehér Vilmos, 1916-tól ismét
Kiss Árpád társulatához
szerzõdött. Az elsõ világháború
után erdélyi városokban, 1924-
ben Marosvásárhelyen, a hú-
szas évek második felében a
Felvidéken, Iván Sándornál
mint vezetõ színész mûködött.
Komikus szerepekben lett is-
mert, késõbb karakterszerepe-
ket alakított és a harmincas
évek elejétõl Debrecenben már
színdarabokat is rendezett.
1934-ben vette feleségül Sár-
vári (Schall) Annát, akivel elõ-
ször Marosvásárhelyen játszott
együtt, majd Pesten kapott
szerzõdést. 1938-ban a színház
már nem újította meg szerzõdé-
sét, a faji törvények miatt még
ez év végén letiltották a szín-
padról. Származása miatt többé
szerepet nem kapott, utolsó
éveiben munka, jövedelem nél-
kül, nyomorogva élt. 1944-ben
a nyilasok elhurcolták, további
sorsa, halálának idõpontja is-
meretlen.

Jelentõsebb szerepei: Mikai
Ferenc (Szomory: Györgyike,
drága gyermek), Gelinotte köz-
jegyzõ (Mouézy-Éon-Durieux:
Az ezred apja), Kuszka földbir-
tokos (Kövessy: Keserû mézes-
hetek), Stefi gróf (Bíró Lajos:
Rablólovag), Tatár Péter
(Kottow: Sztrájkol a gólya),
Silvani herceg (Tiborc Ágoston:
Falun).

Szántó Jenõ feleségét, Sárvá-
ri (Schall) Annát is számon
tartja a magyar mûvelõdés- és
irodalomtörténet mint Juhász
Gyula titokzatos múzsáját, az
„Anna-versek” ihletõjét ismer-
jük. A költõ 1908 februárjától
1911 májusáig volt a nagyvára-
di gimnázium tanára, Annát itt
ismerte meg, s bár szerelme a
sudár, szõke színésznõvel so-
sem vált személyessé, mint
örökszép versei tanúsítják, An-
nának egész életében rajongója
maradt.

A színésznõ Dunaföldváron
született 1888. március 22-én, s
1905-ben már színpadra lépett
Pécsett. A kisebb vándortársula-
tokban abszolút fõszerepeket, a
nagyobbakban a második vonal
drámai hõsnõit alakította. 1908
õszétõl szerzõdött Nagyváradra,

s többek között itt játszotta el
Léda szerepét Juhász Gyula At-
lanta címû színdarabjában. A
következõ években több délvi-
déki vándortársulatban, majd
1924-tõl erdélyi városokban,
késõbb Budapesten is játszott. 

A színpadon a tragédiák hõs-
nõit alakító színésznõ magán-
életét végigkísérte az önként
választott halál. Elsõ férje,
Mihelyfi Jenõ megmérgezte
magát, miután elhagyta, sokan
okolták õt Juhász Gyula ön-
gyilkosságáért is. Második há-
zassága szintén tragikusan ala-
kult. Miután Szántó Jenõ
1938-ban szerzõdés nélkül ma-
radt, ugyanekkor õ egy szeren-
csétlen esés következtében ki-
ficamította csípõjét. A baleset
után járni alig tudott, már nem
is reménykedhetett abban,
hogy valaha színpadra léphet.
Kilátástalan helyzetébõl 1938.
július 29-én Sárvári Anna a ha-
lálba menekült.
Forrás: Enyedi Sándor: Rivalda
nélkül. A határon túli magyar
színjátszás lexikona. Bp. 1999;
Új Magyar Életrajzi Lexikon III.
k.Fõszerkesztõ: Markó György,
Bp. 2002; A félrecsúszott
nyakkendõ… Juhász Gyula sze-
relmei http://www.sk-szeged.hu/
statikus-_html/kiallitas/jgy_szer
elmei/anna.html, letölt: 2009.
11.17

Kernné Magda Irén

Szántó Jenõ és Sárvári Anna
Híres paksiak, paksi hírességek

A vers- és prózamondó verse-
nyen csupán „kalandvágyból”
indult, leginkább azért, hogy
megmérettesse magát közön-
ség elõtt. Laura határozott cé-
lért dolgozik, a média területén
szeretne majd tevékenykedni.
Vonzza a televízió; szerkesztõ-
mûsorvezetõ, riporter lenne szí-
vesen, de kipróbálná magát az
újságírásban is. Határozott fel-
lépésû, szépen, tisztán beszél a
gimnazista lány, kitûnõ tanuló,
tehát több feltétel is adott a vá-
gyak eléréséhez, és nagyon el-
szánt. A fent említett versenyen

a „próba” olyan jól sikerült,
hogy második helyezést ért el a
Ki mit tud?-on egy paksi költõ
versével, melynek címe: Gyer-
mekek vagyunk. Elolvasva a
verset Lauráról is kiderül egy
érdekes kettõsség: a tizenöt
éves lány még gyermek, ma-
radna is az, de már a felnõttek

komolyságával néz a jövõbe. A
felkészülésben Rompf Gabriel-
la tanárnõ segített, és a jövõben
is kell a segítsége, hiszen Laura
továbbra is indulna hasonló
versenyeken. Szorgalma a ta-
nuláson kívül a sportban is ka-
matozik, teniszezik heti kétszer,
és fut, kerékpározik, amikor
csak teheti, hét évig pedig a
néptáncot gyakorolta. Kislány-
ként belekóstolt a szépségver-
senyek világába is, az ott tanul-
takat is igyekszik helyesen fel-
használni. Nem meglepõ, hogy
Laura a gimnázium elsõ évében
osztálytitkár lett, ismerve távo-
labbi céljait, látva adottságait,
kiváló közösségi embernek
számít.                             bézsé

Tehetségesek, fiatalok

Karmacsi Laura
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A Táncmûvészet folyóirat ebben az évben
19. alkalommal rendezte meg a Táncpalet-
ta – Magyar sztárgála elnevezésû rendez-
vényt az Operában. Az esten a színpadi
táncmûvészet szinte minden ága bemutat-
kozott, több mint kétszáz táncos lépett
színpadra a 125 éves Operaházat köszönt-
ve. Néptáncegyüttesek, a klasszikus, mo-
dern és kortárs balett legjobbjai, valamint
a színpadi tánc, versenytánc és show-tánc
képviselõi 21 számot mutattak be. 
A Táncpaletta 2009 rendezõje, Kaán Zsu-
zsa úgy nyilatkozott, hogy a gála a magyar
táncmûvészet teljes keresztmetszetét adja,
minden mûfajból a legjobb kap meghívást,
és csak ritkán ismételnek meg egy-egy
elõzõ évi sikerdarabot. Idén kivételt tettek
Kadir Sonuk: Dervis címû koreográfiájá-
val, amely tavaly vastapsot kapott. Más
volt az elõadó, de az együttes, amelyet
képviselt, nem: a paksi Tûzvirág tehetsé-
ges fiatal táncosa, Lippai Zsombor elõadá-
sában láthatta a táncot a közönség. A Tûz-
virág egyéb tekintetben is „kilógott a sor-
ból”, ellentétben a többi együttessel, nem
egy, hanem három koreográfiával is szín-

padra lépett. Két nemzetiségi tánc mellett
a sztárgála fináléjában egy mai showtán-
cot, „A városi pacsirta dalát” adták elõ.
Az elmúlt években rendre meghívást ka-
pott a sztárgálára a paksi együttes. 

A Tûzvirág a fellépés után azonnal
megkezdte – pontosabban folytatta – a
munkát. Készülnek arra, mint ahogyan
már volt is rá példa Brüsszelben, hogy a
pécsi EKF programban képviseljék a vá-
rost, Tolna megyét. Dolgoznak az áprili-
si bemutató repertoárján, amirõl az
együttes igazgatója elárulta, hogy kettõs
arculatot kap. Az egyik rész a magyar és
európai néptáncot vonultatja fel, a másik
egy „felkiáltás”: az Ecce homo! – Íme az
ember! gondolat jegyében az emberiség
történelem során elkövetett hibáira hívja
fel a figyelmet. Ebben Albert Einstein hí-
ressé vált gondolata idézõdik fel, misze-
rint azt nem tudja, hogy a harmadik vi-
lágháborút milyen fegyverekkel fogják
megvívni, de a negyediket biztosan bo-
tokkal és kövekkel.

Ennek a blokknak az alapját egy új-zé-
landi koreográfia adja, ami szintén a Hol-

land Táncszínház szólistája, Kadir Sonuk
nevéhez fûzõdik. Kadir Paksra utazott,
hogy ezt a táncot, amely a Haka nevet vi-
seli, megtanítsa a Tûzvirágnak. Mint
mondta, bízik benne, hogy a többi kore-
ográfiájához hasonlóan ezt is sikerre vi-
szi a Tûzvirág.                                 -vt-
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Harminchat ló, húsz lovas, tán-
cosok, lovas akrobaták, légtor-
nászok. Vágtázó lovak után ho-
mokon száguldó snowboard-
osok, parádés attrakciók, gyö-
nyörû jelmezek, együtt szteppe-
lõ lovak és táncosok. Ez a több-
generációs artistacsaládból szár-
mazó Richter Flórián nevéhez
fûzõdõ Horse Evolution. 

Az egész estés produkció sokak
szerint minden idõk legszebb és
leglátványosabb lovas showja,

amelyben egy fiatal paksi lány,
Hahn Jusztina is táncol. Jusztina
a Bokréta táncegyüttesben tette
meg az elsõ lépéseket négy éve-
sen, tízesztendõsen már a Tûzvi-
rág tagjaként hódolt szenvedé-
lyének. Néhány éve egy lábmû-
tét miatt mondott búcsút az
együttesnek, s majdnem a tánc-
nak is, de – mint kiderült – utób-
biról nem kellett lemondania.
Most a Fóti Népmûvészeti Szak-
középiskola ötödéves növendé-
ke. Hivatásos táncos lesz, s re-
ményei szerint egyszer majd ko-
reográfus. Idén tavasszal kapott
egy remek lehetõséget: a március
15-i állami ünnepségen, a Nem-
zeti Múzeum elõtt léphetett fel. 

Miután most nem tartozik se-
melyik együtteshez, szíves örö-
mest csatlakozott Richter Flóri-
án csapatához. A Horse
Evolutionról korábban nem hal-
lott. Éppen Németországban
volt, amikor barátnõjétõl kapott
egy sms-t azzal az üzenettel,
hogy jelentkezzenek. A döntésre

húsz perce volt. Neki ennyi sem
kellett, azonnal igent mondott. 
– Mert táncról van szó – szól az
egyszerû magyarázat. – Ha tán-
colok, kivetítem, hogy milyen
boldog vagyok – árulja el. Mint
mondja, ha színpadra lép, eltû-
nik minden gond és fájdalom.
Rendkívüli élmény volt a felké-
szülés és a fellépések is. – Az
egész az ember és a lovak kap-
csolatáról szól – magyarázza.
Jusztinának korábban semmi
köze nem volt a lovakhoz, és fé-
lelem töltötte el, amikor elõször
ment közéjük, de nagyon meg-
lepte, hogy milyen pontosan kö-
vetik az utasításokat. A Horse
Evolution egy kétszer ötvenper-
ces, cirkuszi világot idézõ önál-
ló produkció. Rendkívül sokszí-
nû a csapat: az állatok Ausztriá-
ból érkeztek, az artisták Orosz-
országból, a táncosok magya-
rok… Jusztina és társai kerin-
gõznek a homokban együtt a lo-
vakkal és szteppelnek, szintén
velük. 

– Fantasztikus, hogy hallgat-
nak a Flóriánra, és ránk is –
árulta el. A premier a
Hungexpón volt november ele-
jén. Azóta megfordultak több
városban, s még hátra van
Szombathely, ahol december 5-
én két elõadásuk lesz – eddig
mindenütt több ezer ember elõtt
táncoltak. Hogy hogyan tovább,
azt az ifjú táncos nem tudja. Õk
csak Magyarországra szerzõd-
tek, hogy szükség lesz-e rájuk,
rá külföldön, nem tudja. Õ azok
közé tartozik, akik szívesen
mennének a produkcióval más
országokba is, úgy gondolja,
nagy lehetõség rejlik benne. Ha
az iskolát befejezi, a Táncmûvé-
szeti Fõiskolára jelentkezik, s ha
lesz rá lehetõség, akkor valame-
lyik táncegyüttesbe is: álma a
Presidance vagy az Experi-
dance. Mint mondta, a Tûzvi-
rágban is jól érezte magát, olyan
táncokat vittek színpadra, ami-
ket õ nagyon-nagyon szeretett.

Vida Tünde

A tánc a boldogság kivetítése

Tûzvirág a sztárgálán
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Hong Kong üzlet
Paks Tolnai út 2., a gimnáziummal szemben

Minden hétfőn 
új áruval 
várjuk kedves 
vásárlóinkat

December 7−24−ig megajándékozzuk azokat,
akik 2000 forint feletti értékben vásárolnak.

Nyitva: hétfõtõl péntekig 8:30-17:30-ig, szombaton 8:30-12:30-ig
bronz-, ezüst- és aranyvasárnap 9-13-ig.

Ismét megmutathatták általános
és középiskolás diákok Pakson,
hogy „Ki mit tud?” A már ha-
gyományos minõsítõ versenyre
több mint félezer ifjú zenész,
versmondó és táncos reménység
érkezett 16 településrõl, közöttük
határainkon túlról, Kézdivásár-
helyrõl és Viskrõl. Látva, hogy
milyen nagy igény van a fiata-
lokban a megmutatkozásra, a
paksi úttörõk és a mûvelõdési

ház összefogtak, és évek óta
megrendezik a versenyt, amelyre
elsõsorban a régióból érkeznek
résztvevõk, tájékoztatott Mezõsi
Árpád, a paksi úttörõk képvise-
lõje. Idén új helyszínnel bõvült a
paletta, a hangszeres zene képvi-
selõi a mûvészeti iskolában mu-
tatkozhattak be. Új kezdeménye-
zés volt, hogy a programot záró
gálát egy zsûritag nyitja produk-
ciójával, idén Lutter Imre, a Ma-
gyar Versmondók Egyesületének
elnöke lépett színpadra. A legné-
pesebb az idei versenyen száz

résztvevõvel a vers-, mese-, pró-
zamondóké volt, ami minden ed-
digi létszámot felülmúlt. A tánc,
illetve hangszeres zene kategóri-
ában lényeges változás nem volt
a jelentkezõk számában, elõbbi-
ben 26, utóbbiban 15 produkciót
számláltak. Végül a három kate-
góriában összesen 19 arany-, 15
ezüst-, 19 bronzminõsítés, vala-
mint 10 különdíj született. A
versmondók közül Solymosi
Zsófia, Nagy Arnold, Matos
Mirjam, Csizmazia Dóra, Ujvári
Bors Benedek és Bomba Soma
meghívást kapott a Magyar Vers-
mondók Egyesülete Kaleidosz-
kóp Versfesztiváljára, összegzett
Fodor Melinda szervezõ. A Pak-
si Közmûvelõdési Nonprofit Kft.
munkatársa hozzátette, a lebo-
nyolításban ESZI-s diákok is se-
gítettek, illetve sokan beültek a
program ideje alatt Sáfrány
Jánosné kézmûves foglalkozásá-
ra.                                -gyöngy-

További képek a rendezvényrõl
a www.paksihirnok.hu oldalon.

Ki mit tud?

Lussoniumról szólt az a kétna-
pos konferencia, amelyet a
paksi önkormányzat szerve-
zett. A találkozó annak a nem-
zetközi programnak az egyik
állomása volt, amelynek kö-
szönhetõen a római kori Duna-
limes magyarországi szakasza
is a világörökség része lehet.

Magyarország mellett Szlovákia,
Ausztria, Lengyelország és Né-
metország vesz részt abban a
programban, amelynek célja,
hogy a római kori Duna limes
közép-európai vonalát – mint az
európai kulturális örökség részét
képezõ régészeti emléket – jelöl-
je az UNESCO világörökségi
listára. Döntés a világörökségi
listára való felvételrõl legkoráb-
ban 2013-ban várható. Magyar-
országon mintegy 250 helyszí-
nen tártak fel emlékeket az egy-
kori limes vonalból. Az egyik
legjelentõsebb régészeti helyszín
a dunakömlõdi katonai erõd,
ezért a jelölõprogram egyik állo-

másaként Pakson tanácskoztak a
résztvevõk. Az egyeztetések és
elõadások mellett a szakemberek
ellátogattak a római kori katonai
táborba, majd a Városi Múzeum-
ban megtekintették az október-
ben talált különleges leletet: egy
császárszobor-töredéket. –
Lussonium kezelésérõl, hosszú
távú fenntartásáról, látogatóba-
ráttá alakításáról és az ásatások
folytatásáról a paksi önkormány-
zat gondoskodik – tájékoztatott
Neiner András, a városháza pá-
lyázati referense. „ARómai biro-
dalom határai” elnevezésû nem-
zetközi programban, amelynek
célja, hogy a magyarországi li-
mes vonal is felkerüljön a világ-
örökségi listára, magyar részrõl a
paksi önkormányzat mellett a
Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatal és a Pécsi Tudományegye-
tem, dr. Visy Zsolt professzor ve-
zetésével vesz részt. A több mint
2 millió euró összköltségû pro-
jekt európai uniós forrásból való-
sul meg.                Dallos Szilvia

Lussonium – világörökség?

Benedictus, David: 
Micimackó visszatér

Gondoltad volna, hogy már több
mint nyolcvan év telt el azóta,
hogy a gyerekek és felnõttek elõ-
ször lapozták fel Milne mesere-
gényét, a Micimackót? Ugye
sokszor gondoltál arra, milyen jó
lenne, ha sosem érne véget a me-
se? Vagy ha véget is ér, foly-
tatódjék… Hát most itt van. Bár
Micimackó nyolcvan év alatt fel-
szedett néhány dekát, mégis
minden a régi. Igaz, Tigris köz-
ben megszerette a szedret, Ró-
bert Gida fontos dolgokat tanult
az iskolában, de azért a Százhol-
das Pagonyban semmi sem vál-
tozott. De akkor ki az a Kecsesen
Hajlékony Valaki, aki elõjön a
folyóból? És miért áll el örökre
az esõ? Hogyan lesz Micimackó-
ból tanfelügyelõ? Mindezt meg-
tudhatod, ha elolvasod Micimac-
kó vadonatúj történeteit.  
Lázár Ágnes gyermekkönyvtáros

Mit ajánl 
a gyerekkönyvtár?
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Aki most ismeri meg Kanczler
Istvánt, nehezen hiszi el, hogy
fölös energiáit levezetni „küld-
ték” a judo terembe. Örökmoz-
gó fiú volt, aki órán sem volt
képes megülni a fenekén. Es-
ténként az ágyazások birkózás-
ba fúltak, így arra jutott a csa-
lád, hogy legyen judós. Oly-
annyira jó volt a döntés, hogy
hivatásának választotta, testne-
velõ tanári diplomája mellé
szakedzõit is szerzett. Amikor
a Vak Bottyán Gimnáziumban
koptatta a padot, ha nem is volt
osztályelsõ, jól tanult. Sokan
javasolták, hogy ne „csak” a
testnevelésire menjen. – Lehet,
hogy jó ügyvéd vagy közgaz-
dász lehetnék, de nem biztos,
hogy ilyen boldog lennék –
mondja hivatásáról. Szerinte
folyamatos megújulásra van
szükség, hiszen a fiatal generá-
ció is változik. Hogy a mai
gyerekek sokkal rosszabbak
volnának? Õk sem vágynak
másra, csak szeretetre, odafi-
gyelésre, reagál. S hozzáfûzi
Senecát idézve: ha semmi mást
nem tudsz adni, csak példát,
már sokat adtál. Azt vallja,
hogy akkor hiteles, ha minta-
szerûen él. Ez neki nem is okoz
gondot, hiszen nem azért nem

iszik, nem dohányzik, nem éj-
szakázik, hogy példát mutas-
son, hanem azért, mert így érzi
jól magát. 

A testnevelési fõiskola elvég-
zése után, hogy ne kelljen fel-
hagynia a sporttal – hiszen ak-
kor még aktívan ûzte – lelkiis-
mereti okokra hivatkozva nem
vállalt fegyveres katonai szol-
gálatot, helyette polgári szol-
gálatosként tanítani kezdett az
akkori kettes iskolában. Jól
érezte magát a gyerekek kö-
zött, jól sikerült a kezdet, ami-
ben szerepet játszik az édesap-
jától örökölt pedagógusi véna.
– Ami hibákat elkövettem,
azokat pedig a saját bõrömön
kellett megtapasztalni. Én is
így szeretném nevelni leendõ
gyermekeimet, nem mindent a
fenekük alá tolni, hanem terel-
getni, segíteni õket. Ott állni a
háttérben, ahogyan az én szü-
leim tették – mondja. Renge-
teg szeretetet, gondoskodást
kapott õ is, nõvére is, de édes-
apja nagyon jól alkalmazta a
szigort is. „Nem halat, hanem
hálót” kapott a szüleitõl, s ezt
szeretné õ is továbbadni, bár
biztos benne, hogy nagyon ne-
héz keménynek lenni ahhoz,
akit az ember legjobban szeret,

akinek a legjobbat akarja. Már
ez az elv tükrözõdött abban is,
amikor feleségével, Ágival
meghozták a döntést, és nem
fogtak még több hitel segítsé-
gével új ház építésébe, hanem
megvettek egy majd' százéves
épületet, s abból varázsoltak
otthont maguknak annak elle-
nére, hogy kevés az esély,
hogy ezt örökül hagyják maj-
dani gyerekeiknek, akik érke-
zésére egyébként komolyan
készülnek. Ebben nõvére két
gyönyörû gyereke is „segítsé-
gükre” van, de szert tettek egy
kutyára is. Leon kitûnõen látja
el a neki szánt feladatot, rend-
kívül sok figyelmet igényel és
egyelõre kellõképpen nevelet-
len. Pisti napjai hajnaltájt vele
kezdõdnek, azután nagyon
sûrûek, hiszen sok feladata
van. Edzõ, mégpedig amolyan
jolly joker az ASE judo szak-
osztályában. Minden korosz-
tállyal foglalkozik, egyszer a
sporttal most ismerkedõknek,
másszor az olimpikon Bor
Barnának kell megfelelõ inst-
rukciót adnia, ami nagy szak-
mai kihívás. Az ASE végigkí-
séri az egész életét, ugyanígy
edzõje, mentora: Hangyási
László, akinek mindig érezte a

háttérbõl a támogatását, szere-
tetét. Pisti a serdülõ és ifjúsági
válogatott keretedzõje is, és
nemrégiben új feladatot vál-
lalt: testnevelõ tanár lett a
gimnáziumban, ahol nagyon
jól érzi magát. Egyébként az
egész életével rendkívüli mó-
don elégedett. Rajong érte, és
annak ellenére, hogy nem ne-
velték vallásosnak, minden
nap hálát ad az Istennek. Sze-
ret Pakson élni, nem vágyik
máshova, imád hazaérni, s ha
nagyon elfáradt, leülni a kan-
dalló elé, bámulni a tüzet. Ági-
ban megtalálta „nõi megfele-
lõjét”, õ hozzá hasonlóan na-
gyon pozitív ember. Egyéb-
ként is sikerült mindig nagyon
jó emberekkel körülvennie
magát, s a családja mellett so-
kat köszönhet a barátoknak.
Úgy gondolja, hogy azért nem
voltak nagy kisiklások az éle-
tében, mert a fordulópontok-
ban mindig jó tanácsokat ka-
pott. Azt sem érzi kudarcnak,
hogy sportolóként neki „csak”
egy junior Eb ötödik, és csapat
Eb negyedik hely jutott. Hi-
szen nem ért véget a judós pá-
lyafutása, ha edzõként csak
egy ezrelékben benne van ta-
nítványai sikereiben, már bol-
dogság tölti el. Nem beszélve
arról, hogy a sport az érmeken
túl rengeteget adott: tartást,
sportszerûséget, fair play-re
tanította, s arra, hogy annak
örüljön, amiért megdolgozott.
Nemcsak keményen dolgozni
szeret, hanem adni is, s azt ta-
pasztalja, hogy ezt az élet
olyan váratlan pillanatokban
adja vissza. A gondoskodásra
való hajlamot is otthonról,
szüleitõl hozta. – Tõlük örö-
költem a génjeimet, általuk
szocializálódtam, az õ viselke-
désmintáikat próbálom to-
vábbvinni – mondja. Hozzáte-
szi, hogy a szülei olyan tiszte-
letet és szeretet vívtak ki a vá-
rosban, amit õ is érez. Ez õt
nem nyomasztja, feszélyezi,
hanem büszkeséggel tölti el, és
boldoggá teszi. 

Vida Tünde
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Jó napot, mi újság?

Egy elégedett ember
Nem örökölt házat, va-
gyont, hanem – ahogy
mondja – jó géneket, és
azt a tiszteletet, szeretetet,
amit szülei vívtak ki ma-
guknak a városban.
Kanczler István, a gimi új
testnevelõ tanára, bár
nem nevelték vallásosnak,
minden nap hálát ad Is-
tennek azért, amilyen éle-
te van. Boldog, mert olyan
emberek veszik körül,
akik feltétel nélkül örül-
nek sikereinek. A család
mellett sokat kapott bará-
taitól és a sporttól.
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A tizenhét éves paksi fiatalem-
ber a Dunán tanult meg hor-
gászni, az Anna utcánál. Ifjabb
Laszlóczki László, mióta az
eszét tudja, horgászik, verseny-
szerûen három éve csinálja, a
Paksi Sporthorgász Egyesület
tagja. Idén nyáron az U18-as
korosztályban országos bajnoki
címet nyert. 

– Szolnok mellett, a kun-
hegyesi csatornán volt a verseny
egy hosszú hétvégén, de már

kedden lementünk szabadedzés-
re, hogy megismerjem a pályát.
Egyik barátom, Fotyék Peti se-
gített, aki már versenyzett ott.
Három nap alatt sikerült kita-
pasztalni, hol milyen mély a víz,
milyen halakat hol lehet fogni,
milyen etetõanyagot érdemes
használni. Ez csatorna volt,
ezért az sem volt mindegy, ho-
gyan vezetem a csalit, milyen
ütemben dobok. Szóval sok ap-
ró dolog volt, amire oda kellett

figyelni. Egyszerre egy botot le-
hetett használni, csalinak a
csonti és a szúnyoglárva volt a
jó. A versenyben minden kifo-
gott hal számított, grammra
mérték õket. Keszeg, bodorka,
sneci volt a zsákmány, tenyeres
dévérnél nagyobbat nem fogott
senki. Pénteken és szombaton
nyertem, vasárnap harmadik let-
tem, és összesítésben 5,10 kg-
mal lettem országos egyéni baj-
nok – sorolta élményeit. 

A válogatott keretbe az elsõ
nyolc helyezettet hívták be,
akik a Gyõr melletti péri halas-
tavon felmérõ versenyen vettek
részt. Az eredmények alapján
öten – köztük Laszlóczki Lász-
ló – utaznak 2010 júliusában az
olaszországi Mantovában sorra
kerülõ U18-as vb-re. – A tervek
szerint tavasszal kimegyünk
egy versenyre, a vb helyszínére,
és felmérjük a körülményeket –
árulta el a kulisszatitkokat a
bajnok.                           (joko)
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Sport

Egy szolnoki kosárlabda-mér-
kõzésen mindig felfokozott a
hangulat. Vagy azért, mert
megy az Olaj KK-nak, vagy
azért, mert nem. Az ASE elleni
rangadó elõtt öt gyõzelemmel
és két vereséggel a harmadik
helyen álló Tisza-partiak most
éppen a vezetõedzõjükkel nem
voltak kibékülve. Ez a problé-
ma az elsõ félidõben még nem
jelentkezett szembetûnõen, mi-
vel a Szolnok – a jó elsõ ne-
gyedének köszönhetõen – négy

ponttal, 46-42-re vezetett Gu-
lyás Robiék ellen. A harmadik
negyedben átvette az irányítást
az ASE, a negyedik felvonás-
nak már kétpontos paksi elõny-
nyel vágtak neki a csapatok.
Mint ebben az idényben már
annyiszor, a végjátékban ismét
megmutatkozott az Atom erõn-
léti fölénye, a támadásokat
rendre ponttal-pontokkal fejez-
ték be Kiss Zsolték, míg az
Olaj csak szenvedett a kemény
védekezéstõl. Nagy különbsé-

gû, megérdemelt gyõzelmet
aratott idegenben Braniszlav
Dzunics együttese, a szolnoki
vezetõedzõ, Horváth Imre pe-
dig engedve a szurkolói nyo-
másnak lemondott posztjáról.
Szolnoki Olaj KK – Atomerõ-
mû SE 74 – 92.

A kilencedik fordulóban a 10.
helyen álló Dombóvár látoga-
tott a Gesztenyés útra. Tavaly
õsszel kellemetlen meglepetést
okoztak, 70-67-re nyertek az
ASE csarnokban. Ezen az es-
tén aztán hamar kiderült, hogy
ez a dombóvári csapat nem ál-
lítja megoldhatatlan feladat elé
Dilléket. Nagyon bekezdett az
ASE, potyogtak a kosarak, az
ötödik és a tizedik perc között
a másik oldalról egyáltalán
nem érkezett válasz, 31-6 az
elsõ negyed! Rendezte a soro-
kat a vendég, és döntetlenre
hozta a második negyedet, igaz

paksi oldalon leginkább a cse-
repad volt a pályán. A nagyszü-
net után légiósainak köszönhe-
tõen az ASE folyamatosan nö-
velte elõnyét, sokan már akkor
megjósolták, hogy meglesz a
száz pont. A negyedik negyed-
ben a hazai játékosok akkora
iramot diktáltak, mintha akkor
kezdõdött volna a mérkõzés.
ASE–Dombóvár KC 117-62.

Kovács József

Tovább menetelnek a paksi kosarasok

Jó rajt a kupában

A két bajnoki forduló között nemzetközi kupamérkõzést ját-
szott az Atomerõmû SE csapata. A Gesztenyés úti elsõ mérkõ-
zésre a cseh bajnokság harmadik helyezettje, a népszerû rajz-
filmfigura, Rumcájsz szülõvárosa, a Jicin érkezett. Az elsõ ne-
gyedben sokat forgatta csapatát Dzunics mester, de nem sike-
rült meglepni a vendégeket, tartották a lépést, és szorossá tet-
ték a végét is. ASE–Miltra Novy Jicin 77-71.

Kevin Martinnal a bajnok-
ság végéig tartó szerzõdést
kötött az Atomerõmû SE.
Az amerikai játékos 1983.
február 28-án született New
Yersey-ben. 208 cm 128 kg
5-ös poszt, nõtlen. Európá-
ban játszott már Ausztriá-
ban, Portugáliában, a Porto
fer Pinta csapatában. Utolsó
állomáshelye Dél-Koreában
a Daegu Orions együttesé-
ben volt.

Laszlóczki László U18-as bajnok
A Vecsés Kupán tíz klub 62
ökövívója lépett a kötelek közé.
A Paksi SE versenyzõi közül
gyermek korosztályban Kovács
János (36 kg) és Györgye Nor-
bert (38 kg) aranyérmet nyert. A
serdülõk között Horváth Patrik
(34 kg) és Vidács István (48 kg)
is  a dobogó tetejére állhatott fel.
Ifjúsági korcsoportban Balogh
Ákos (57 kg) ezüstérmes lett.

Ökölvívóérmek

KIADÓ 
INGATLANOK

Paks fõutcáján, iroda-
házban (Tolnai u. 2.) 
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékeny-
ségre irodák kiadók.

(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni: 

30/9372-668,75/511-252.

Laszlóczki László (jobbra) és Fotyék Péter (balra)



Röplabda a Deákban

Átépítik Diana Sportlövész
Klub  által üzemeltetett biritói
lõteret. – A komplexumot nem-
csak a sportlövõk használják,
számos más szervezet is: az
erõmûhöz kapcsolódó õrség, az
RHK Kft. biztonsági õrei, a
paksi rendõrkapitányság és a
Neutron Bevetési Egység, és
idõközönként a vadászok is itt
gyakorolnak – tájékoztatott
Nemeskéri Zsolt, a klub elnöke.
A kivitelezõ cég tulajdonosa
maga is klubtag, ezért a költsé-
gek minimálisak lesznek, a fel-
újítást a tagdíjakból és további
támogatók pénzébõl finanszí-
rozzák. Az építkezéskor szigorú
elõírásokat kell betartani a  lõtér
mögött alig 300 méterre húzódó
M6-os autópálya miatt. Többek
között a töltést három méter
magasra kell megemelni, tud-
tuk meg Gszelmann Henriktõl,
a Gszelmann és Társa kft. tulaj-
donosától. A közel 10 millió fo-
rintos beruházással még az au-
tópálya márciusi átadása elõtt
szeretne elkészülni a kivitelezõ.  

-fg-

Rég volt, tán igaz sem volt, de
egykor NB II-es röplabdabaj-
nokságban szereplõ csapata
volt Paksnak. A Paksi Röplab-
da Klub megszûnt, de a sport-
ág szerelmesei a mai napig
összejárnak, négy évvel ez-
elõtt pedig útjára indították az
amatõr városi bajnokságot. A
fõszervezõ – az ASE Szabad-
idõsport Szakosztályával kö-
zösen – Poór József, a korábbi
edzõ próbálja összefogni a
röplabdás családot. Kiscsírák,
Nagycsírák, Atomcsajok, Pak-
si tinik, Liliom, Puncskockák,
Vadlibák, Kontós lányok.
Ezen csapatok mérkõznek hét-
fõrõl hétfõre a Deák iskola
sportcsarnokában. Utóbbi két
gárda rendszerint érmekért
küzd.  A végsõ sorrend az õszi
és a tavaszi fordulókat követõ-
en dõl el.                           efgé
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Vidéki fellegvár lettünk

Az www.nb1.hu által indított
Miss Foci Hungary szépség-
verseny elsõ szakaszában az
élvonalbeli klubok legszebb
lányai mérethetik meg magu-
kat. A Paksi FC, illetve a csa-
pat szurkoló hölgyei számára
lezárult a szavazás. A rendkí-
vül erõs mezõnyben a hon-
laplátogatók Gróf Evelinre
(édesapja Gróf Edvin egykor a
PSE kapusa volt) adták le a
legtöbb voksot, így õ képvise-
li majd a paksi színeket, az év
végi 16-os „nagydöntõben”.

röné

A fotón épp erõt gyûjtenek a
résztvevõk a Paksi Atomerõmû
Zrt. Karbantartási Igazgatósá-
gának sportnapján, ahol zsúfo-

lásig telt az ASE csarnok. 
– Eddig öt sportág volt, idén a
csocsóval, vagyis az asztalifo-
cival bõvítettük a palettát.
Összesen 260 versenyzõnk
van, családtagokkal együtt
több mint 500-an vagyunk –
fogalmazott Aranyiné Czetli
Judit fõszervezõ. A kispályás
foci szünetében pécsi tánccso-
port szórakoztatta a parketten a
nagyérdemût, a csocsó, a darts
és az asztalitenisz küzdelmei
azonban folyamatosak voltak.
A tekézõben is zajlott az élet,
amatõrök és profik csapatban
és egyéniben mérték össze tu-
dásukat. A legtöbb nézõt a ve-
zetõi ügyességi verseny von-
zotta, sokan voltak kíváncsiak
arra, mire képesek a fõnökök.

A kötélhúzás csak az egyik fe-
ladat volt a sok közül, melyen
Zsoldos Ferenc is küzdött be-
csülettel. A karbantartási igaz-
gató a jövõben a gyermekek
bevonását tervezi, hiszen a
családi nap róluk is kell, hogy
szóljon. – Gondolkodunk
azon, hogy jövõre a terembõl
szabadtérre visszük a rendez-
vényt, így még több sportágat
lehetne bevonni. Már csak a
megfelelõ idõpontot kell kivá-
lasztani. Mint az látszik, a tár-
saság nagyon összetartó, re-
mek közösség a mienk – tette
hozzá Zsoldos Ferenc. Az ebé-
det követõen a programok késõ
délutánig tartottak, a szervezõk
minden versenyszámban hir-
dettek gyõztest.             -faller-  

Magukat is karbantartják

Öt veretlen mérkõzéssel zárta
az õszi szezont a Paksi FC NB
I-es labdarúgócsapata. A
Kecskemétet és a Haladást le-
gyõzte Gellei Imre együttese,
míg a DVTK-val a Pápával és
a Budapest Honvéddal döntet-
lent játszott. A 2009-2010-es
idény fél távjánál 9. helyen áll
a PFC, mely a szakvezetés kí-
vánalmainak megfelel. A téli
szünetre 5 gyõzelemmel, 5
döntetlennel és 5 vereséggel
mentek az élvonalbeli labda-
rúgók, a csapat 16 gólt rúgott
és 18-at kapott. – Célunk volt,
hogy hazai meccseinken minél
jobban szerepeljünk, ezt sike-
rült elérni. Csak a bajnok
DVSC tudott nálunk gyõzni,
és a Pápa rabolt pontokat, a to-
vábbi öt együttesen sikerült
felülkerekedni. Igazi vidéki
fellegvár lettünk. Megelõztük
a Budapest Honvéd, a Ferenc-
város és a Haladás gárdáit,
amire büszkék lehetünk. Hi-
ányérzet talán az idegenbeli
összecsapásainkon lehet, hi-
szen négy döntetlen mellett
négyszer kikaptunk, sajnos
egyszer sem gyõztünk. A ka-
pott gólok számában is nagyot

léptünk elõre, mivel a korábbi
31-gyel szemben 15 találko-
zón 18 gólt kaptunk, mely a
szervezettséget dicséri. Jó
visszagondolni Szabó János
saját nevelésû védõnk U20-as
és U21-es válogatott sikereire
is – értékelt Gellei Imre veze-
tõedzõ. A játékosok közül Ko-
vács Attila mindenképp dicsé-
rendõ, a kapus visszaküzdötte
magát a kezdõbe, és bravúrok-
kal segítette csapatát, a véde-
kezõ középpályás, Böde Dáni-
el házi gólkirályi címe (hat ta-
lálattal) önmagáért beszél, míg
elöl Tököli Attila és Kiss Ta-
más rengeteg gondot okozott
az ellenfél védõinek. A fiata-
lok, így Vári Barnabás, Nagy
István, Bohner Roland, Pap
Roland, Fiola Attila vagy ifj.
Haraszti Zsolt élnek játéklehe-
tõségeikkel, ami biztató a jö-
võre nézve. Gellei mester hoz-
zátette: a Paksi FC a lélekszá-
mát tekintve a legkisebb tele-
pülés, melynek NB I-es csapa-
ta van és hétrõl hétre a fiatalok
olyan példaképeket láthatnak
zöld-fehérben, mint Éger
László vagy Lisztes Krisztián.

Faller Gábor

Megújul a lõtér
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A jelen, a jövõ és a múlt egy-
aránt képviseltette magát a
születésnapi megemlékezé-
sen, sportolók, sportvezetõk
jöttek össze szép számmal,
hogy együtt ünnepeljék az
Atomerõmû Sportegyesület
alapításának 30. évfordulóját.
A klub jelenlegi vezetõje, Ko-
vács Antal köszöntötte a
Gesztenyés úti sportcsarnok-
ban egybegyûlteket, majd
elõdjével, a tavasszal nyug-
díjba vonult Juhász Sándorral
tizenkét olyan embernek adott
át jutalmat, akik sokat tettek
az Atomerõmû SE sikereiért:
Schmidt Béla (férfi kosárlab-
da), Hirt Józsefné (nõi kosár-
labda), Haag József (kajak-
kenu), Bernáth Lajos (judo),
Ács György (sakk), Mikolics
Tibor (utánpótlás labdarúgás),
Kovács András Béláné (sí),
Péter Imre (természetjárás),
Stadler Csaba (vitorlázás),
Suplitz Sándor (teke),
Pruzsina Attila (szurkoló),
Dallosné Pintér Éva (az egye-
sület irodavezetõje). 

Pónya József: Azt tudtam,
hogy valaha régen mindig a
nagy cégek, a vasút, a bányá-
szat, a kohászat segítették a
sportot, tehát nekünk is lesz
alapunk, hogy itt Pakson
sportot csináljunk, de hogy
ekkorára növi ki magát az
egyesület, arra nem gondol-
tam. Az volt mindig a jelsza-
vam, hogy kerüljünk újságba
úgy is mint sport, ne csak
mint atomerõmû, legyen más
teljesítménye is Paksnak.
Legbüszkébb a Kovács Antira
vagyok, habár nekem a boksz
a szívem csücske. Ami na-
gyon jó dolog, hogy itt a gye-
rekek minden sportot elérnek,
itt vannak helyben, nem kell a
szülõknek elhordani õket.
(Egyébként a Paksi Atomerõ-
mû Vállalat egykori vezér-
igazgatója szívesen sportolt
maga is, Pónya József NB II-
es labdarúgó volt a Székesfe-
hérvári MÁV Elõrében.) 

Kovács Antal: Ha belegondo-
lok, hogy alakult… Ennek a
csarnoknak a helyén kosaraz-
tak 25 évvel ezelõtt, és ebbõl
nõtt ki az ASE. Olimpiai ér-
mek, világbajnokok, országos
bajnokok – ez egy nagyon jó
közösség. Jelenleg mintegy
1140 sportolója van az egyesü-
letnek. Ez a születésnap jó al-
kalom arra, hogy az élsporto-
lók, a szabadidõsportokat
ûzõk, a csapatok, az utánpót-
lás, mindenki egy kicsit megis-
merje a másikat. Szeretném, ha
ez az összetartás még erõsebbé
válna a jövõben. Nagyrészt sa-
ját nevelésbõl jutottunk el idá-
ig, mindez egy húszezres kis-
város eredménye. Ahogy itt fo-

gadnak egy bajnokot, ahogy
tudnak örülni egy bajnokcsa-
patnak, az leírhatatlan! A jó ér-
telemben vett provinciális jel-
leg nagyon nagy erõ. Az itteni

gyerekeknek, fiataloknak tar-
tást ad, látják, hogy innen is el
lehet jutni magasra. Mindenki
sportoljon, sportoljunk amed-
dig csak bírunk! Kovács József

2009. december 4.Paksi Hírnök 18

Duna
Hotel***

Éttermünk nyitva tart hétfõ-
tõl péntekig 18-22 óra között
– csoportoknak elõrendelés-
re hétvégén is – eljegyzés,
ballagás, bankett, lagzi…
stb.
Üdülési csekket, étkezési je-
gyet is elfogadunk!

Paks, Dózsa Gy. u. 75.
75/510-258; 20/364-0825

Harmincéves az ASE

Pónya József és Tuncsik József az ünnepségen

Az atomerõmû építésében részt vevõ dolgozók
szabadidõs tevékenységének, sportolásának szer-
vezésére alakult az Atomerõmû Sportegyesület
1979-ben. A hõskorban a tömegsport, a termé-
szetjárás és a vállalati versenyek adták az egyesü-
leti munka zömét, 1983-ban adták át az ASE
Sporttelepet, ’87-ben pedig a sportcsarnokot. A
versenysporttal a nyolcvanas évek közepétõl kez-
dett el foglalkozni a klub, az elsõ nagy név, aki az
egyesülethez érkezett, Hajba Antal olimpiai he-
lyezett, világbajnok kenus volt, akinek vezetésé-
vel lerakták a kajak-kenu szakosztály alapjait, és
megteremtették a tárgyi feltételeket. Ebbõl a mû-
helybõl került ki az ASE elsõ világbajnoki érme-
se, a kenus Hoffmann Ervin, majd késõbb
Kozmann György és Boros Gergely. 

Az iskolai judo oktatás megszervezése Tuncsik
József nevéhez köthetõ, és ebbõl a hátországból
Hangyási László edzõ munkája nyomán az ASE
sportolója, Kovács Antal lett a magyar judo sport
elsõ olimpiai és világbajnoka. A szintén saját ne-

velésû Braun Ákos világ- és Európa-bajnoki címet
szerzett. 

A csapat sportágak közül a férfi kosárlabdázók a
legeredményesebbek, 1987-ben jutottak be az NB
I-be, azóta négyszer nyertek bajnokságot, és négy-
szer emelhették a magasba a Magyar Kupát. 

A labdarúgócsapat az NB I/B-s tagságig jutott a
kilencvenes évek közepén, egy alkalommal a
Magyar Kupában az elõdöntõig menetelt, ahol a
Ferencváros állította meg. 2000 nyarától a labda-
rúgó szakosztályban már csak utánpótlás-nevelés
folyik.

A sakk is igazi sikersportnak számít az ASE-nál,
az iskolai sakkoktatástól indulva három korosztá-
lyos világbajnokot tudhat magáénak az egyesület.
Ács Péter a juniorok, Berkes Ferenc az ifjúságiak,
míg Fodor Tamás a tízévesek között szerzett vi-
lágbajnoki aranyat. 2004 óta a Marx Györgyrõl el-
nevezett sakkversenyen sok híresség, többek kö-
zött Viktor Korcsnoj, Alekszander Beljavszkij,
Portisch Lajos és Polgár Judit is részt vett. 

Nincs varrógépe? Nem tud varrni?
Tud, de nem szeret? Nincs rá ideje?
Hívjon most, ha van a ruhatárában olyan, ami javításra, 

cipzárcserére, igazításra, átalakításra vagy felújításra vár!

Tel: 70/528-5431, www. paksiruhaszerviz. hu
Keresse fel még ma lakóhelyéhez legközelebb lévõ átvevõhelyet!

20% kedvezmény alkalmi ruhák javítására, igazítására, felújítására december végéig!

RUHATÁRBAN PROBLÉMA?  A RUHASZERVIZ MEGOLDJA!

Óvárosban:
MÉTERÁRU-LAKÁSTEXTIL ÜZLET
(Molnárék)
Paks, Dózsa Gy. u. 25. Tel: 75/310-351
Nyitva: H-P 8-17; SZO. 8-12

Lakótelepen:
PIROSKA MÉTERÁRU ÜZLET
(MONTÁZS)
Paks, Gagarin u. 3  Tel: 20/579-0278
Nyitva: H-P 9-18; SZO. 9-12
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December 6. (vas.) 19 óra
2012

amerikai-kanadai 
katasztrófafilm

December 9. (szerda) 19 óra
VAKÍTÓ FEHÉRSÉG

feliratos amerikai akció-krimi

December 13. (vas.) 19 óra
JÁTÉK A VÉGSÕKIG

feliratos amerikai akció sci-fi

December 16. (szerda) 19 óra
MEGTÖRT ÖLELÉSEK
feliratos spanyol rom. film

December 18. (péntek) 19 óra
PIPPA LEE NÉGY ÉLETE

színes, feliratos 
amerikai filmdráma
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Mozimûsor

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

A tudatos választás soha nem volt ilyen fontos

Manapság sokan gondolják újra az
egyéni vagy családi költségvetést, és az
is jellemzõ, hogy a korábbinál tudato-
sabban fognak hozzá a pénz beosztásá-
hoz. Megváltozik a bevételek és kiadá-
sok egyensúlyáról való véleményünk is:
aki tudja, visszafogja kiadásait, és töb-
ben belátták, hogy érdemes tartalékolni
a szûkösebb idõkre. Fellegi Péterrel, a
paksi Dózsa György utcai UniCredit fiók
vezetõjével arról beszélgettünk, hogyan
segítheti a bank ügyfeleit a pénzügyek
még tudatosabb kezelésében.
F. P.: Valóban nõtt az igény az ügyfelek igé-
nyeihez szabott, rugalmas megoldások
iránt. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelünkkel
közösen nézzük át ajánlatainkat, hogy
tényleg azt válasszuk ki, ami az õ szokása-
inak és pénzügyi helyzetének leginkább
megfelel. 

R.: Ez a rugalmasság a megtakarítási
lehetõségekre is igaz?
F. P.: Igen, természetesen. Kedvezõ kamato-
zású ajánlataink között a legkülönfélébb,
rövid- vagy hosszú futamidejû, forint- és
euróbetétek is találhatók, ráadásul több,
rugalmas konstrukciónk is van. Ez azt je-
lenti, hogy ha menet közben szükség van a
lekötött összeg egy részére, az szabadon
kivehetõ, és bizonyos összegû kamatot is fi-
zetünk utána, nemcsak a bennmaradó
összeg kamatozik tovább. Csak arra kell fi-
gyelni, hogy az összegeknél eleget tegyünk
azoknak a feltételeknek, amelyeket a bank
a kivehetõ legkisebb és a bennmaradó
összegre szab. A pontos részletekrõl termé-
szetesen szívesen tájékoztatjuk az érdeklõ-
dõket. 
R.: Mit tapasztal, mennyire jellemzõ az
ügyfelek tudatossága a betéteken túli,
akár bonyolultabb banki szolgáltatá-
sok kapcsán?
F. P.: Úgy érzem, hogy ebben is pozitív vál-
tozás érzékelhetõ. Régebben a postán kül-
dött számlakivonatot sokan automatikusan
kidobták. Pedig két-három havi számlaki-
vonat tanulmányozásával sok minden ki-
derül. Láthatóvá válnak a nagyobb szám-
lamozgások, képet kapunk például arról,
hogy a bankkártyánkat vásárlásra vagy
készpénzfelvételre használjuk gyakrabban. 
R.: Miért van erre szükség? Nem ele-
gendõ egyszerûen csak használni a
bankkártyát?
F. P.: Azért jó tudni mindezt, mert így köny-
nyebben választhatunk megfelelõ bank-
számla-csomagot is. Hadd mondjak egy
konkrét példát. Az akciós UniCredit Non-

stop számlacsomagunkat azoknak ajánl-
juk, akik általában nagy számlaforgalmat
bonyolítanak le, és szükségük van a nap
24 órájában elérhetõ elektronikus szolgál-
tatásra. A csomag havi díja mindössze 499
Ft, de most három hónapig ingyenesen*
kínáljuk. Ez a visszavonásig érvényes akci-
ónk olyan magánszemélyeknek szól, akik
most nyitnak vagy váltanak át Nonstop
számlára. Egyetlen feltétele, hogy az akció
idõtartama alatt minden hónapban 50
ezer forint egyösszegû jóváírás érkezzen a
számlájára. 
R.: Sokszor elhangzik, hogy a különfé-
le banki ajánlatok között akkor sem
könnyû tájékozódni, ha valaki ponto-
san tudja, mit akar. Van, ahol a szám-
lavezetés díja alacsonyabb, de a járu-
lékos költségek magasabbak, és van,
ahol mindez fordítva igaz.
F. P.: Nem véletlenül hangsúlyozzuk min-
dig, hogy személyesen kell tájékozódni a
bankfiókokban, a banki hirdetmények is-
meretében és az Általános Üzleti Feltéte-
lek tanulmányozásával. Például éppen az
elõbb említett Nonstop számlacsomag-
ban számos szolgáltatásunk díjmentesen,
korlátlan számban vehetõ igénybe. Nincs
például tranzakciós díj akkor, ha telefo-
non vagy interneten keresztül adunk át-
utalási megbízást. Ugyanígy ingyenes a
csoportos beszedés vagy az állandó fo-
rintátutalás bankon belülre és kívülre. Bi-
zonyos tételekkel egyszerûen nem is kell
számolnunk. 
R.: Viszonylag sokan mérlegelik a dön-
tésük elõtt az ATM-ekbõl történõ kész-
pénzfelvétel díját. 

F. P.: Ez természetes, hiszen sokak számára
ez az egyik leggyakoribb, akár mindenna-
pos mûvelet. Ügyfeleink betéti bankkártyá-
jukkal korlátlan számban, díjmentesen ve-
hetnek fel készpénzt bármely UniCredit
ATM automatából. Ma már Magyarorszá-
gon és további 17 európai országban,
összesen közel 19 ezer ATM automata áll
rendelkezésükre az ingyenes készpénzfel-
vételhez. **
R.: 17 európai ország? Nincsen kü-
lönbség itthon és külföld között?
F. P.: Az UniCredit Group nemcsak Német-
országban vagy Olaszországban erõs, de
Csoportunk rendelkezik messze a legna-
gyobb bankhálózattal Közép- és Kelet-Eu-
rópában. A csoport több mint 4000 fiókkal
és 78 000 munkatárssal mintegy 28 millió
ügyfelet szolgál ki csak a régióban. És min-
den fejlesztésünk arra irányul, hogy ügyfe-
leink mindenütt otthon érezzék magukat
Európában.
R.: Az érdeklõdõk viszont nyilvánvaló-
an a hozzájuk legközelebb esõ fiókot
szeretnék megtalálni…
F. P.: A Dózsa György utca 63-73. szám
alatt található fiókunk könnyen elérhetõ.
Hétköznap 8 és 16 óra között várjuk ügy-
feleinket és az érdeklõdõket, kivéve a pén-
teki napot, amikor egy órával korábban
zárunk, és hétfõt, amikor egészen 17 órá-
ig vagyunk nyitva.
* A számlavezetési díjat az adott hónapban felszámoljuk,
majd a következõ hónapban a feltétel teljesítése esetén
írjuk jóvá az ügyfél számláján. 
** Ez az akciónk visszavonásig érvényes. A díjmentes
készpénzfelvétel co-branded bankkártyákra nem
vonatkozik.

(X)

Hatodik alkalommal hirdet
versenyt a Magyar Televízió
Fõtér címû mûsora az Év Tele-
pülése cím elnyeréséért, me-
lyet idén Paks is elnyerhet.
Most is a nézõk dönthetik el,
hogy a sorozatban 2009-ben
bemutatott magyarországi te-
lepülések közül melyik nyerje
el a címet. Segítségül decem-
ber 6-án vasárnap reggel 7.10-
tõl egy ötven perces összeállí-
tással emlékeztetik a nézõket
arra, mennyiféle csodát láttak
itthon. A legtöbb nézõi szava-
zatot elérõ város kapja meg az
Év Települése címet. Szavazni
december 6. és 20-a között le-
het. A jelöléseket levelezõla-
pon várják (cím: FÕTÉR - az
Év Települése, Magyar Televí-
zió, 1810 Budapest, Kunigun-
da útja 64.), vagy nem emelt
díjas sms-számon (06/30-55-
55-595), amelyre elküldhetik
az adott település nevét.

Év Települése 2009
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Szeretne a jelenlegi betétkamatok
átlagos hozama feletti, 

biztonságos megtakarítást 
30% állami támogatással? 

Kössön most lakástakarékpénztári szerzõdést a
Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél és visszaté-
rítjük a lakástakarékpénztári szerzõdés szerinti
elsõ havi megtakarítását, vagy nálunk újonnan
kötött Signal lakásbiztosításának díját a lakás-
takarékpénztári szerzõdés szerinti havi megtaka-
rítási összeg 110%-áig. 

Új lakástakarékpénztári szerzõdés kötése esetén
3 hónapra lekötött betéttel rendelkezõ ügyfeleink
részére egy alkalommal évi 0,5% kamatprémiu-
mot írunk jóvá a hirdetményben közzétett kondí-
ciókhoz képest. 

Az akció visszavonásig érvényes, 
részleteirõl érdeklõdjön fiókjainkban!

Paks, Villany u. 4.  
Tel.: 75/511-240

JIM SANDERS
evangéliumot hirdet 

és imádkozik a betegekért

2009. december 19-én 1100 órakor

Paks, Mûvelõdési Ház,
„színházterem”

A RÉSZVÉTEL INGYENES

Állandó alkalmaink:  
Paks, Mûvelõdési Ház,
Minden vasárnap 1700 órától

Paks, SPOR üzletház,
Kishegyi u. 44/2.
Paks, Dózsa Gy. u. 6.  

VÁGJA KI EZT A SZELVÉNYT!
Hozza be üzleteinkbe, és december 23-ig a vásárolt termék  árából 

10% kedvezményt kap*! A beérkezett szelvények között december 23-án kisorsolunk
1 db 10.000.- Ft, 1 db 5.000.- Ft, 1 db 3.000.- Ft értékû vásárlási utalványt.

Nyitva: H-P 9-17 h, Szo 9-12 h, Ezüst és arany vasárnap 09-12 h
Tel.: 30/697-1146, 30/623-1833

Ajándékutalvány kapható
Kishegyi úti üzletünkben bankkártyával is fizethet!

„Megszokott minõség, megszokott választék” 
*vásárlásonként egy szelvényt fogadunk el 

Új ruhát szeretne? Nézzen be a SzaTex-be!

A SzaTex Bt. PIROSKA
MÉTERÁRU BOLT AJÁNLATA:

MINDEN MÉTERÁRURA 10% ENGEDMÉNY
decemberben is egy hétig: 7-13-ig (vasárnap is nyitva)

Karácsonyi terítõ anyagok és szalagok.
Új gyermek mintás anyagok nagy választékban.

- kosztüm szövetek -szennytaszító damaszt - kötõfonalak 
- selymek, taftok abroszok és kötõtûk
- pamut blúzanyagok - gumis lepedõk - vásznak, 
- elasztikus szaténselymek - pamut, krepp, flanel csipkék
- férfiöltöny-szövetek Disney-mintás ágynemûk
Valamint gombok, cipzárak és egyéb termékek széles választékát kínáljuk!   

PAKS, Gagarin u. 3. (MONTÁZS) 
Nyitva: H-P 9-12, 13-18, Szo 9-12 * Tel: 20/579-0278


