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PAKSIHÍRNÖK

Békés, boldog

karácsonyt 

kívánunk a

Paksi Hírnök 

valamennyi

olvasójának!

A szerkesztõség

munkatársai

Valamennyi jelenlegi és jövõbeli ügyfelének, 
a város minden lakójának 
békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván!



Hetedik alkalommal 
tartották Kecskemét-Mik-
lóstelepen a Miklós-napi
rosé borversenyt, melyre a
Sárgödörtéri Présháztulaj-
donosok Egyesületének há-
rom tagja is nevezett. A ver-
seny igen nívós volt, számos
neves borász részt vett raj-
ta. Összesen 180 mintát ér-
tékeltek. A zsûri tizenöt
arany minõsítést osztott ki,
ebbõl kettõ Paksra került.
Mayer István és Kovács Mi-
hály egy-egy bora kapott
aranyminõsítést, illetve a
sillerek között Szedmák Ist-
vánét választották a leg-
jobbnak. Az utóbbinál arany
és ezüst minõsítést nem ítél-
tek meg a bírálók.
Tízéves a kézdivásárhelyi
Siculus rádió. A Paks erdé-
lyi testvértelepülésén mû-
ködõ rádió közszolgálati
adó, tájékoztat a város, a
megye, az ország, és a világ
fontos eseményeirõl, Kéz-
divásárhely és környéké-
nek rádiója a nap 24 órájá-
ból 22 órát magyar nyelven,
és 2 órát román nyelven su-
gároz. A Siculus rádió, mel-
lyel közel egy esztendeje
kötött együttmûködési
megállapodást a Fortuna
Rádió, az évfordulóra ünne-
pi koncertet rendezett, me-
lyen fellépett a Jocó Junior,
az Insect együttes és Dancs
Annamari. Vidám jelenete-
ket a rádió Kabaré Színhá-

za biztosított a rendezvé-
nyen.
A paksi Vak Bottyán
Gimnázium részt vesz a
Comenius programban, mely
során idén a hátrányos hely-
zetû gyerekekkel foglalkoz-
nak. E program keretében
tartottak nyolc ország, s azok
iskolái részvételével konfe-
renciát a Teneriffe-szigeten.
A tanácskozásra hárman
utaztak, a program koordi-
nátora Csipkéné Kocsis Éva,
Szeriné Hibszki Györgyi és
Mittler József igazgató-he-
lyettes. A konferencia részt-
vevõi ott létük alatt egy Ka-
nári-szigetek térségében ed-
dig még soha nem tapasztalt
erõsségû hurrikánt éltek át.
A szelet szinte órára ponto-
san megjósolták, de csupán
75 km/h-t jeleztek, ehhez ké-
pest az 220 km-es sebesség-
gel tombolt. Mint Mittler
József elmondta, földrajzta-
nár lévén számára különö-
sen tanulságos volt a hurri-
kán, s az, hogy hiába a fej-
lett technika, a természet az
úr. A tomboló viharban
ugyanis harminc órán át
nem volt áram, nem mûkö-
dött a telefon, az utcákon ki-
tört a pánik, rablóbandák
fosztogattak.
Az „Egészségesebb Váro-
sért” Alapítvány elõadásso-
rozatot rendezett a város
középiskoláiban az AIDS-el-
leni világnap alkalmából. Dr.
Ságh Beáta elnök elmondta,
korábban egy helyszínen –
általában a városházán –

tartottak elõadásokat, de
úgy gondolták, az iskolák-
ban több diáknak van módja
meghallgatni azokat, ezért
most helybe vitték a progra-
mot. Ily módon Kitanics
Márk klinikai pszichológus-
tól az önpusztító magatar-
tásformákról hallhattak.
Kult László szociológus a
biztonságos szexrõl beszélt,
Kreiner József, a Center for
Narcotics Information
Support közép-európai igaz-
gatója pedig az AIDS és a
droghasználat összefüggé-
seit tárta fel a középiskolás-
ok elõtt. 
A paksi cigány kisebbségi
önkormányzat mikulásnapi
ajándékakciót tartott ked-
den. A Barátság úti irodájuk-
ba invitálták a gyerekeket,
akik egy-egy csomagot kap-
tak a Mikulástól. Solt Pál el-
nök elmondta, 160 ezer forin-
tot szántak költségvetésük-
bõl erre a célra, ebbõl két-
száz csomagot készítettek,
süteményt, üdítõt vásároltak
a gyerekek megvendégelésé-
re. A csomagok nagy részét
át is vették, de az elnök leg-
nagyobb sajnálatára nem a
gyerekek, hanem a szülõk
mentek érte. Solt Pál azt sze-
retné, hogy nem csak cso-
magátadás lenne, hanem iga-
zi, meghitt ünnep. – Az ilyen
hagyományok ápolásával le-
het letenni az alapokat, hogy
a gyermekeink beilleszked-
hessenek a többségi társada-
lomba – mondta Solt Pál.         

-vt-
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PAKSIHÍRNÖK

Ajándék a mentõknek
A Paks és Környéke Menté-
séért Közalapítvány hagyo-
mányosan az Országos Men-
tõszolgálatot, illetve célzottan
a Paksot és környékét ellátó
állomást ajándékozta meg új
eszközökkel. A paksi atom-
erõmû, az Atomix Kft., a
madocsai és a paksi önkor-
mányzat felajánlásaiból, illet-
ve az adózók rendelkezésébõl
1,4 millió forint gyûlt össze. A
pénzbõl ezúttal félautomata
defibrilátort, újraélesztõ ké-
szüléket, speciális égési köt-
szereket, végtagrögzítõ esz-
közöket, gerincpozícionáló
eszközt vásároltak. Ezeket a
közalapítvány térítésmente-
sen átadta a mentõszolgálat-
nak azzal a kéréssel, hogy a
paksi mentõállomáson hasz-
nálják majd. Bagdy László
elnök elmondta, ezzel szeret-
nének hozzájárulni, hogy a
Pakson és környékén élõ em-
berek sürgõsségi betegellátá-
sa javuljon.                       -vt-

RövidenEgyütt a bûn ellen
Megbeszélésre hívta a me-
zõõrök, halõrök, vadõrök,
természetõrök, valamint a
polgárõrség vezetõit és a
közterület-felügyelõket a
paksi rendõrkapitány. Köllõ
Imre a találkozón felajánlot-
ta a közös járõrözés lehetõ-
ségét az év végi idõszakra, a
szezonális bûncselekmények
hatékonyabb megelõzése ér-
dekében. Ilyen tájt jellemzõ
például a kitermelt fa eltu-
lajdonítása, karácsony köze-
ledtével a fenyõfalopás, de a
szakemberek orvvadászat-
tal, orvhalászattal is talál-
koznak. A javaslatot elfo-
gadták, a január végig tartó
akció már elkezdõdött, és
más idõszakokban is lehetõ-
ség lesz hasonló együttmû-
ködésre. A  közös járõrözést
a rendõrség a meglévõ állo-
mánnyal meg tudja oldani,
kaptuk a tájékoztatást. -kgy-

A Paksi Városi Vöröskereszt
december 21-én szerdán 14
órától szeretettel vár min-
denkit a polgármesteri hiva-
tal elõtt álló városi kará-
csonyfához, hogy együtt ün-
nepeljék a szeretet ünnepét.
Mûsort ad a Vak Bottyán
Gimnázium és a Bezerédj
Általános Iskola diákjai.
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Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Fonyó Dániel (lent)

Tervek a város karácsonyfája alatt

Karácsony van. Karácsony
van megint. Ilyenkor azok is
szeretetrõl beszélnek, akik
kígyót-békát kiabáltak egész
évben.

Karácsony a számvetés ide-
je is. Ebben az évben nem
kell szégyenkeznünk, a vá-
ros „jól teljesített”. A város
lakói is, meg a város vezeté-
se is. Megítélésem szerint a
képviselõ-testület jó dönté-
seket hozott, a város lakói
meg többnyire megértõen,
egyetértõen fogadták azo-
kat, sok esetben együttmû-
ködést is tapasztaltam, ellen-
kezést csak nagyon ritkán.

Így év vége fele, vegyünk
vissza a tempóból. Az advent,
a várakozás idején, mi helyi
politikusok, gondolkodjunk el
azon, hogy mennyivel hatéko-

nyabban tudunk békében,
nyugalomban dolgozni, mint
ellenségeskedés mellett.
Amikor az ország házában fo-
lyik az anyázás, akkor elége-
dettek lehetünk, hogy itt,
Pakson a különbözõ nézete-
ket, értékeket valló csopor-
tokból jó ideje mûködõ ön-
kormányzat állt össze, mely-
ben a felelõsségérzet felülke-
rekedett a széthúzáson. Bá-
tor évet tudhatunk magunk
mögött, hiszen az együttmû-
ködéshez sokszor nagyobb
bátorság kell, mint az ellen-
ségeskedéshez. S a bátorság
eredménye, az idei gyorslel-
tár: beruházásdömping. Eb-
ben az évben fél milliárd fo-
rint értékû útfelújítást haj-
tottunk végre, megújult az
Öreghegy utca és a du-
nakömlõdi Béke utca, új asz-
faltszõnyeget kapott további
öt utca, megkezdõdött a Tán-
csics Mihály–Dózsa György
utcai csomópont építése.
Épül a mûvészeti iskola, a
szociális otthon új épületszár-
nya. Elkészült az új, fedett
városi teniszcsarnok. Aka-
dálymentesítettük a polgár-
mesteri hivatalt és a Barát-
ság utcai rendelõintézetet.
Elkészült a kistérségi köz-

ponti orvosi ügyelet. Folyta-
tódott a panellakás-felújítási
program. A veszélyes hulla-
dékok fogadására udvart lé-
tesítettünk. És ezek csak a
jelentõsebb beruházások.

Paks fejlõdik. Fejlõdik, és
nem csak a városi beruházá-
soknak köszönhetõen. Fi-
gyelemre méltó beruházások
történtek az ipari parkban,
de jelentõs a paksi utcák ké-
pét elõnyösen átalakító épít-
kezések száma is. Jelentõs,
több mint száz új munkahe-
lyet jelent a Tesco áruház
megnyitása, amely a tágabb
környezetét is átalakította.
A város döntõ többségének
kifejezett szándéka volt a
Kishegyi út kétirányúsítása,
de számos ellenzõje is akadt.
Úgy gondolom, a képviselõ-
testület alapos mérlegelés
után felelõs döntést hozott
ebben a kérdésben is.  

Vannak megoldatlan dol-
gaink is. A parkolási problé-
mák állandósultak, a kutya-
menhely elhelyezése is vá-
rat magára. Folytatnunk
kell többek között útjaink
felújítását és a panellakás-
programot, tehát marad fel-
adatunk az elkövetkezendõ
évekre is. 

A közelmúltban egy, a város
életét igen jelentõs idõre meg-
határozó parlamenti döntés
született. Az országgyûlés el-
fogadta a kis- és közepes akti-
vitású radioaktív hulladékok
tárolójának megépítésérõl és
a paksi atomerõmû üzemide-
jének meghosszabbításáról
szóló országgyûlési javaslatot.
Következményeként meg-
épülhet Bátaapátiban a hulla-
déktároló, és a hatósági enge-
délyek megszerzése után, vár-
hatóan húsz évvel tovább mû-
ködhet az erõmû.

Nemcsak a Paksi Atomerõ-
mû Rt. és dolgozói számára
született megnyugtató dön-
tés, hanem a város jövõje
szempontjából is történelmi
jelentõségûnek minõsül az
országgyûlés határozata.

A városnak, a város vezeté-
sének nem gazdasági vész-
forgatókönyv elõkészítésén
kell dolgoznia, hanem a je-
lenlegi tevékenység folytatá-
sát, a város tartós és magas
szintû mûködtetését és fej-
lesztését tervezheti.

Karácsony van. Karácsony
van megint. Paks közös ka-
rácsonyfája mellett tervez-
hetjük a jövõt.

Hajdú János

A legtöbb ember számára a karácsonyi ün-
nepek rohanással, feszültséggel járnak. Bár-
mennyire szeretne örülni az ünnepnek, annyi
a munka, és oly kevés az idõ, hogy kapko-
dás, idegeskedés a vége. Ráadásul a keresz-
tény világ eme nagy ünnepe mára nagymér-
tékben elanyagiasodott. Az emberek az áruk
földíszített szentélyeiben vásárolnak, tolon-
ganak, ajándékot ajándékra halmoznak. Pe-
dig valójában nem maga az ajándék az érzel-
mek mélységét kifejezõ eszköz, hanem a
hozzá kapcsolódó szeretet az, ami igazán
számít. Hogy az érték- és hagyományrontó
szokások ne tegyék tönkre a ködbe veszõ
gyermekkori ajándékozások emlékét, töre-
kedjünk arra, hogy a fény ünnepe a belsõ lel-
ki világunkat is megtöltse tartalommal.
Kinn most hideg szél süvít, de idebenn a

szobában jó meleg van. Hátradõlök kényel-
mes karosszékemben, és behunyom a sze-

mem. Hirtelen mintha zuhanni kezdenék, de
nem lefelé a mélybe, hanem vissza az idõ-
ben. Alig egy emberöltõvel ezelõtt a magyar
nép karácsonyát elsodorta a háborús gépe-
zet esztelen pusztítása. Egy rádiós híradás
recsegõ hangja üti meg fülem a történelmi

éter hullámhosszán, majd egyre kivehetõb-
ben hallom, amint a korabeli speaker rezig-
náltan szomorkás hangon közvetíti Advent
szellemét egy boldogabb karácsony eljöve-
telének reményében:
„Karácsony – 1944: A kárpáti fenyõk nem jö-
hettek el, nincs csillogó karácsonyfája sem
gazdagnak, sem szegénynek, és a pesti ut-
cák fényes karácsonyi kirakatait sem bámul-
ják vágyakozó gyermekszemek. 1944 kará-
csonyán a vér és vas irgalmatlan ereje elso-
dort mindent, ami a régi karácsonyokon kü-
lönbséget tett magyar és magyar között.
Gyermekeink tiszta ajkára ebben az eszten-
dõben a szeretet ünnepén szerényebb aján-
dékkal igyekszünk mosolyt varázsolni, és
szent akarattal küzdünk a gyõzelmes béké-
ért, amely újra elhozza a csillogó karácso-
nyok hosszú sorát.”

Hanol János  

Adventi gondolatok



Folyamatosan cseréli a ka-
tasztrófavédelem a régi, sza-
vatosságukat veszített védõ-
felszereléseket. A megyébe
nemrégiben több mint har-
mincezer új menekülõkám-
zsa érkezett a régi gázálar-
cok felváltására. 

Az új menekülõkámzsák
szûrõberendezése elsõsor-
ban a radioaktív aeroszolok
szûrésére lett kifejlesztve,
de vegyi balesetek esetén is
védelmet nyújtanak. Lénye-
ges különbség, hogy nem
csak az arcot, hanem az
egész fejet védik a szennye-
zõdésektõl. Használatuk
igen egyszerû: az ember
csak a fejére húzza, és a
kámzsa száj része azonnal a
helyére kerül. Ezután csak
két pántot kell meghúzni, és
innentõl kezdve a védõfel-
szerelés tökéletesen zár.
Megkönnyíti a katasztrófa-

védelem dolgát, hogy a hasz-
nálati utasítás a kámzsák
dobozában megtalálható, így
nincs szükség oktatásra. 
– Ennek ellenére a kataszt-
rófavédelem bemutatóin tá-
jékoztatja az érdeklõdõket –
mondta el Mácsai Antal, a
Tolna Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság vezetõ-
je. Nincs szük-
ség méret sze-
rinti kiosztásra
sem, hiszen a
pántok segítsé-
gével egyetlen
m o z d u l a t t a l
b á r m e k k o r a
fejméret beál-
lítható. A fel-
szereléseket a
katasztrófavé-
delem raktára-
iban tárolja, és
csak szükség
esetén osztja

ki. Paksra huszonkétezer
darab került, de szállítottak
Gerjenbe, és Tengelic–Szõ-
lõhegyre is, valamint a me-
gyei központi és az országos
központi raktárakban is hal-
moztak fel belõlük. A ka-
tasztrófavédelem minden
nagyobb veszélyes ipari lé-
tesítmény körül köteles
ilyenfajta védõfelszerelése-
ket tárolni.

Polgár Tamás
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Fotók: Vida Tünde (fent balra), Molnár Gyula (fent jobbra), Fonyó Dániel (lent)

Az MSZP Molnár
Józsefet jelöli

Sajtótájékoztatón mutatta be
az MSZP Tolna megye II.
számú választókerületi elnö-
ke, Faller Dezsõ az ország-
gyûlési választásokon induló
jelöltjüket, Molnár Józsefet.
A 38 éves üzemmérnök nyolc
éve Gerjen polgármestere,
nagy közigazgatási tapaszta-
latokkal rendelkezik. Faller
Dezsõ kiemelte, a jelölt fiatal,
tele ambícióval, így akár több
cikluson keresztül képvisel-
heti a választókerületet. 

Molnár József elmondta,
Gerjenben még vannak fel-
adatai, és a polgármesteri
székért 2006-ban ismét ring-
be szeretne szállni. A kistele-
pülési örömök-gondok mel-
lett a képviselõjelölt tisztá-
ban van a megyei és régiós
feladatokkal is, hiszen 2002-
tõl tagja a Tolna Megyei Ön-
kormányzat Közgyûlésének.
A következõ ciklusban, meg-
választása esetén a kistérsé-
gek megerõsítésén, térség-
fejlesztési programok kidol-
gozásában venne részt szíve-
sen, hiszen meggyõzõdése,
hogy az embereket a saját
környezetükben lehet a leg-
jobban segíteni. – Segítségre
szükség van nagyon, hiszen
egyre nõ a távolság a külön-
bözõ lehetõségekkel bíró em-
berek között – hangsúlyozta
a képviselõjelölt, aki elmond-
ta azt is, hogy az MSZP prog-
ramját magáénak érzi, és
kész tenni annak megvalósu-
lásáért.                                  

SJ

A kézdivásárhelyiekért koncerteztek
Jótékonysági koncerten mu-
tatták be a nyári Gastroblues
Fesztiválról készült cd-t,
dvd-t. Gárdai György, a házi-
gazda elmondta, olyan sok
zenész, zenekar jelezte rész-
vételét, hogy a szokásos
helyszín, a Prelátus kicsi lett
volna. Így került a sajtótájé-
koztató, lemezbemutató a
kömlõdi faluházba. Ha már
ilyen komoly koncertprog-
ram állt össze, Gárdai
György úgy döntött, kézdi-
vásárhelyi családoknak jut-
tatja a bevételt. Jegyet
ugyan nem árultak, minden-
kinek józan belátására, ada-
kozókedvére bízták a belépés
árát, mégis összejött majd-
nem százötvenezer forint. A
pénz, mint azt tervezték, a
legjobban rászoruló kézdi-
vásárhelyi családoknak küld-
ték el. Az adományt maga
Paks testvérvárosának pol-
gármestere vitte el. Török

Sándor egy kisebb küldött-
ség élén járt Pakson. La-
punknak elmondta, jégpá-
lyát, uszodát szeretnének
építeni, Paksra ötletekért,
tanácsokért jöttek. Így hát
személyesen is részt vettek a
fesztiválon. Rajtuk kívül
galántai, székelyudvarhelyi
és szabadkai vendégeket fo-
gadtak a rendezõk. A zenei

házigazda szerepét a paksi
Chameleon Group töltötte
be, õk egyébként szintén sze-
repelnek a most elkészült le-
mezen. 

A Gastroblues Fesztiválról
készült cd és dvd Gárdai
György szerint minden eddi-
ginél jobban sikerült techni-
kailag is, tartalmilag is.           

Vida Tünde

Katasztrófavédelem alapfokon



Dr. Szabó József MSZP-s
országgyûlési képviselõ és
Molnár József Gerjen pol-
gármestere, a 2006-os vá-
lasztáson MSZP színekben
induló képviselõjelölt saj-
tótájékoztatón számolt be
az idei közmunkaprogra-
mokról. Dr. Szabó József
elmondta, hogy az idén el-
sõ alkalommal írtak ki téli
idõszakra közmunkapályá-
zatot melyen többek között
a Tolna megyei MSZP-s or-
szággyûlési képviselõk
lobbitevékenységének kö-
szönhetõen, a megyében
közel 1500 ember kap
munkalehetõséget decem-
ber 1-jétõl 2006. június 30-
ig. Az így elnyert pályázati
pénz, 395 millió forint mel-
lett eszközökre is lehetett
pályázni. A paksi kistér-
ségben 158 fõt alkalmaz-
hatnak 41 millió forint rá-
fordításával. Molnár Jó-
zsef szerint a téli idõszak-
ban való foglalkoztatás
egyfajta folytonosságot
biztosít azok részére, akik
nyáron már megszokták,
hogy napi rendszeresség-
gel van munkájuk. A hat-
órás elfoglaltsággal bruttó
44.000 Ft-ot kereshetnek a
közmunkások, ami több
mint kétszerese a segély-
nek, így könnyebben tud-
ják a téli, megnövekedett
energiaszámlákat kifizetni.
Az is elõször fordult elõ eb-
ben az esztendõben –
hangzott el a tájékoztatón
–, hogy eszközök beszerzé-
sére is fordíthatnak az el-
nyert összegbõl, ez nagy
segítség az önkormányzat-
oknak, mert nem nekik
kell gondoskodni a pénz
elõteremtésérõl, illetve a
településen maradnak
ezek a szerszámok, így ké-
sõbb is lehet hasznos tevé-
kenységet folytatni velük. 

SJ

Szakmai program
pedagógusoknak
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

Dunaföldvári az év étterme
Megtartotta évértékelõ ösz-
szejövetelét a Duna-Sió Tu-
risztikai Egyesület. Hagyo-
mányosan itt adták az Év
étterme kitüntetést. Egy
elõzsûrizést követõen a dön-
tést a Tolna megyei Ínyenc-
klub tagjaiból álló, Kovács
János mesterszakács által
vezetett bizottság hozta
meg idén is. Kovács János
részletes értékelése során
kitért arra, hogy nem csak
az ételek, italok minõségét
vették figyelembe. – Fontos
az étlap összeállítása, a par-
kolási lehetõség, de még ar-
ra is ügyelni kell, hogy az
adag ne legyen se sok, se
kevés – tájékoztatott. Eb-
ben az évben ezek alapján a
dunaföldvári halászcsárda
kapta a díjat. Az étterem
negyedikként kapta meg az
egyesület elismerését. 

Ez alka-
l o m m a l
vonta meg
az egyesü-
let idei
mér legét
is Dömény
Zoltán. Az
elnök sze-
rint ered-
ményesek
voltak, s
ezért elé-
g e d e t t e k
lehetnek:
szinte ki-
vétel nélkül minden elkép-
zelésüket megvalósították,
csupán egy szakmai kirán-
dulásról kellett lemondani-
uk. Leglényegesebb felada-
tuknak, a közös marketing
munkának nagy figyelmet
szenteltek, megjelent há-
romnyelvû katalógusuk, ott

voltak a szakma legnagyobb
kiállításán, s új internetes
portáljuk is megkezdi mû-
ködését még az idén. 

A szervezetnek egyébként
14 település és közel félszáz
turisztikai vállalkozás a tag-
ja. Többségük megjelent az
évzáró találkozón.         vida

Takler is paksi borbarát lett

A Paksi Borbarát Klub de-
cemberi estjén tiszteletbeli
tagot választott. Nyolcéves
történetük alatt ez volt a
harmadik ilyen alkalom, ez-
úttal Takler Ferenc szek-
szárdi borászt fogadták so-
raikba. Kováts Balázs, a civil
szervezet elnöke elmondta,
hogy jó évet zárnak, megtar-
tották havi találkozóikat, a
tagság bemutatta kedvenc

borait, az elõadók sorában
pedig most elõször fogadtak
helybeli, Paks-Dunakömlõdi
gazdát Spiesz József szemé-
lyében. Emellett közös ki-
rándulást is tettek Ausztriá-
ba. A borbarátok még egy-
szer találkoznak az újeszten-
dõ elõtt, akkor gyûjtemé-
nyük becses darabjait rend-
szerezik, minõsítik. 

-kgy-

Konferenciát tartott a PIS-
TIKE, vagyis a Paksi Ifjú-
ságot Segítõ Támogató és
Információs Kistérségi
Egyesület, ahova a gyer-
mekjóléti jelzõrendszer
tagjait, elsõsorban pedagó-
gusokat vártak. A program
megszervezésénél az idõ-
szerûségre törekedtek, il-
letve figyelembe vették,
hogy a helyi szakemberek
milyen témáról szeretné-
nek hallani. Így a stresszol-
dásról, a speciális nevelési
igényû gyermekekrõl, vala-
mint az oktatásban felme-
rülõ jogi problémákról be-
széltek az elõadók. – A
szakmai programot az évek
óta mûködõ iskolai szociális
munkaprogram keretében
tartották – tájékoztatott
Borbás László a Családse-
gítõ és Gyermekjóléti Szol-
gálat vezetõje.       -gyöngy-

Eredményesen
lobbiztak



– Az országgyûlés dönté-
se siker mind a vezetés,
mind az erõmûben dolgo-
zók számára. Nehéz idõ-
szak áll mögöttünk. Az is-
mert elõzmények után elér-
tük, hogy a parlament az
üzemidõ-hosszabbítás mel-
lett tegye le voksát – fogal-
mazott dr. Molnár Károly.

– Rengeteget dolgoztunk
azért, hogy megalapozzuk
az üzemidõ hosszabbítást, s
ez az év figyelemre méltó
eredményeket hozott. Bá-
taapáti lakossága népsza-
vazáson mondta ki, hogy
támogatja a tárolót. Elõbb
a kormány, majd több par-
lamenti szakbizottság tá-
mogatta a tároló-építésre
és az üzemidõ- hosszabbí-
tásra vonatkozó elõterjesz-
tést, majd a parlamentben
született hasonló döntés
96,6%-os többséggel – ösz-
szegzi Kovács József. A ve-
zérigazgató szerint fontos
üzenete van annak, hogy a
felelõs politikai erõk egy-
hangúlag támogatják, és
szükségesnek ítélik az

atomerõmû mûködését.
Mindez azt jelenti, hogy
biztonságosnak tartják,
bíznak a paksi szakembe-
rek és paksi vezetõk mun-
kájában. 

– Kell, hogy érezzük
mindannyian, hogy van jö-
võ. Nagyon sokat dolgo-
zunk azon, hogy ez így le-
gyen. Egyetlen eszközünk
a nyitottság, próbálunk át-
látható módon dolgozni,
nincsenek titkaink. Fontos
az, hogy nem csak mi állít-
juk, hogy rendben mennek
a dolgok. Ezt állapították
meg az idén végzett nem-
zetközi vizsgálatok is – fo-
galmazott a vezérigazgató.  

A jövõvel kapcsolatban
Kovács József elmondta: 

– Szeretnék mindenkit
megnyugtatni, ha a paksi
atomerõmû szebbé kívánja
tenni Paksot, rendbe teszi
az Erzsébet Szállót, épít
egy jégpályát, ezek olyan
üzenetek, amelyek azt je-
lentik, hogy innen nem fog
eltûnni a pénz. Paks inkább
fejlõdni fog, nem csupaszo-

dik telephellyé. Az MVM
csoport holdinggá alakítása
a gazdasági hatékonyság és
versenyképesség növelését
célozza – mondta hozzáfûz-
ve, az atomerõmû hosszú
távon kínál perspektívát
dolgozóinak. 

Dr. Molnár Károly szerint
sincs valóságalapja ezeknek
a félelmeknek. – Senki nem
akarja privatizálni az atom-
erõmûvet. Az, hogy az MVM
holdingszerûen akarja mû-
ködtetni vállalatait, Paks szá-
mára több munkahelyet te-
remt – mondta az elnök. Hoz-
zátette: a holdingon belül
Paks jelenlegi önállósága,
döntési jogkörei megmarad-
nak, az átalakítással a költsé-
geket kívánják csökkenteni.
A versenyképesség növelésé-
nek egyik legfontosabb lépé-
se az elnök szerint az lesz, ha
2008-ban a hatóság megadja
az engedélyt az üzemidõ
meghosszabbítására. 

A versenyképesség megõr-
zése a vezérigazgató szerint
is nagyon fontos feladat. A
paksi atomerõmû a magyar
termelõkapacitások közül
legolcsóbban állítja elõ a vil-
lamos-energiát. 2007 júliusá-
ban azonban teljesen szabad-
dá válik a piac, s az atomerõ-
mûnek továbbra is verseny-
képes áron kell termelnie. 

Egy atomerõmûnek egyéb-
ként – mint Kovács József
kifejtette – három pilléren
kell állni, s ezeknek azono-
san erõsnek kell lenniük.
Alapvetõ kritérium a bizton-
ságos mûködés, a másik a
társadalmi elfogadottság, il-
letve az eddig taglalt ver-
senyképesség.

Kovács József arról is be-
számolt lapunknak, hogy a 2.
blokkon jó ütemben halad-
nak a munkálatok, és az
atomerõmû gõzerõvel dolgo-
zik a helyreállításon.  

– Úgy gondoljuk, hogy
2006 második felében tu-
dunk nekifogni a sérült fûtõ-
elemek kiemelésének, majd
a tartály helyreállításának.

Végezetül Kovács József el-
mondta lapunknak, hogy fon-
tos dolog a társaság és a vá-
ros életében az üzemidõ-
hosszabbítás mellett az is,
hogy az önkormányzat és az
atomerõmû vezetése hatéko-
nyan tud együtt dolgozni és
tenni Paksért. Ennek ered-
ményeként Paks olyanná te-
hetõ, ahol öröm élni, s ahol a
fiataloknak nem kell azon
gondolkodniuk, hogy a fõvá-
rosba, vagy más nagyváros-
ba költözzenek, hiszen Paks
perspektívát jelent számuk-
ra.

Vida Tünde
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Fotók: Vida Tünde

Az erõmû perspektívát ad az itt élõknek
Januárban lesz harminc éve, hogy megalakult a Paksi
Atomerõmû Vállalat. Az országgyûlés üzemidõ-hosz-
szabbítást támogató döntését tekinthetjük akár szüle-
tésnapi ajándéknak. Egy olyan ajándéknak, amelyik a
következõ harminc évet vetíti elõre. A Paksi Atomerõ-
mû Rt. Igazgatóságának elnöke, dr. Molnár Károly, és
vezérigazgatója, Kovács József egyetért abban, hogy ke-
mény munka eredményeként sikeres évet zár a cég, s
azelõtt biztosnak ígérkezõ jövõ áll.



Elégedetten távozott az
atomerõmûbõl a parlament
környezetvédelmi bizottsá-
gának vezérkara. A politi-
kusok Kovács József vezér-
igazgató tájékoztatását
hallgatták meg, és látoga-
tást tettek a kettes blok-
kon. 

– Jó ütemben haladnak a
munkával, a szükséges be-
rendezések nagy része meg-
érkezett. Engem leginkább
az nyugtatott meg, hogy ké-
szült egy szimulátor, mely
egy az egyben annak a máso-
lata, amellyel végre kívánják
a mûveletet hajtani. Így mód
lesz arra, hogy minden mû-
veletet begyakoroljanak –
mondta Turi-Kovács Béla. A
bizottság fideszes elnöke

Józsa István és Orosz Sán-
dor alelnökök társaságában
érkezett Paksra, hogy meg-
gyõzõdjön, rendben halad-
nak-e a felkészüléssel. A ven-
dégek elégedetten állapítot-
ták meg, hogy az elmúlt hó-

nap közepén Oroszországból
Paksra érkezett az a szerke-
zet, amelyet a tisztítótartály
fölé helyeznek a helyreállítá-
si munkák során. A sérült
üzemanyag eltávolítását er-
rõl a 25 tonna súlyú, 14 méter

magas úgynevezett munka-
platformról végzik majd a jö-
võ év második felében. 

Turi-Kovács Béla kijelentet-
te: az erõmû törekszik arra,
hogy megoldja ezt a mûszaki
problémát, de nem a profit-
szerzést tartja a legfontosabb-
nak, inkább a biztonságra tö-
rekszik. Az elnök kiemelte: jól
döntött a parlament, amikor
támogatta az üzemidõ-növe-
lést, hiszen Paksnak jelentõs
szerepe van a hazai energiael-
látásban. – Az atomerõmûnek
nem csak múltja, jövõje is van
– fûzte hozzá. Beszámolt arról
is, hogy törvényjavaslatot kí-
ván elõterjeszteni, amiben ga-
rantálják, hogy az atomerõ-
mûvet sem részben, sem egé-
szében nem privatizálják. 

– Biztos vagyok abban, hogy
ebben is megszületik a kon-
szenzus – mondta.          -vida-
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Fotók: Vida Tünde (fent), Balog Judit (lent)

Sokat gondolkodtam az elmúlt napok-
ban, hogy kit kérdezzek sütési szokása-
ival kapcsolatban. Persze más idõszak-
ban nem lett volna nehéz a választás,
ám most valaki olyat szerettem volna,
aki õrzi még a hagyományokat, és ma-
ga készít mézeskalácsot karácsonyra.
Mivel már a harmadik gyertyát is meg-
gyújtottuk az ádventi koszorún, lassan
neki lehet állni a mézes sütemények el-
készítésének, hiszen ha jól raktároz-
zuk, sokáig eláll. Nos, töprengésemben
kaptam némi segítséget, így kerestem
fel Szentesi Alajosnét, vagy ahogy a vá-
rosban ismerjük: Sisa nénit. Mikor elõ-

zetesen telefonon említettem, hogy mi-
ért keresem, rögtön rávágta, hogy ép-
pen most sül a mézeskalács. Sisa néni
egyébként kifogyhatatlan az ötletekbõl
és az energiából. Az elmúlt évben a mú-
zeum felhívására készített mézeskalács
házikót, most pedig az újabb kihívás-
nak tesz eleget, gyertyát önt. Háziasz-
szonyként is verhetetlen. Igaz, elhatá-
rozta, hogy idén karácsonyra már nem
készít újdonságot,  de hát az unoka ve-
getáriánus, új receptet kapott, el kell
készíteni a hagyományostól eltérõ töl-
tött káposztát. Na, de térjünk vissza a
mézeskalácshoz. Ez a fajta minél to-
vább áll, annál puhább lesz. Persze Sisa
néni egy fortélyt is elárult: ha puha mé-
zeskalácsot szeretnénk, tegyük a kihûlt
sütiket fémdobozba, és rakjunk mellé
almaszeleteket. Két-három naponta ér-
demes cserélni az almát, mert a jó fajta
átadja a nedvességét és elfonnyad. Jöj-
jön hát a recept! 
Az alapanyagokat keverjük jól össze, és
tegyük néhány napra a hûtõszekrénybe
pihenni. Közben, ha sok vendéget vá-
runk karácsonyra, készíthetünk más,
sokáig eltartható süteményeket is,
vagy intézhetjük mindennapi ügyes-ba-
jos dolgainkat. Majd alkalomadtán ve-

gyük elõ a tésztát, és nyújtsuk 4–5 mil-
liméter vastagságúra. Különbözõ kará-
csonyi mintájú formákkal szaggassuk
ki. Sisa néni körülbelül húszfélét muta-
tott belõle, szóval van bõven választék.
De akár késsel is formázhatjuk a tész-
tát, csak a fantáziánk szabhat határt.
Közepére ízlés szerint tehetünk fél diót
vagy hámozott mandulát. Közepes hõ-
fokon süssük, míg aranybarna nem
lesz. Ha kihûlt, nekiláthatunk a díszí-
tésnek, hiszen a mézeskalács fehér
mintával az igazi. Két tojásfehérjéhez
adjunk 20 dkg cukrot és pár csepp cit-
romlevet – ez utóbbi megkönnyíti a to-
jáshab megkeményedését –, keverjük
alaposan össze, tegyük nyomózsákba,
és máris csodás mintákat varázsolha-
tunk a kalácsokra. Várjuk meg, míg
megszáradnak, és csak ezután tegyük
dobozba. Karácsonyi asztalunknak, sõt
a karácsonyfánknak is eredeti és egye-
di ékessége lehet a saját készítésû mé-
zeskalács.                                        sete

Mit süt-fõz ma?

Szentesiné Sisa néni

Turi-Kovácsék elégedettek a látottakkal

Hozzávalók: 1 kg liszt, 50 dkg méz, 30
dkg kristálycukor, 2 evõkanál sárgaba-
rack lekvár, 4 tojás sárgája, 15 dkg
margarin, 2 dkg szalakálé, 1 kiskanál
szódabikarbóna, 1-1 dkg õrölt fahéj,
szegfûszeg, ánizs, 1 citrom reszelt héja.
Persze ez utóbbiak helyett használha-
tunk mézessüti fûszerkeveréket is.
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Solt Pál, a Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat elnöke:
A cigány családok karácsonyi
szokásai régiónként változ-
nak, de függenek attól is, me-
lyik közösséghez tartozónak
vallják magukat. A kará-
csonyt azonban mindannyian
az év legnagyobb ünnepének
tartják. Solt Pál, a kisebbségi
önkormányzat vezetõje el-
mondta, hogy szülei vándorló
cigányok voltak. Hat testvé-
rével együtt mindig nagyon
várták a kicsiny lakókocsiban
a karácsonyt, ilyenkor sza-
loncukrot hozott a Jézuska.
Szokás volt, hogy házaknál
köszöntötték egymást, és az
is, hogy karácsony elõtt egy
héttel összeültek a családdal
és ismerõsökkel, zenéltek, ör-
vendeztek. Ez a roma közös-
ség összetartozását, összetar-
tását fejezte ki. Elmondta,
egyik nagy álma, hogy újraé-
ledjenek ezek a szép hagyo-
mányok, megint körülüljék a
tüzet. A karácsonyi asztalon
volt halászlé, pörkölt, fontos
volt a töltött káposzta, és ha
módjukban állt, süteményt is
ettek. Elõször megemlékez-
tek halottaikról, majd kérték
Isten áldását. Szokás volt egy
tálból fogyasztani. Az ünnep
idején különösen erõs a sze-
retet, ahogy Pál mondja, szá-
mukra karácsonykor a szere-
tet a legfontosabb, ami Isten
által bennük megfogalmazó-
dik. Arra is intett, hogy gon-
dolni kell az elesettekre, a

szegényekre, akik talán csak
egy jó szóra vágynak.

Kern Tatyjana, a Paksi
Orosz Klub vezetõje: 
Oroszországban ortodox ha-
gyomány szerint január 6-án
és 7-én ünnepelnek. A készü-
lõdés már karácsony elõtt egy
héttel megkezdõdik. A fát de-
cember 27–28-án állítják fel,
ebben az egész család részt
vesz. Tánya sok kedves emlé-
ket õriz gyermekkorából, az
egyik a karácsonyi díszítések

elkészítésével kapcsolatos.
Mindig nagy volt az izgalom,
a legügyesebbek ajándékot
kaptak, édesapja pedig min-
dig kitalált valami újat, így
évrõl-évre kicsit más volt az
ünnep. Élénken élnek emlé-
kei a szintén hagyományos
hetedikei nagy összejövete-
lekrõl, ahol a család és bará-
tok találkoztak, ide hozta el az
ajándékokat a Mikulás, a gye-
rekek pedig mûsorral készül-
tek. Együtt fogyasztották el
az ünnepi ebédet, általában
volt például húsleves, töltött
húsok, almával töltött kacsa,
saláták, kalácsok és pirog. A
reggeli kocsonya és hidegtál
volt. Este kocsikba ültek és
fáklyákkal felszerelkezve ki-
mentek az erdõbe, ahol ját-
szottak, vidáman voltak. Má-
ra csak a szokások egy része
maradt fenn: a falvakban pél-
dául még elõfordul, hogy a fi-
atalok az elsõ napon beöltöz-
nek népviseletbe, bekopog-
tatnak az otthonokba, és be-
vonják a játékba a háziakat.
Õk ezt kaláccsal, mézes süte-
ménnyel viszonozzák.

Racskó Steffi, a Német
Nemzetiségi Kisebbségi
Önkormányzat képviselõje:
Racskó Steffi kiemelte, hogy
az õ hazájában az adventi idõ-
szak nagyon fontos. A készü-
lõdés, várakozás idõszakában
vasárnaponként meglátogat-
ják egymást a rokonok, kará-
csonyi dalokat énekelnek,
hallgatnak, és nagyon sok ap-
rósüteményt sütnek. Ablak-
díszeket készítenek, ünnepi
fénybe öltöztetik az utcákat,
és nyit a karácsonyi vásár. A
karácsonyfát együtt díszíti
fel a család 24-én, üvegdí-
szekkel és angyalhajjal, sza-
loncukrot nem használnak.
Hagyomány, hogy a fa alá
mindenki kap egy déli gyü-
mölcsökkel, aprósütemény-
nyel és csokoládéval telt, ka-
rácsonyi díszítésû tányért.
Ha elkészült a fa, apa és a
gyerekek elmennek megke-
resni a Télapót. (Természete-
sen mire visszaérnek, õ már
meghozta ajándékait.) De-
cember 25-én és 26-án a roko-
nok meglátogatják egymást.
Az ünnepi asztalra sok he-
lyen almával töltött kacsa ke-
rül, de a menü családonként
változó. A délutáni kávézás
aprósütemények kíséretében
viszont elmaradhatatlan.
Steffi azt is elmondta, hogy
hagyományos dísze az ottho-
noknak az úgynevezett
Pyramide, ami fából készül,
szép faragásokkal, rajta bet-
lehemi jelenet, és a köré tett
gyertyáktól forog.   -gyöngy-

Karácsonyi emlékek

Hol hogyan ünnepelnek?

Spanyolország:  A gyerekek nem csak december 25-én
kapnak ajándékot, hanem január 6-án is, a három király-
tól, akik a cipõkbe teszik a csomagokat. Az ünnepi asztalra
mandulaleves, sült keszeg, egyes helyeken libasült és tur-
rón kerül. Utóbbi egy grillázsszerû édesség.
Anglia: Az üdvözlõ lapokat december elején elküldik egy-
másnak, és kiteszik a falra. Díszítéshez mályvarózsát, rep-
kényt, fagyöngyöt használnak. Hagyománya van karácsony-
kor a némajátékoknak. Angliában a menü sült sonka kelbim-
bóval vagy zöldborsóval, töltött pulyka, sült krumpli. Az édes-
ség a karácsonyi puding, krémtorta, aszalt gyümölcs.  
Lengyelország: Mindig van egy szabad hely az asztalnál,
ha váratlan vendég érkezne. Vacsora elõtt imát mondanak,
és megosztoznak egy ostyafélén. Karácsonykor beöltöznek a
gyerekek, és házról házra járnak. Itt igazán gazdag ételsor-
ral ünnepelnek, tizenkét fogást tálalnak fel karácsony elõest-
éjén. A változó összeállítású menüben lehet például gomba-
vagy céklaleves, töltött ravioli, mákos tészta.
Svédország: A készülõdéshez hozzátartozik, hogy apró-
süteményeket sütnek, a madaraknak kitesznek egy nyaláb
búzát. A fenyõre szalmadíszek kerülnek, a fa elé pedig
szerencsét hozó szalma bakkecske. Az ajándékok mellé kis
versek is vannak. Hagyomány a fa körültáncolása január
13-án. Az ünnepi asztalra pácolt hering, húsgombóc, sült
sonka, rizskása és aprósütemény kerül.



A fogyatékkal élõk világnap-
ja alkalmából hívta találko-
zóra a sorstársakat a Támo-
gató Szolgálat a polgármes-
teri hivatal kistermébe, a
rendezvényt idén összekö-
tötték a vakok és gyengén
látók hagyományos karácso-
nyi ünnepségével. A vendé-
gek tájékoztatást halhattak
a szervezetrõl is, ahol elér-
hetõ például információs, il-
letve személyi segítõ szolgá-
lat, van lehetõség úszásra,
lovaglásra, labdajátékokra,
valamint klubot is mûköd-
tetnek. A délutánt mûsorral
folytatták, ahol versekkel,
tánccal, köszöntõvel ajándé-
kozták meg egymást a sors-
társak.                          -kgy-
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Ünnepi népszokásaink
A karácsonyi oldalakról nem hiányoz-
hat egy csokorra való az ünnephez kö-
tõdõ népszokásainkból. Ezek össze-
gyûjtésében Ónodi Gyöngyi néprajz-
muzeológus, a Városi Múzeum munka-
társa volt segítségünkre. December 24-
e Ádám-Éva napja, melyhez több hie-
delem, szokás kapcsolódik. Ilyenkor
kölcsönadni és kérni tilos, mert az elvi-
szi a gazda hasznát. Nem szabad erdõn-
mezõn dolgozni, csak a ház körül tenni-
venni, és nem tanácsos varrni, fonni,
foltozni sem. December 25-e karácsony
napja, a téli napforduló õsi ünnepe, a
kereszténységben Jézus Krisztus szü-
letésének emléknapja. Régen ez a nap
munkatilalommal járt, csak a legszük-
ségesebbeket végezték el. Ez a betle-
hemezés ideje. Ekkor mutatta meg
eredményét több jósló cselekmény. De-
cember 26-án, karácsony másodnapján
zabot és sót szenteltetett a falu népe, és
regõsök járták a házakat. A karácsony-
kor fogyasztott ételeknek mágikus je-
lentése volt. A bab, a borsó, a mák bõ-
séget biztosított, a fokhagyma védte az
egészséget. A diót használták rontás el-
hárítására, illetve megjósolták belõle,
hogy ki lesz beteg a következõ eszten-
dõben. A méz édessé tette az életet, az
alma pedig az egységet, egészséget,
szépséget, szerelmet szimbolizálta. A

magyar hagyomány szerint a halpénz,
halpikkely sok pénzt jelent. A karácso-
nyi lakomából az állatoknak is adtak, az
összegyûjtött morzsából szórtak a szõ-
lõbe is a jó termés reményében. Az asz-
tal alá tárgyakat helyeztek, legáltalá-
nosabb a gabona, a terménymagok, a
szalma és a széna volt. A magvak bizto-
sították a jó termést, a széna és a szal-
ma pedig a betlehemi jászolra emlékez-
tette az embereket. Az ünnep után az
állatok alá tették, vagy megetették ve-
lük, hogy egészségesek és szaporák le-
gyenek. A karácsonyi abroszhoz kötõdõ
szokások is tartogatnak érdekessége-
ket. Színe többnyire tiszta fehér, ritkán
piros a díszítés. Leginkább a karácso-

nyi ünnepek harmadik napjáig maradt
az asztalon, általában jótékony erejû-
nek hitték, mágikus tárgyként használ-
ták. Általános volt a gyógyerejébe ve-
tett hit. Faddon, a 19. század végén a
megfelelõ hosszúságúra szabott ab-
roszt a koporsóra is ráterítették a kikí-
séréskor. Használták még vetõabrosz-
ként, elsõsorban kenyérgabonának.
Volt, ahol egyet elzárva tartottak egész
évben, hogy fogva tartsák a házban a
szerencsét.                              -gyöngy-   

A betlehemezés

A betlehemezõk Jézus születésének
történetét mondják el. A magyaror-
szági változatok közül a dunántúlit az
jellemzi, hogy a pásztorok jelenete áll
a középpontban. A dramatikus játé-
kot eredetileg templomokban vagy
azok elõtt adták elõ, idõvel számos
változatban népszokásként élt to-
vább. Betlehemezni általában kará-
csony délutánján indultak a fiatalok,
és sorra járták a házakat. A betlehem
formái: templom alakú, ház a tetején
kereszttel, barlang-templom, illetve
belül a születés jelenetének kellékei,
színes szentképek, gyertya. 

Sorstársak találkoztak Lapunk 15. számában hely-
telenül jelent meg a Tehetsé-
ges Gyermekeinkért Egye-
sület hirdetése. A helyes szö-
veg:

A TEHETSÉGES GYER-
MEKEINKÉRT EGYE-
SÜLET 2004-ben, a magán-
személyek által  felajánlott
1%-ból 210515 Ft  összegben
részesült, melyet a Bölcskei
Zeneiskolások operaházi lá-
togatására, valamint a mûkö-
dõ citera és furulyazenekar-
ok hangszerállományának
bõvítésére költöttünk. Ez-
úton mondok köszönetet
mindazoknak,akik Egyesüle-
tünket ebben segítették!

PADOS FERENCNÉ
ELNÖK



– Mindenképpen szerettem
volna kipróbálni magam,
nyelvet tanulni – kezdi törté-
netét Fritz Márti. Az álom
Amerika volt, de, mivel nem-
zetiségi németet tanult, Né-
metország mellett döntött.
Egy ismerõs révén szerzett
tudomást a YFU – Youth For
Understanding – Alapít-
ványról, s döntött, szeren-
csét próbál külföldön. Akkor
tizenöt éves volt. Szülei tá-
mogatták, hozzásegítették
ehhez a lehetõséghez. Ám
azt egyikük sem fogta fel,
hogy milyen lesz az, hogy
egy éven át nem találkoznak.
Ez ugyanis követelmény. Te-
lefonon, levélben, emailben
érintkezhetnek, de nem láto-
gathatják meg egymást. – A
legrosszabb az elsõ nap volt,
furcsa és idegen volt minden,
utána sodródtunk az árral,
csak folytak körülöttem az
események – meséli Márti,
majd hozzáteszi: egy öcsém
van ott és egy lánytestvé-
rem. Kétkedõ kérdésemre
elárulja, igen, egy idõ után
már családjának, második

szüleinek érezte befogadóit.
Érdekes, mozgalmas volt az
egy év. Márti olyannyira csi-
szolta nyelvtudását, hogy az
akcentusa is eltûnt, a német
szokásokon túl például harc-
mûvészetekkel ismerkedett
meg. Meglepõ módon a holt-
pont nem karácsonykor ér-
kezett, hanem utána. Márti
felnõttes komolysággal
mondja – alig múlt húszéves
–, ez a kultursokk, amikor te-
lítõdsz mindennel, s minden-
bõl eleged van. A gödörbõl
végül a többi cserediákkal,
akikkel rendszeresen össze-
jöttek, együtt lábaltak ki.
Azt mondják sokaknak ne-
hezebb a hazaérkezés, mint a
búcsúzás, ám Márti nem így
volt. Azt elismeri, nem em-
lékszik, hogy volt, mint volt,
vagy ötven ember várta, de õ
fel sem fogta, mi történik. 

Hogy megérte-e? Határo-
zottan azt mondja, igen. Sõt
már újabb úton töri a fejét.
Ausztráliába készül. Egy év-
re persze. Ez egy másik kon-
tinens, egy másik világ.
Nyelvet akar tanulni, egye-

temre járni. Ja, majd Olasz-
országba is szeretne elmen-
ni, ugyanezért. Édesanyja,
Márti most kevésbé támo-
gatja, mint elõször. – Most
már tudom, mi vár ránk, és
Ausztrália nagyon messze
van, itt legalább megnyug-
vást jelentett, hogy a férjem,
aki rendszeresen jár Német-
országba, a közelében volt –
mondja, s azt is hozzáteszi,
Mártus most már felnõtt, na-
gyon jó a kapcsolatuk, job-
ban megsínylené az egyéves
távollétet. A beszélgetés
közben érkezik haza Isa, mo-
solyogva, kipirulva. Korcso-

lyázni volt egyik osztálytár-
sával. A Vak Bottyán Gimná-
ziumba jár. Augusztusban
jött, júliusig marad. Kérdé-
seimet szinte kivétel nélkül
érti, még ha általában nem is
magyarul válaszol. – Eleinte
süketnéma jelbeszéddel
kommunikáltunk – árulja el
Márti, az anyuka, legtöbbet

õ van Isával, hiszen férje dol-
gozik, fia, lánya vidéken ta-
nul. Önzetlenség, empátia
kellett, hogy úgy döntsenek,
minden ellenszolgáltatás
nélkül egy évre befogadnak
egy idegen fiatalt. A család
férfi tagjai nem fogadták ki-
törõ örömmel döntésüket, õk
– mint a lányok indokolják –
nem annyira nyitottak, s
nem olyan önzetlenek. 

Annak, hogy Isa „cseredi-
ák” lett, ugyanolyan okai
vannak, mint Mártinál, vilá-
got akart látni. Magyaror-
szágot azért választotta,
mert érdekli a magyar kultú-
ra, s a nyelv, ami olyan szép
és nehéz. Most már kicsit
otthonosabban mozog Pak-
son, amit annak ellenére,
hogy maga is falusi lány, ki-
csinek lát. Itt, s ezt Mártus is
megerõsíti, sokkal többet
kell tanulni, szigorúbbak az
iskolában. Isa is meg van
gyõzõdve arról, hogy jól dön-
tött, amikor eljött, nem tart
a karácsonytól sem, bár itt
minden más. Otthon már no-
vemberben várják az ünne-
pet, feldíszítenek mindent.
Eleinte kicsit nehéz volt vé-
gigülni az órákat az iskolá-
ban, hiszen egy kukkot sem
értett. Most már könnyebb,
lovagolni, korcsolyázni jár,
és énekel a gimnázium kóru-
sában. – Hát persze, hogy
magyarul – válaszolnak szin-
te együtt. Már búcsúznék, de
visszatartanak, Isának még
eszébe jut egy, s más. – Na-
gyon jók az itteni hagyomá-
nyok, a disznóvágás, a szüre-
ti felvonulás – mondja. Ta-
pasztalatból persze, mert
sok effélén járt. Azt is írd
meg – kötik a lelkemre –,
hogy itt sokkal jobban össze-
tartanak a családok. 

S, ha már a család szóba
kerül: Márti, mármint az
anyuka, elárulja, egy-két
hete, hogy maga is úgy érzi
már, Isa igazi családtag lett
náluk.               Vida Tünde
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Ünnep távol a hazától
A karácsonyt szülõktõl, családtól távol tölteni nem kis
lelki teher egy kamasz számára. Fritz Márta szerint
mégsem az volt a legnehezebb idõszak az egy év alatt,
amit Németországban töltött. Isabel Trulsen sem tart a
karácsonytól, pedig tudja, hogy akkor sem, s még utána
hónapokig nem találkozik szüleivel, nõvérével. Õk
mindketten cserediákok, egyikük paksi lány, s
Oldenburgban töltött egy évet, másikuk német, s egy
évre Paksra jött, hogy ismerkedjen a magyar kultúrá-
val, nyelvvel. Õ most Mártiék családjában él.



A fenyõárusok december 10-e
után jelentek meg a város
több pontján. Lehet válogatni
kínálatukból a piacnál, az
ESZI elõtt, fent a lakótelepen,
a mûvelõdési központ parko-
lójában. Többségük – már
hogy az árusoké – régi isme-
rõs, hiszen minden karácsony
elõtt Pakson kínálja portéká-
ját. Ilyen Dömötörfi Attila és
felesége Zala megyébõl. Ti-
zennyolc éve járnak Paksra. A
fákat, amit idénre szántak,
mind kivágták már, a vevõket
arra buzdítják, vegyenek
most, késõbb is ugyanez a vá-
laszték. A piac közeli lerakó-
helyén nagy a választék, ha a
vevõ a könyvtár elõtt található
kínálatból nem tud választani,
itt is körülnézhet. Még mielõtt
belemelegednénk a beszélge-
tésbe, vevõ érkezik, marad idõ
a járókelõket faggatni. Heni
elárulja, hogy õk minden év-
ben ezüstfenyõt vesznek,
szebb, tovább tart. Szokott
helyük is van, Faddra men-
nek, a termelõtõl vásárolnak,
merthogy itt kedvesebbek.
Nem beszélve arról, hogy így
még olcsóbb is. Heni úgy szá-
mol, idén is meglesz a fenyõ
négyezerbõl. Eközben Mária
már fizet is. Közben elmondja,
azért vesz már most fát, mert
attól tart, hogy késõbb nem
lesz olyan, amit szeretne. Min-
dig Margitéknál vásárol, s
mindig egy kisebb, legfeljebb
méteres lucfenyõt. Ez a ha-
gyományos, és ami cseppet
sem mindegy, nem kerül olyan
sokba, éppen egy ezrest kós-

tál a kiválasztott
darab. A méteres
lucfenyõ ezres, a
normannál a leg-
olcsóbb 4-5 ezer, a
két-három méte-
res tízezernél is
többe kerül. – Ve-
szik azt is, van rá
kereslet, ki ilyet,
ki olyat visz –
mondja Margit. 
– Van aki a hagyo-

mányoshoz ragaszkodik, má-
sok a drágábbat viszi – erõsíti
meg Nagy József, aki talán
egy háztömbnyivel árul ar-
rébb. – Azt mondják, idén a
normann lesz a sláger – teszi
hozzá. S mintegy bizonyíték-
ként Pleckné Erika érkezik a
kiválasztott hatalmas fával.
Kibontják az összekötött nor-
mann fenyõt, hogy Erika
meggyõzõdhessen, jól válasz-
tott. Sokáig nem is tanakodik,
annak ellenére sem, hogy tíz-
ezer forintot kérnek a fáért.
Néhány éve mindig normannt
vesznek, hiszen két lányuk
van, s nekik szeretnének örö-
met szerezni. 

– Elég húzósak az árak, de
egyszer van karácsony –
mondja Hetesi Károly. – Le-
het, hogy lucfenyõt veszünk.
Bár a nejem annak nem örül
annyira, mert a lehullott tüs-
kékkel neki kell elbánnia. 

Teréznek is sok fejtörést
okoznak a tüskék, mégis min-
dig a hagyományos fenyõ mel-
lett dönt. Jobban tetszene a
tartósabb fa, de az áruk véle-
ménye szerint aránytalanul
magas. Vásárolni a lakótele-
pen szokott, hiszen ott lakik.

Nem hagyja az utolsó napok-
ra, az erkélyen jó hûvös van,
frissen marad a fenyõ. Melin-
da épp’ ennek ellenkezõjérõl
mesél. Tavaly 23-án döbbent
rá, hogy elmaradt a favásár-
lás. Nagy sebbel-lobbal neki-
láttak az érdeklõdésnek, de
már sehol sem találtak. A tör-
ténet végül jól végzõdött, egy
termelõnél kötöttek ki
Sárszentlõrincen, ahol az
egész ültetvényrõl választhat-
tak, s leendõ karácsonyfájukat
szemük láttára vágták ki.

A piacon nézelõdõ, beszélge-
tõ Zerza József elárulja, so-
sem kérdezte meg mennyi a
fa ára. Ami megtetszett, vitte
„ha kell, kell, mindegy mibe
kerül” felkiáltással. Õ egyéb-
ként – mint megtudjuk – min-
dennel így van. Megesett,
hogy egy kiló cseresznyét
kért, mire az eladó félve
mondta, négyszáz forintba ke-
rül. Mire õ: Azt én nem
kérdeztem… Manapság már
nem õ veszi a fát, hanem
lányáék. De minden esztendõ-
ben gyönyörû nagy fát válasz-
tanak, hadd örüljenek a gye-
rekek. 

Juditéknál is ez a vezérelv:
nagy legyen, attól boldogok a
gyerekek. Na és persze szép
és formás, hiszen egyszer
megesett, hogy olyan ferde
volt, hogy mesekönyvekkel tá-
masztották körbe. Tavaly dou-
glas-t vettek, citromillatút,
idén talán ezüst lesz vagy nor-
mann. – Nem baj, ha drágább,
de tíz-tizenkétezret biztosan
nem adunk érte – mondja tá-
vozóban.

Vida Tünde
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Fenyõpiaci körkép

A bencés szerzetesekrõl
olvastam a Korzenszky Ri-
chárddal, a tihanyi apát-
ság perjeljével készült in-
terjúban. (A Magyar Nem-
zet televízió- és rádiómû-
sor melléklete, 51. hét).
Továbbadom néhány gon-
dolatát, mert úgy érzem, a
„világaik” számára is érvé-
nyesek, érvényesek lehet-
nének szavai.

„Szent Benedek nagyon is
tudatában volt az emberi
gyengeségeknek és külön-
bözõségeknek. A közös-
ségben nem az a feladat,
hogy alakítsuk át egymást,
hanem egymás testi-lelki fo-
gyatkozásait a legtürelme-
sebben viseljük el.

Mindnyájan egyformák va-
gyunk az emberi méltóság
tekintetében, ugyanakkor
mindannyian különbözõek
is vagyunk. Ebbõl a külön-
bözõségbõl közösséget for-
málni nem csak egy szerze-
tesi csoport feladata. A leg-
több közösségben vannak
fiatalok és öregek, vannak
egészségesek és betegek,
vannak egyszerûbbek és
mûveltebbek; de mindany-
nyian ugyanannak az Úrnak
szolgálunk…”

Békés, nyugodt kará-
csonyt!

Remit Tenda

A bencésekrõl

és rólunk,

adventkor

KIADÓ ÜZLET- ÉS
IRODAHELYISÉGEK

Paks fõutcáján, 
a volt konzervgyári 

irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

15 m2-80 m2-ig
700 Ft/m2 áron.

Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252
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Fotók: Vida Tünde

– Némelyek szóvá teszik,
hogy lassan halad a kutatás,
sõt felesleges, hiszen külföld-
ön már elõttünk járnak, vannak
üzemelõ tárolók. Mi a vélemé-
nye?

– A kis- és közepes aktivitású
hulladék elhelyezését számos
országban valóban megoldot-
ták. A nemzetközi gyakorlat-
ban kétféle tároló terjedt el, az
egyik a felszín feletti, a másik –
hasonlóan ahhoz, amilyen a
miénk lesz – felszín alatti. Sze-
rintem – és egyben a NAÜ
szakértõ csoportja szerint is – a
mélygeológiai tároló biztonsá-
gosabb. Létezik még a svéd
példa, ott a tenger alatt van a
tároló. Magyarországon szüle-
tett egy olyan miniszteri rende-
let, amely világosan meg-
mondja, mit kell kutatni, igazol-
ni. A rendelet szerintem is kon-
zervatív, de az ország, a lakos-
ság és a természet biztonsága
többet ér, mint az a többlet rá-
fordítás, amivel drágább lesz a
kutatás és a beruházás.

– Év elején nyitották meg a
két furatot Bátaapáti határá-
ban a „hegy” gyomrában.
Hol tartanak?

– Ezek az úgynevezett lej-
tõsaknák, melyek egyébként
már részei lesznek a majdani
tároló infrastruktúrájának. A
feladatunk most, hogy meg-
határozzuk, hogy a gránit-
tömbön belül hol lehet a pon-
tos helye a tárolónak. Most
körülbelül harmadánál, mint-
egy ötszáz méternél tartunk a
fúrással. Eddig 13,6 milliárdot
költöttünk, a befejezéshez
még 16 milliárd kell. 2009-
ben fogadóképes lesz a táro-
ló, amely akkor nyílik meg, ha
minden szükséges hatósági
engedélyt beszereztünk. 

– A kutatásokat a központi
nukleáris pénzügyi alapból fi-
nanszírozzák, ahová a paksi
atomerõmûtõl érkeznek a befi-
zetések. Az alap fölött azonban
nem rendelkeznek korlátlanul.
Okozhat ez gondot?

– A Központi Nukleáris Pénz-
ügyi Alap rendelkezésre áll, de
köztudott, hogy a költségvetés
nehéz helyzetben van. Mi arra
törekszünk, hogy a forrásokat

a lehetõ leghatékonyabban
használjuk fel. Ha nem valósul
meg 2008-2009-re a tároló
Bátaapátiban, a paksi atom-
erõmû hulladékkezelési prog-
ramjának igazodnia kell hozzá,
azaz további ideiglenes tároló-
kat kell építeni. Mi azon dolgo-
zunk, hogy akár két fázisban
fogadhasson hulladékot a táro-
ló, és 2007 végére, 2008 elejé-
re alkalmassá tegyük ideigle-
nes tárolásra. Ez azt jelenti,
hogy nem kell gondolkodni át-
meneti megoldáson, s ezzel ja-
vulhat az atomerõmû verseny-
képessége.

– Hogyan hat az üzemidõ-
növelés az önök programjára?
Képesek lesznek a meg-
növekedett mennyiség befoga-
dására?

– Abban az esetben, ha
megvalósul – és erre most
már minden bizonnyal sor
kerül, hiszen a parlament is
támogatta –, több évre oszlik
el, így csökkenhet a paksi

atomerõmû éves befizetése,
ami megint csak növeli a ver-
senyképességet. Tehát jól jár
az erõmû, és jól jár az ország
lakossága. A leszereléssel
együtt harmincezer köbméter
kis és közepes aktivitású hul-
ladékkal számolhattunk ere-
detileg, a tárolónál negyven-
ezret céloztunk meg, de ez
bõvíthetõ, a gránit többet is
be tud fogadni.

– Mi a helyzet a nagyaktivitá-
sú hulladékokkal?

– Ha a pénzügyi lehetõsége-
ink korlátozottak, meg kell gon-
dolni mire fordítunk, ilyenkor ál-
talában a nagyaktivitású tároló
programja szenved csorbát.
Nyilvánvalóan Bátaapáti élvez
elsõbbséget, illetve a Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolójának
bõvítése. Egy kiégett fûtõelem
öt éven át pihen a pihentetõ
medencében, ötvenet az átme-
neti tárolóban. Korábban eze-
ket kiszállítottuk Oroszország-
ba, így a legelsõt 2047-ben kell
a végleges helyére betárolni. A
terv az, hogy 2008-ig kijelöljük
egy kutatólaboratórium helyét.
Ez csúszik, csúszhat néhány
évet, de vég nélkül nem lehet
tolni, hiszen vannak több évti-
zedet igénybe vevõ terjedési
vizsgálatok, amelyeket el kell
végezni. A geológusok egyéb-
ként azt mondják, hogy a bodai
agyagkõ egy világcsoda, de
még itt is várnak ránk kutatási
feladatok. 

– Ha már szóba került az át-
meneti tároló, azt is önök üze-
meltetik, építik. Milyen kapaci-
tással rendelkezik a létesít-
mény?

– Arra törekszünk, hogy le-
gyen mindig háromévnyi sza-
bad kapacitás, ugyanis ennyi
kell, hogy újabb modult épít-
sünk. Most öt kamra építése
folyik, ezzel tizenhatra bõvül
számuk. A tervezett üzemidõ
alatt tizenegyezer kiégett fûtõ-
elemmel számoltunk, a bõvítés
itt sem jelent gondot.

– A nukleáris kérdésekben
nemcsak a mûszaki problémá-
kat kell megoldani, sok áll és
bukik a lakossági elfogadottsá-
gon…

– Bátaapátiban nyáron nép-
szavazáson foglaltak állást az
ott élõk arról, hogy befogadják
a tárolót. Nekünk rengeteg
munkák van abban, hogy itt,
Magyarországon ennek a
programnak a lakossági elfo-
gadottsága ilyen jó.

(X)

Mérföldkõ a hulladékelhelyezési programban
Az, hogy a parlament igent mondott a paksi atomerõmû üzem-

idejének növelésére, fontos, de nem szükséges, hiszen a döntést

a hatóság hozza meg. A Bátaapáti térségében tervezett hulladék-

tároló megépítése esetén a helyzet teljesen más, új nukleáris lé-

tesítmény nem hozható létre az országgyûlés hozzájárulása nél-

kül. A kutatásokkal, illetve a nukleáris hulladék elhelyezésével

megbízott társaság, a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. ügy-

vezetõje éppen ezért joggal mondta, mérföldkõ munkájukban az,

hogy megszületett a parlament döntése. Dr. Hegyháti Józseffel a

kutatások jelenlegi állásáról, s jövõbeni feladataikról beszéltünk.



A SOLTÚT Kft. 1991 no-
vemberében alakult hét
magánszemély és a Ma-
gyar Plastiroute Forgalom-
technikai Kft. közremûkö-
désével – tudtuk meg
Rencsár Judittól. Az ügyve-
zetõ elmondta: a társasá-
got 40 dolgozóval hozták
létre útépítési, felújítási te-
vékenységek végzésére. A
kezdeti idõszakban a gé-
peket és a telephelyet bé-
relték, majd a kezdeti ne-
hézségek után az elért
eredményeknek köszönhe-
tõen fokozatosan saját esz-
közöket szereztek be, illet-
ve a bérelt telephelyüket
megvásárolták. Az elsõ pár
évben fõ tevékenységük az
állami közúthálózat építési
és felújítási feladatainak el-
látása volt. A piac beszûkü-
lése után 1994-tõl az útépí-
tési munkálatokat helyez-
ték elõtérbe. Ennek szelle-
mében elindult a géppark
bõvítése: 1994-ben egy
Teltomat III. keverõtelepet,
1997-ben illetve '98-ban
Teltomat V. keverõtelepeket
állítottak fel. A solti központ
mellett az igények kielégí-
tésére Baján önálló telep-
helyet alakítottak ki, illetve
Csengõdön és Kalocsán is
telephelyet vásároltak. En-
nek köszönhetõen immár a
Duna vonalában több me-
gyében tevékenykedhet-

nek. A telepek kialakításá-
val egy idõben az útépítési
igények teljes körû kielégí-
tésére korszerû aszfaltbe-
dolgozó gépsorokat, felüle-
tibevonat-készítõ géplán-
cokat szereztek be a hoz-
zátartozó szállító és kiszol-
gáló eszközökkel.

A kft. a minõségi munkát
helyezi elõtérbe, ennek
biztosítására 1999-ben
bevezették az ISO 9002,
majd 2004-ben a
9001:2000 minõségbizto-
sítási rendszert. Ezzel és a
komoly mûszaki, fizikai és
szellemi háttérrel sikerült
elérni, hogy megrendelõik
igényeit folyamatosan és
tartósan magas szinten
tudják kielégíteni. A SOLT-
ÚT Kft. az eddigi látványos
fejlõdés ellenére is egy
megbízható középvállal-
kozás kíván maradni, me-
lyet jól képzett, megbízha-
tó szakemberekkel és ma-
gas mûszaki színvonalú
eszközökkel teljesíthet. A
cég- és a mûszaki vezetés
jövõbeni alapvetõ feladata
az útépítési piacon elfog-
lalt pozíció folyamatos
megõrzése, és a lehetõsé-

gek figyelembe vételével a
piaci részesedés növelé-
se. A kft. nagy hangsúlyt
fektet a környezetpolitiká-
ra: a környezettudatos
szemléletû vezetõség
amellett foglalt állást,
hogy felelõsséggel tarto-
zik a tevékenységének,
felhasznált anyagainak,
alkalmazott technológiájá-
nak környezeti hatásaiért,
a környezeti erõforrások
felhasználásáért, valamint
magáért a természet álla-
potáért, és az emberi
egészség védelméért. 

A társaság az évek során
kedvezõ tapasztalatokat
szerzett egy újdonságot
jelentõ menedzsment
rendszerrõl. Így a kft. a
2005-ös évben bevezette
az MSZ ISO 14001:1997
szabvány szerinti környe-
zetközpontú irányítási
rendszert. Mivel tevékeny-
ségükbõl adódóan mun-
kavégzésük jelentõs kör-
nyezeti hatásokkal jár, úgy
gondolják, hogy ha mun-
kájuk a környezetirányítási
rendszer szabvány köve-
telményeinek megfelelõen
végzik, eredményesebb
és hatékonyabb lesz a
szervezet mûködése. A
SOLTÚT Kft. jelentõs paksi
és Tolna megyei referenci-
ákkal is rendelkezik. Ne-
vükhöz fûzõdik a körfor-
galmi csomópont építése,
valamint az Öreghegy ut-
cai útfelújítások. Utóbbiak
mûszaki átadását nemré-
giben tartották, és a közel-
jövõben is lesznek mûsza-
ki átadások Paks belterü-
letén. A kft. – tervei szerint
– a jövõben is vissza kíván
jönni városunkba, hogy
fejlessze, és szebbé tegye
városképünket.
A SOLTÚT Kft. ezúton is

boldog karácsonyt és si-
kerekben gazdag új évet
kíván Paks polgárainak.

(X)
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Fotók: Soltút Kft.

Soltút Kft.: a jövõ útjain
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„ Minden ember megtalál-
hatja benne a maga számá-
ra szóló üzenetet, segítséget,
tanácsot. Az olvasásához
nem muszáj hívõnek lenni,
már irodalmi értéke is fel-
becsülhetetlen”

Pálmai Klára NAGY KÖNYVE

A Biblia

„Zseniális módon ábrázolja
az emberi értékeket, életuta-
kat. A könyv olvasásakor
olyan távolinak tûnnek ezek
az életek, de mégis érezheti
az ember, hogy ez rólam
szól, és éppen ebben rejlik
nagyszerûsége”
Lenkey Istvánné NAGY KÖNYVE

Wass Albert: Elvész a nyom

Fotók: Fonyó Dániel (lent)

S. Szabó Gabriella:
Mária a kisgyermekkel

Gyõrffy József: Akvarell

Hartmann József:

Advent éneke

Csillagtalan fakó-
Csendes éj.
Szívedbe ma költözzön remény,
várd a megváltást, az üstököst
felragyogni a világ fölött,
kérj ládikóban mirhát, tömjént,
hogy ne érezd az önzõk bûnét.
Meglásd, meglásd ó Izrael,
Hogy eljövend Emánuel.

Csillagtalan fehér-
Csendes éj.
Jégvirág nyílik az út kövén,
az áldott szegénység most nevet,
megspórolt egy kis szeretetet,
gazdagabb – hiszi – mindenkinél,
majd holnaptól ingyenkoszton él.
Meglásd, meglásd ó Izrael,
Hogy eljövend Emánuel.

Csillagtalan gyémánt-
Csendes éj.
A templomban a remény zenél,
várják a fényt, a szeretetet,
fognák, vezetnék a kisdedet,
át az égen, túl a világon,
ember szülte nyomorúságon.
Meglásd, meglásd ó Izrael,
Hogy eljövend Emánuel.

Csillagcsóvás fényes-
Csendes éj.
Az égrõl menekül a sötét,
s áldottan vetéli a világ
a lelkek metamorfózisát.
A romokon Remény nõ és Hit,
s a szeretet – Embert vajúdik.
Lásd meg, lásd meg ó Izrael,
Íme eljött Emánuel.

Farkas Margit

Fenyõfám alá

Fenyõfám alá
olyan kincset

kérek, mi
átöleli lelkemet.

Zene nélkül
is halljam az

angyalok
muzsikáját.

Mindig
mindennap

így szeressetek.



Hivatalában kerestem fel
Szabó Vilmos Bélát. A be-
szélgetést az elmúlt heti kon-
cert említésével kezdtük, hi-
szen ma már nem csak a val-
lás helyszíne az evangélikus
templom.

– A jó hír, az száll, úgy lá-
tom, hogy szívesen jönnek a
templomba a nem gyüleke-
zeti tagok is, öröm számom-
ra, hogy olyan légkört tud-
tunk teremteni, ami vonzó az
emberek számára – összegzi
a helyzetet vendéglátóm – ez
jó apropó a visszatekintés-
hez.

– A Dunához való kötõdé-
semnek köszönhetem, hogy
Paksra jöttem. Már elõzõ
szolgálati helyemre, Hartára
is azért kerültem – meséli.
Pályafutása csak 1995-ben
vezérelte Paksra, ahova
örömmel készült. – Egy új

hely a lelkész számára is
megújulást jelent, de a kö-
zösség számára is, hiszen
egy picit minden ember más,
különbözik a habitusa, az
igehirdetés közben a szó-
használata és még folytat-
hatnám – idézi fel, majd az
elsõ, eseményteli évekre em-
lékszik:

– Amikor Paksra kerültem,
rögtön nagy tervek születtek
a fejemben, a szívemben.
Rég terveztem egy országos
evangélikus találkozó meg-
szervezését, és láttam, hogy
itt adottak a feltételek, 1997-
ben meg is valósult, ez indí-
totta a további gondolatot,
hogy ökumenikus formában
is rendezzünk egy nagy ta-
lálkozót, és így született meg
két év múlva a Történelmi
Egyházak Regionális Talál-
kozója. Akkoriban még

Dunaföldvárra is jártam,
ahol renováltuk a templo-
mot, s abban az idõben kel-
lett visszaigényelni a parókia
egy részét, ami nagyon ko-
moly, felelõsségteljes küzde-
lem és harc volt, de végül is
sikerült! – idézi fel az áldoza-
tos éveket. Nagy segítség,
ha ilyen körülmények között
szilárd családi támasz áll a
háttérben. 

– A lelkész elfoglaltságá-
ban nincsenek szabadnapok

és munkanapok. Ezt elég
nehéz összeegyeztetni a csa-
ládi élettel, de elengedhe-
tetlen, hogy a lelkész kapjon
támogatást otthonról, elsõ-

sorban a házastárs
részérõl, és nyilván
a gyermekeinek is
tudomásul kell ezt
venni, ami nem
megy könnyen. Há-
rom fiunk van. Ri-
chárd egyetemre
jár, Mátyás fõiskolai
hallgató, Alfréd
még általános isko-
lás. Kiskorukban
nehezen értették,
miért nincs idõm rá-
juk, mi miért nem
tudunk elmenni a
nagymamához kará-
csonykor, vagy õk
miért nem jöhetnek
hozzánk. Apósom is
lelkész, édesapám is

az volt – magyarázza –
Mindez egy életformát je-
lent, amit természetesen
felvállaltam – teszi hozzá
meggyõzõdéssel. Jólesõ ér-
zéssel mesél arról, hogy az
ünnepek elõtti mozgalmas
idõszakban is maga mögött
érezheti élete párját, aki
ilyenkor leveszi a terheket a
válláról, és meghitt hangu-
latot varázsol az otthonuk-
ba. Amikor arról faggatom,
hogy a két ünnep között jut-
e majd idõ a pihenésre, el-
gondolkodik:

– Egy-két nap lazíthatok
talán. Régen voltam a Du-
nán, ahova legtöbbször ku-
tyám kíséretében járok ki-
kapcsolódni, de ilyenkor té-
len csak õ úszik – mosolyodik
el. Kiderül, hogy a testi fris-
sesség is szívügye, fiaival
rendszeresen edzik magu-
kat, Mátyásnak, aki orszá-
gos atlétikai bajnokságon is
nyert már, õ volt a trénere.
Kell az erõ, hogy másnak is
juttathasson belõle, hisz a
parókián nincs megállás: a
híveknek mindig kell a jó szó
– akár ünnep van, akár hét-
köznap.                    

S. Szabó
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Fotók: Molnár Gyula (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)

Az evangélikus lelkészi hivatalban a szokásosnál is per-
gõbbek a napok advent idején. Az elmúlt héten neves
mûvész adott orgonakoncertet a templomban, most az
ifjúsági- és gyermekelõadásra készülnek, melynek sze-
replõi öt iskolából érkeznek. A városi vegyeskar is fel-
lép az adventi koncerten, mindez persze a hitélet szoká-
sos eseményein felül. Aki pedig nem tud már részt ven-
ni az ünnepi eseményeken, ahhoz a lelki pásztor maga
megy el igét hirdetni. 

A visszafogott mosolyú,
komoly lánnyal a Városi
Múzeum gyertyaöntõ ver-
senyének eredményhirde-
tésén találkoztam, ahol ti-
zenhét éves kora ellenére a
felnõttek mezõnyében ve-
hette át a legkreatívabb al-
kotásért járó elismerést.
– Kagyló formába öntött
gyertyát készítettem, ami-
be gyöngyöket szórtam –
meséli. – Az ötlet onnan
való, hogy szeretem az ef-

féle kézmûves dolgokat,
különösen a gyöngyfûzést.
Gyakran bütykölök vala-
mit. Azt hiszem, idén anyu-
kámat is saját készítésû

gyertyával lepem meg,
mert õ szereti az ilyesmit.
Mártának a kézmûvesség
területén gyûjtött babérok
annál is inkább dicséretére
válnak, mivel az Energeti-
kai Szakközépiskola tizen-
egyedik évfolyamán legin-
kább a közgazdasági tanul-
mányokhoz nélkülözhetet-
len tantárgyakat kedveli,
meg – amint azt nagy
örömmel bevallotta – a
testnevelést. Kedvenc idõ-
töltése az ESZI országos
sikereket elért floorball-
csapatával való edzés. 

S. Szabó

Tehetségesek, fiatalok

Szabados Márta

Jó napot, mi újság?

Szabó Vilmos Béla
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Fotók: Molnár Gyula

Boldog karácsonyi

ünnepeket, 

eredményekben

gazdag új évet kíván

minden kedves

megrendelõjének,

ügyfelének

a Partner Kft!

Paksi Építõipari Kft. 
fiatal, agilis építészmérnök
vagy üzemmérnök végzett-
séggel, legalább öt év kivite-
lezõ építõiparban eltöltött
gyakorlattal rendelkezõ mun-
katársat keres.
Elvárások:
- jó kommunikációs készség
- számítógépes ismeretek
- B kategóriás jogosítvány
Szakmai önéletrajzzal ellátott
jelentkezésüket „Biztos jövõ“
jeligére kérjük a szerkesztõ-
ség címére.

Adventi udvar Dunakömlõdön
Az utóbbi idõben számos je-
lét látni annak, hogy a hely-
beli civil szervezetek egy-
mással összefogva igyeksze-
nek jobb, tartalmasabb, sok-
rétûbb kikapcsolódást bizto-
sítani a Dunakömlõdön élõk-
nek. Az ünnepre készülve
egy hamar népszerûvé vált
ötlettel rukkoltak elõ, adven-
ti udvart hoztak létre, s ott
várják minden pénteken az
érdeklõdõket. Belõlük meg
akad bõven, egy-egy adventi
esemény után még Pakson
járva-kelve is lehetett halla-
ni, micsoda fantasztikus volt
a péntek este Kömlõdön. A
program négy héten át várja
az érdeklõdõket. Az adventi
udvaron a helyi civil szerve-
zetek portékamustrát tarta-
nak, a borbarátok forralt
bort, a nyugdíjasok sütemé-
nyeket, a kertbarátok asztali
díszeket, a hazajáró diákok
gipszképeket, festett üveg-
tárgyakat kínálnak. A porté-

kákért pénzt nem kérnek, de
mindennemû adományt jó
szívvel fogadnak, s azt ha-
rangfelújításra szánják. Az
igazi izgalmat – fõként a
gyermekeknek – az élõ bet-
lehem jelenti. Ezt az élet-
nagyságú figurák mellett élõ
állatok alkotják. 

– Az ünnepvárás idején
minden pénteken 18 órakor
nyitja meg kapuit az adventi
udvar, egy órával késõbb, 19

órától a közösségi házban ze-
nés vagy éppen prózai mû-
sort szervezünk – tudatta la-
punkkal Koósz Roland plébá-
niaigazgató. A plébánia ud-
vara elsõ ízben december má-
sodikán népesült be. Ezen az
estén Ivancsics Tamás fiatal
zeneszerzõ és barátai gitár-
koncertjét élvezhette a kö-
zönség. Egy héttel késõbb a
paksi Jézus Szíve templom
kórusa adott karácsonyi
hangversenyt. A következõ
hétre a város iskoláit hívták
betlehemes fesztiválra, de-
cember 23-án pedig zenés ka-
rácsonyi felolvasó estet köve-
tõen zárja be kapuit az ad-
venti udvar. Minden bizony-
nyal nem végleg, „csak” egy
esztendõre, a következõ ka-
rácsonyvárásig, hiszen na-
gyon sokaknak szerzett kel-
lemes órákat, perceket a pél-
dás összefogással rendezett
program.      -vida-

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

sikerekben gazdag új évet kívánunk

ügyfeleinknek és leendõ ügyfeleinknek !

Dunakömlõdrõl

az F.b.-Forst Kft.Asztalosüzem dolgozói

A Nagy Könyv paksi prog-
ramjai befejezõdtek. A
Pákolitz István könyvtár-
ban megtartott díjátadón
Gutai István, a könyvtár ve-
zetõje köszöntötte a meghí-
vottakat, majd röviden ér-
tékelte a több hónapig tartó
programsorozatot. Kiemel-
te, hogy a Nagy Könyv pak-
si rendezvényein több mint
ezer diák vett részt. A
könyvtárban tartott dráma-
órák, a borítótervezõ pályá-
zat és a feladatlap-kitöltõ
verseny mellett a diákok
felolvasást vállaltak: a Ba-
logh Antal Katolikus Általá-
nos Iskola és Nyolcosztá-
lyos Gimnázium tanulói az
Akác utcai szociális gondo-
zóban, míg a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola neb-
ulói a lakótelepen, a Szociá-
lis Otthonban.

A rendezvényeket a magas
részvétel és az eredményes
munka jellemezte. A megnyi-
tó-értékelés után Lázár Ág-
nes a Nagy Könyv projekt
vezetõje adta át a díjakat. A
két-két versenyfeladatnál
kategóriák szerint az ered-
ményes versenyzõk a Nagy
Könyv-projekt ajándékait,
pólót, asztali lámpát, jegyzet-
tömböt kaptak. A más ren-
dezvényeken résztvevõk
könyvjutalmat és emléklapot
vehettek át.         

-molnár-

Nagy Könyv
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Fotó: Fonyó Dániel (fent), Wollner Pál (lent)

Együtt örültek a sikernek
Az ASE étterem adott ott-
hont a PSE labdarúgó szak-
osztály évzáró rendezvé-
nyének. Az este dr. Blazsek
Balázs, a PSE elnökének
megnyitó-értékelésével
kezdõdött. Az elnök megkö-
szönte a focisták kiemelke-
dõ õszi eredményeit, és a
tavaszi fordulóhoz is sok si-
kert kívánt. Arra buzdította
a játékosokat, hogy hozzák
nehéz helyzetbe a vezetést,
ami egyértelmûen azt jelen-
ti, hogy nyerjék meg a baj-
nokságot, és 2006 tavaszán
okozzon fejtörést a város
vezetésének, illetve a támo-
gatóknak a hogyan tovább.
Gratulált a labdarúgóknak
Kovács József, a PA Rt.
igazgatója is, Faller Dezsõ
alpolgármester pedig a vá-
ros támogatásáról biztosí-
totta a megjelenteket. Ha-
raszti Zsolt szakosztály me-
nedzser elégedetten állapí-
totta meg, hogy a fiúk nem
csak focizni tudnak, de ké-
pesek voltak létrehozni egy
egymásért küzdeni, a másik
sikerének örülni tudó társa-

ságot. Lengyel Ferenc ve-
zetõ edzõ a játékosok mun-
káját és a támogatók segít-
ségét köszönte meg. Süli
János a szakosztály vezetõ-
je fontosnak tartotta meg-
említeni, hogy összeállt a
csapat, hiszen jó a hangulat
az öltözõben, és kellõ lelke-
sedéssel lépnek pályára a
játékosok. Nem ijednek
meg a saját árnyékuktól,
tudnak örülni egymás sike-
rének. – Ez a társaság, úgy
a szakmai vezetés, mint a
szakosztályvezetés,mind
pedig a játékos kollektíva
együtt van. Képes volt le-
küzdeni az ellenfeleket, ha
kellett, dacból hozták haza
a három pontot. Bennük
van a betyárbecsület, ami
garancia lehet arra, hogy
elsõ helyen zárják tavasszal
is a bajnokságot. A szakve-
zetés mindent megtesz
azért, hogy ha úgy alakul,
legyen Paks városának elsõ
osztályú focicsapata – zárta
a beszélgetést Süli János
szakosztályvezetõ. 

SJ

Az év dzsúdósa: Braun Ákos

1993-ban Kovács Antal ka-
pott hasonló elismerést,
mint ebben az esztendõben

Braun Ákos, az ASE hu-
szonhét éves világ- és Eu-
rópa-bajnok cselgáncsosa.
Az európai szövetség
Moszkvában ülésezett, itt
választotta az év legjobbjá-
vá Ákost. Az elsõ helyet
megosztva kapta meg baj-
nokunk az orosz Alek-
szandr Mihalinnal, hiszen õ
is képes volt azt a bravúrt
végrehajtani, hogy egy év-
ben megnyerje az EB-t és
a VB-t is. Braun Ákos meg-
lepõdött a világraszóló elis-
merésen, hiszen nem is
tudta, hogy létezik ilyen
szavazás.                              

SJ

Közös sportkoncepció
Paks városának két meg-
határozó sportegyesülete
közös sajtótájékoztatót
tartott december elején.
Hetzmann Albert (képün-
kön) és dr. Blazsek Balázs,
a két egyesület elnöke egy
hosszú távú együttmûkö-
dést koronázott meg, ami-
kor a sajtó képviselõinek
bemutatta a „Az ifjúsá-
gért, az egészségért, a kö-
zösségért!” nyilatkozatot,
illetve az „ASE, PSE kö-
zéptávú sportkoncepció”
címû megállapodás írásos
anyagát. A sportkoncepció
lényege, hogy tudatosul-
jon a város lakosságában,
a sportolókban és a sport-
vezetõkben, hogy a két
nagy múltú egyesületnek
meghatározó szerepe van
abban, hogy a paksiak mi-
nél több sportolási lehetõ-
séghez jussanak, minél
magasabb szintû sport-
programon kapcsolódhas-
sanak ki. A cél, hogy a
sportlétesítmények nyitot-
tak legyenek, mindenki
megtalálja az alkatának,
kondíciójának, életvitel-
ének legmegfelelõbb moz-

gáslehetõséget. A létesít-
ményeket teljes körû szol-
gáltatással kell mûködtet-
ni. Mindkét egyesületnek
célja, hogy az együttmûkö-
dési lehetõségeket mara-
déktalanul kihasználja, a
szakosztályok a létesítmé-
nyeket a sportolni vágyók
és a versenysportolók
szempontjait maximálisan
figyelembe véve osszák
fel. A koncepcióban az is
szerepel, hogy ki kell ala-
kítani egy városi, illetve
regionális sportstratégiát,
amely inspirálni fogja az
itt élõ embereket arra,
hogy minél több idõt for-
dítsanak a sportra, a sza-
badidõ egészséges kihasz-
nálására. A két egyesület,
mint azt Hetzmann Al-
berttõl, az ASE elnökétõl,
illetve dr. Blazsek Balázs-
tól, a PSE elnökétõl meg-
tudtuk, mindent elkövet
azért, hogy ennek a kon-
cepciónak elõteremtse tár-
gyi feltételeit, a többi már
„csak” rajtunk, az itt élõ
embereken múlik, hogy
mit használunk ki belõle. 

SJ

Az Atomerõmû SE Természetjáró Szakosztálya a többéves
hagyományaihoz híven Mikulás-túrát szervezett az Ürge-
mezõn. A túrát maga a Mikulás vezette (Bodor Árpád), aki a
gyerekek nagy meglepetésére a verset, éneket elõadó cse-
metéknek kis ajándékkal kedveskedett.



18 M O Z A I K

ELADÓ
Dunakömlõdön 2 szobás csa-
ládi ház a Szabadság utcában
eladó. Irányár: 5,9 M Ft.

Dunakömlõdön, a Sánchegy
utcában összkomfortos csalá-
di ház (téglafalakkal) eladó.
800 m2-es telek, 96 m2-es
alapterület. Irányár: 10,3 M Ft.

Dunakömlõdön a Béke
utcában családi ház eladó
(téglafalakkal). Összkomfor-
tos, 4 szobás, udvari garázs.
Irányár: 9.8 M Ft.

Piactéren (a volt Németh sö-
rözõ) Mecsekvidéke Takarék-
szövetkezet mellett üzlethe-
lyiségek és 1 db lakás eladó.

Az Ipari Parkban 220 m2

alapterületû korszerû üzlet-
helyiség 800 Ft/m2 áron ki-
adó.

Kápolna utcában 4 szobás,
összkomfortos, 140 m2 alap-
területû családi ház 2100 m2

területtel 11 M Ft-ért eladó.

A Dunaföldvári úton a Tégla-
gyár mellett, szemben a
kompkikötõvel, téglaépület-

ben II. emeleti, 66 m2-es, 3
szobás, összkomfortos, gáz-
fûtéses lakás eladó. Irányár:
6,2 M Ft.

A lakótelepen az ASE pálya
mögött 1364 m2-es közmûve-
sített építési telek gyümöl-
csössel, szõlõvel, kis épület-
tel eladó. Irányár 5 M Ft.

A Fehérvári úton 2 szintes,
összkomfortos, 4 szobás
családi ház garázzsal eladó.
Üzletnek, vállalkozásnak is
alkalmas. Irányár: 16,5 M Ft.

A Kossuth Lajos utca 3. sz. ház

tetõterében 2 éve épített, 96 m2-
es lakás eladó. Irányár 17,8 M
Ft. Kétszobás lakást beszámí-
tunk, lehet IV. emeleti is.

Az Öreghegy utcában 747
m2-es területen 4 szobás, 2
fürdõszobás, amerikai kony-
hás, erkélyes, teraszos, köz-
ponti fûtéses családi ház ga-
rázzsal, gázcsonkkal eladó.
Irányár: 25 M Ft.

Részletes tájékoztatás: 
Fonyó Lajos ingatlanközve-
títõ, befektetési tanácsadó.
Telefon:70/310-8374 és 
75/314-119.

Fotók: Szaffenauer Ferenc

Az ünnep jelképei
Karácsony-
fa: A kará-
csonyfa-állí-
tás német
eredetû szo-
kás a 17. szá-
zadból. A

néphit szerint a téli napfor-
duló idején kiszabaduló go-
nosz szellemektõl védett,
ha az élet örökzöldje alá
húzódtak. A hagyomány
szerint Luther Márton állí-
tott elõször karácsonyfát, õ
azonban már Jézus születé-
sének tiszteletére. Az elsõ
megalapozott adat 1605-bõl
származik, egy strasbourgi
polgár jegyzeteibõl. Ma-

gyarországon csak a múlt
század második felében
terjedt el a szokás, elõször
a nemesi családoknál, majd
a módosabb polgároknál,
késõbb egyre szélesebb
körben. 

Gyertya: A ke-
resztény szimbo-
likában Krisztus
jelképe. A gyer-
tya is megsemmi-
sül miközben
fényt ad, miként

az Üdvözítõnek is meg kel-
lett halnia, hogy megváltsa
az embereket. A láng, a ka-
nóc és a viasz egysége a
szentháromságot testesíti

meg. A gyertya végigkíséri
életünket, ott van a keresz-
telõn, a születésnapokon és a
ravatalokon.    

Háromki-
rályok: A
9. századtól
G á s p á r -
nak, Meny-
hértnek és

Boldizsárnak nevezték, a há-
rom életkor és a három ak-
kor ismert földrész szimbó-
lumává lettek. A napkeleti
bölcseket a Messiás csillaga
vezette a gyermek Jézushoz.
Az aranyat, mint földi király-
nak, a tömjént, mint isten-
nek és a bebalzsamozásra

szolgáló mirhát, mint a ke-
resztfán szenvedõ embernek
adták át Jézusnak, ez jelké-
pes értelmük.
Szaloncukor: A nálunk ha-
gyományos ünnepi édesség a
századfordulón vált divatossá,
de már a múlt században is ké-
szítettek ilyet cukrászok. A re-
formkorban – francia minta
alapján – jött divatba a polgári
családoknál a fogadószoba, az-
az szalon. Itt állítottak kará-
csonyfát, innen az elnevezése.
Egy 1891-ben megjelent cuk-
rász kézikönyv tizenhétféle
szaloncukrot említ.    -gyöngy-
(forrás: Ónodi Gyöngyi nép-
rajzos anyagai, internet)

Biszák László szekszárdi festõ alkotásaiból nyílt kiállítás a
paksi rendõrkapitányság zsarugalériáján. A tárlat fõként
realista és impresszionista alkotásokból áll össze. A kiál-
lítást január elejéig ügyfélfogadási idõben tekintheti meg
a közönség.

A varázslatos, ajándékhozó éjszakát megelõzõen a Miku-
lás szakított idõt arra, hogy a Finlandia Kör meghívására
idén is ellátogasson városunkba. Megérkezéséig Ferencz
Orsolya énekes szórakoztatta a gyerekeket a városháza
nagytermében.
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A Fortuna rádió idén decem-
berben is igazi karácsonyi
hangulatot kínál! Mûsoraján-
latunk a következõ:
December 23-ig olyan játé-
kokkal várjuk önöket, melye-
ken újabb ajándékokat nyer-
hetnek: a karácsonyi vacsora
mellé Pakson és környékén
termelt borokat, a kará-
csonyfa alá fortunás karácso-
nyi bögréket.
December 24-én egész dél-

elõtt paksi cégek ajándékoz-
zák meg önöket játékaikkal
és nyereményeikkel. Délután
13 órától pedig egészen az éj-
féli Himnuszig csodálatos ka-
rácsonyi hangulatot varázso-
lunk otthonukba, igazi kará-
csonyi zenés, verses összeállí-
tásunkkal. Nincs szükség a
lemezek cserélgetésére!
Elég, ha minket hallgatnak!
December 25-én és 26-én 9-
tõl 13 óráig mind két napon

karácsonyi kívánságmûsor-
ral jelentkezünk. Elõtte és
utána pedig szintén karácso-
nyi zenés összeállítással.
December 31-én 13-17 óráig
a szilveszterre hangolunk!
Zenés, humoros mûsorunk-
hoz garantált lesz a jókedv és
a nevetés! 
És ne feledjék: 
„A fagy odakint, a Fortuna
idebent! Egy ritmus, ami át-
melegít!”

TelePaks

Pénteken az ASE férfi ko-
sárlabdacsapata a Szol-
nok gárdájával csap össze
a Gesztenyés úton. A mér-
kõzést szombaton és
vasárnap (17-én és 18-án)
17.30-tól tekinthetik meg.

Negyedik szemeszterénél
jár a Mindentudás egye-
teme. A negyedik elõ-
adást Szegedy Maszák
Mihályt tartja Nemzeti
irodalom és világirodalom
a 21. században címmel. A
mûsort szerdán (21-én)
18.00 órától láthatják a
TelePaks mûsorán.

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Idõpont: 2005. december
17-én (szombat) 13 órától.
Helyszín: Városi Mûvelõ-
dési Központ
13.00 Karácsonyfa díszí-
tés, a “Jönnek az ünnep-
napok” címû pályázatra be-
érkezett díszekkel

14.00 A rajz-, és kará-
csonyfadísz készítõ pályázat
eredményhirdetése és kiállí-
tás megnyitó a kiskiállítóban

15.00 Zenés karácsonyi
köszöntõ a Csurgó zene-
karral és tanítványaival a
nagyklubban.
Harry Potter-találkozó a
kisklubban, ahol karácso-
nyi szeretetbájitalt készí-
tünk.

16.00 Tombola sorsolás
16.30 Karácsonyi mozi:
Csodacsibe (szinkronizált,
amerikai animációs film, 77
perc)
13 órától élõ kívánságmû-
sor a Fortuna Rádió jóvol-
tából.

Kézmûves foglalkozások:
zoknivarrás, mézeskalács-
sütés, agyagozás, kifestõk
színezése.

A szülõk, nagyszülõk, kísé-
rõk számára újságokkal,
receptekkel (csere-bere),
pogácsával, teával, kozme-
tikum-bemutatóval, kará-
csonyi vásárral (december
12–22.) szolgálhatunk.
Belépõ: 400 Ft/fõ/délután

Fortuna 96,3 Mhz

Kiállítás

A Városi Múzeum idõszaki
kiállítása a II. világháború
tárgyi örökségeit mutatja
be. 

A városi mûvelõdési központ
nagykiállítójában Szántó
Szilárd kolozsvári festõmû-
vész tárlata látható. 

Fotó: Molnár Gyula

Karácsonyi vásár
Lakástextil-

méteráru
nagy választékban,

kedvezõ áron, 
kiváló minõségben.
Sodexho elfogadóhely

Molnár Istvánné, 
Paks, Dózsa Gy. út. 25.

Telefon: 75/310-351
Kellemes karácsonyi

ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk!

A Dunakömlõdi Faluházban
Jantner János dunakömlõdi
és Bíró Renáta paksi amatõr
képzõmûvész festmény- és
grafikai kiállítása tekinthetõ
meg.

Paksi Villanyszerelő Kft.

valamennyi üzletfelének 
megrendelőjének
békés boldog karácsonyi ünnepeket,
eredményekben gazdag, boldog új
évet kíván.

Kérjük, tiszteljenek meg 2006−ban 
is bizalmukkal!

Karácsonyi gyereknapMozi

Dec. 18. (vasárnap) 19 óra
ZORRÓ LEGENDÁJA

Szinkr. amerikai 
kalandfilm

Dec. 21. (szerda) 19 óra
A SZÁLLÍTÓ 2

Feliratos francia akciófilm

Dec. 23. (péntek) 17 óra
WALLACE ÉS GROMIT
ÉS AZ ELVETEMÜLT

VETEMÉNY
Szinkr. animációs film

Dec. 28. (szerda) 19 óra
HAZÁRD MEGYE

LORDJAI
Feliratos amerikai vígjáték

Dec. 30. (péntek) 17 óra
VADGALAMB

Szinkr. angol komputer-
animációs film



A Neutron Gépészeti és Építõipari Kft. 
dolgozóinak megrendelõinek és ügyfeleinek, 
Paks város minden lakójának 
BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET, 
eredményekben és sikerekben gazdag új évet kíván!

Immár negyedik éve, hogy a
Városi Múzeum a kará-
csonyhoz kapcsolódó ver-
sennyel járul hozzá a város
ünnepváró hangulatához. 

– Elõször betlehemkészítõ
versenyt hirdettünk, egysze-
rûen azért, mert szerettünk
volna kicsit kedveskedni
azoknak az embereknek,
akik fontosnak érzik, hogy a
múzeumba eljöjjenek – em-
lékszik vissza dr. Váradyné
Péterfi Zsuzsanna, a múze-

um igazgatója.
– Meglepeté-
sünkre akkor
már nagyon so-
kan pályáztak
és hozták el a
munkáikat hoz-
zánk. A köve-
tkezõ évben  a
szaloncukorfõ-
zõ versenyre,
majd a mézes-
kalácssütésre

került sor. Tavaly több mint
nyolcvan ember készített
mézes süteményt, az idei ki-
csit nehezebb feladat volt,
ami abból is látszik, hogy
„csupán” harminchárman
vettek részt a versenyben. 

Az idei versenyzõk igen
kreatívak voltak. A techni-
kák és színek kavalkádját
varázsolták a kiállításra,
szemes terménytõl a flitte-
rekig mindent használtak a
gyertyakompozíciókhoz. Az

eredményhirdetés elõtt
Ónodi Gyöngyi, a múzeum
néprajzkutatója beszélt a
gyertyaöntés történetérõl.
A rendezvény zárásaként
pedig – hisz december 13-a
volt éppen – Luca napi jós-
lási szokásokat próbálhat-
tak ki a játékosabb kedvû
érdeklõdõk.

A gyertya régen a szüle-
téstõl a halálig elkísérte az
embert. A
világrajöve-
telkor azért
gyújtották
meg, hogy
távol tartsa
a rossz szel-
lemeket, de
gyertya járt
az elhunyt
mellé is,
mert hiszen
a tûz ébren
tartó eszköz.
Aki pedig a

tüzet birtokolja, annak iste-
ni és ördögi hatalom is lehet
a birtokában – errõl a mito-
lógia és sok-sok rege is be-
szél. A gyertya sokáig akko-
ra értéknek számított, hogy
egyes helyeken a kirótt bír-
ságot is viaszban kellett
megfizetni. Sokáig csak fõ-
úri házak luxusa volt, mert a
faggyú és a méhviasz ko-
moly értéknek számított.

Az alkotásokból készült ki-
állítás vízkeresztig tekinthe-
tõ meg a múzeum kõtárában.

S.Szabó

A Duna Akkreditált Autósiskola
a Paksi Mûvelõdési Központban 
2006. január 9-én 17 órakor intenzív gépjármûvezetõi
tanfolyamot indít minden jármû-kategóriában.
A tandíj 30%-a visszaigényelhetõ az
adóból.Szolgáltatói tanfolyamok.
Belföldi szolgáltatói nemzetközi (busz, fuvarozói
OKÉV: 03-0011-04)
Jelentkezni lehet: Leveles János iskolavezetõnél
20/9430-355
Az Ifjúsági Irodánál: 75/519-155 telefonszámon.
Részletfizetési kedvezmény!

A Duna Akkreditált Autósiskola 

boldog karácsonyi ünnepeket kíván 

minden jelenlegi és leendõ ügyfelének!

Kellemes karácsonyi
ünnepeket kíván

a Lens Optika Kft!
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A Bencsik Autósbolt dolgozói
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 

és sikerekben gazdag, boldog új évet
kívánnak!

December második
felében is a szokásos
nyitva tartással várjuk 
Kedves Vásárlóinkat!

Tradíció és kreativitás

Fotók: Szaffenauer Ferenc


