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Karácsonyi fények
ajándékba
Az ünnepek óta fényárban
úszik a paksi Jézus Szíve
templom. A díszvilágítást a
Paksi Atomerõmû Rt. ajándékozta a városnak karácsonyra. A berendezést Kovács József vezérigazgató adta át a
város lakóit képviselõ Hajdú
János polgármesternek, egy
ebbõl az alkalomból rendezett
ünnepségen karácsony elõestéjén. – Karácsonykor az
emberek lelkében béke honol,
s mindenki megajándékozza
szeretteit. A paksi atomerõmû itt él és dolgozik, s ezzel az
ajándékkal szeretnénk kifejezni hálánkat és szeretetünket – mondta Kovács József.
Hozzátette: azt reméli, a reflektorok az idõk végezetéig
emlékeztetnek 2005 karácsonyára. Az év – mint azt a vezérigazgató is megerõsítette
– az atomerõmû és a városvezetés jó kapcsolata jegyében
telt. Hajdú János mindezt
megerõsítve utalt arra, hogy
immár másodízben köszönhe-

ti meg idén az erõmû ajándékát, hiszen nemrégiben egy
mûjégpályával lepte meg a
várost a társaság. Ezek után
a polgármester arról beszélt,
hogy milyen kiváló ajándékot
adott az atomerõmû, ez ugyanis mindenkinek szól, s egyformán örülhet neki mindenki, nõ és férfi, fiatal és idõs. –
Ez az ajándék mindig annyifelé osztható, amennyien vagyunk – tette hozzá. A templomot karácsonytól kezdve
minden éjszaka huszonkét
reflektor világítja meg. Hétköznapokon alkonyattól éjfélig, ünnepeken egész éjszaka
ragyognak a fények. A világítást az önkormányzat üzemelteti majd, de mint az átadáson elhangzott, ez elhanyagolható tétel lesz, mert az
atomerõmû és a kivitelezõ
rendkívül takarékos világítótesteket választott. A korszerû berendezések fogyasztása
ugyanis csupán 2,5 kilowatt.
-tünde-

Nyitási betétakció Pakson ! 3 hónapra évi 6,5% kamat !
6 hónapra évi 6,25%, 12 hónapra évi 6% bármilyen összegû számlalekötésre (EBKM 6,00–6,66%)
A város új pénzintézete szeretettel várja Önöket Paks, Villany utca 4. szám (volt Németh sörözõ) alatti fiókjában! Telefon: 75/511-240

44 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!
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Röviden
Ötvennyolc kézdivásárhelyi

gyermek kapott karácsonyra
ajándékot a Paksról érkezett
adományból. A Gastroblues
Fesztiválról készült lemezt
idén jótékonysági koncerten
mutatták be, a bevételt, közel százötvenezer forintot az
erdélyi testvérvárosba küldték el, hogy a szegény gyerekek kaphassanak belõle. Török Sándor polgármester a
helyi nyugdíjasklub tagjaira
bízta az elosztást, õk a gyerekek kívánságai alapján ruhákat, cipõket vettek a
pénzbõl. Az öt helybeli iskola
létszámarányosan kapott az
adományból.
Az atomerõmû legnagyobb

érdekképviselete, a Paksi
Atomerõmû
Dolgozóinak
Szakszervezete (PADOSZ)
Ifjúsági Tagozata a tavalyi
sikeren felbuzdulva idén is
megrendezte hagyományos
karácsonyi vásárát. A városi
mûvelõdési központban saját készítésû tárgyakat kínáltak eladásra. Apró Tibor,
az Ifjúsági Tagozat vezetõje
elmondta, a bevételt, ami
több mint százezer forint
volt, a paksi bölcsõdéknek
ajánlják fel.
Felújították az Energetikai
Szakközépiskola sportcsarnokának néhány öltözõjét. Az
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intézményt fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke,
dr. Kiss Mihály elmondta, a
sportcsarnok öltözõ-fürdõ része teljesen amortizálódott. A
fenntartási költségeket biztosító Paksi Atomerõmû Rt.-vel
abban állapodtak meg, hogy
két ütemben végzik el a felújítást. Ennek során az összes
épületgépészeti berendezést,
vezetéket kicserélték, megújult az öltözõk és fürdõk
szellõzése, fûtése, vízellátása,
teljesen új burkolatot kapott
az északi szárnyon minden öltözõ és fürdõ. Az északi
szárny elkészült az idén, a déli szárnyon jövõre végzik el a
rekonstrukciót.
Másodszor is szeretetvendégséget tartott Molnár
Imréné. A nyugdíjas aszszony s néhány segítsége december 24-én gulyással várta a szükséget szenvedõket.
Ancika kuglófot is sütött karácsonyra, ebbõl vitt a hajléktalanszállóra, s a nyugdíjasotthonba, illetve a múzeum mellett felállított sátorba. Az étel mellé jutott mindenkinek ajándékcsomag a
korábban gyûjtött adományokból. Molnár Imréné és
segítõi karácsonyfát is állítottak, díszítettek, s így ünnepi hangulatban várták a
rászorulókat. A karácsonyi
szeretetvendégségen több
tucatnyian ülték körbe az
asztalt.
-vt-

Régi-új pénzintézet

„Már jártunk itt, de akkor
csúfosan leégtünk. Ezt újra
nem engedhetjük meg magunknak” – kezdte némi humorral fûszerezve mondandóját a Budapest Bank paksi fiókjának megnyitóján
Plank Gábor. A pénzintézet
vezérigazgató-helyettese
elõtt Hajdú János mondott
köszöntõt. A polgármester
örömmel üdvözölte a régi-új
céget Pakson. Arról beszélt,
hogy a paksiaknak, az önkormányzatnak és a lakosságnak egyaránt elõny, ha
verseny van minden területen, így a pénzügyi szolgáltatások terén is. A Budapest

Banknak egyébként a hatvanötödik fiókja a most
megnyílt paksi. A pénzintézet körülbelül négy éve
szüntette meg fiókját a városban, miután a bank épülete leégett. A Budapest
Bank, anyavállalata a GE
Money Bank egyik alapelvével, a könnyû elérhetõséggel összhangban 2004-ben
úgy döntött, hogy bõvíti hálózatát. A dél-dunántúli régióban jelenleg négy egység
van, a paksi a második Tolna
megyei fiók. A pénzintézet
hét új állást teremtett a fiók
megnyitásával.
-vida-
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Címlapfotó: Molnár Gyula
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Döntés után –
a városházáról jelentjük
Közmeghallgatással kezdõdött a paksi képviselõ-testület idei utolsó ülése. A képviselõk a város lakóinak
hozzászólásai, véleménynyilvánítása után olyan népszerûtlen kérdésekkel foglalkoztak, mint a közüzemi
díjak emelése. Az év utolsó tanácskozásán született a
döntés arról, hogy a „Paks kultúrájáért” díjat Kernné Magda Irén kapja.
Megtartotta ez évi utolsó tervezett testületi ülését Paks
város önkormányzata. A grémium a tizenhét napirendre
tûzött téma tárgyalása elõtt
közmeghallgatást tartott. A
felszólalók a már régóta viszszatérõ problémák felvetése
mellett köszönetet is mondtak a képviselõknek. Hosszú
ideje húzódott a dunakömlõdi utak rendbehozatala, idén
ennek egy része megvalósult, ezt köszönte meg a testületnek egy kömlõdi lakos.
Felmerültek olyan gondok is,
melyek megoldására Hajdú
János polgármester szerint
legalább egy évet kell várni,
ez pedig a Kosár utca és környékének csapadékvíz-elve-

Fotó: Molnár Gyula

zetése. A közmeghallgatás
után a jövõ esztendõre vonatkozó árakat szabta meg a
testület. A helyi közlekedés
átlagosan 10%-kal, a távhõszolgáltatás 8,1%-kal drágul,
a hulladékszállítás 5%-kal, a
vízdíj 3,1%-kal fog többe kerülni 2006-ban. Az önkormányzati lakások bérleti díjai majdnem 4%-kal emelkednek, a helyi adókban viszont nincs érdemi változás.
A testület ezek után módosította az Ipari Park Kft. alapító okiratát, majd újabb egy
évre kinevezte dr. Pásztor
Hildát a háziorvosi szolgálat
vezetõjének. A képviselõ-testület megbízta dr. Vadász
Melindát a gyermekfogászati

rendelés feladatainak ellátásával. A polgármesteri hivatal szervezeti és mûködési
szabályzatának tárgyalása
kissé lelassította az addig futószalagon történõ szavazásokat, ám végül ebben is sikerült egyhangú döntést
hoznia a grémiumnak. A város történetében elõször került testület elé a bûnmegelõzési koncepció, melyre –
mint elhangzott – a jövõ
nemzedékének nyugalma miatt van nagy szükség. A polgármester beszámolt arról,
hogy a Paksi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács egy
település mûködtetéséhez
elegendõ pénzzel gazdálkodhatott, és ezt a tõkét sikerült
olyan feladatok megvalósítására fordítani, melyek nagy

3

részét Paks városa eddig saját forrásból finanszírozta. A
testület elfogadta 2006-os
munkatervét, melyben az
õszi helyhatósági választásokig öt soros ülést terveztek.
Zárt ülésen Kernné Magda
Irén volt múzeumpedagógusnak ítélte oda a képviselõ-testület a „Paks kultúrájáért” kitüntetõ címet. A testület átruházta hatáskörét az
oktatási bizottságra a diákok
országos pályázaton való
részvételét támogató kérelmek elbírálásával kapcsolatban, illetve a szükséges önerõ biztosításáról szóló döntést a gazdasági bizottságra
bízta. A testületi ülés karácsonyi jókívánságokkal és
békés egyetértéssel zárult.
SJ

„Paks Kultúrájáért”
A testület a város kulturális életében dolgozó azon személyek részére, akik a város kultúrájáért, a város hazai, illetve nemzetközi elismertségéért maradandót alkottak,
„Paks Kultúrájáért” kitüntetést alapított. A kitüntetést
kétévente a magyar kultúra napján, január 22-én adják
át. Eddigi díjazottak: 2002-ben Bézi Sándor, 2004-ben
Bézi Sándorné.
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Kisgazda fórum

Országjáró lakossági fórumai sorában Pakson tartott
tájékoztatót a Független
Kisgazda Nemzeti Egységpárt a Duna Hotel tanácskozótermében. A mintegy háromtucatnyi érdeklõdõ elõtt
Molnár László országos elnök és Atyánszky György
országos fõtitkár ismertette
a párt programját, amit helyi vonatkozású kérdésekkel
Pámer Zoltán pártszervezõ
egészített ki. Molnár László
hangsúlyozta: hat pilléren
áll programjuk, hangsúlyt
helyeznek mások mellett a
nyugdíjasok és az ifjúság
problémáira, de igyekeznek
kezelni például az autós társadalom gondjait is. Nem feledkeznek meg természetesen a kisgazdapárt hagyományos bázisáról, a mezõgazdaságban dolgozókról
sem. Az elnök – mint pártja
egyik legnagyobb célját – kiemelte, hogy õk nem csupán
az euró-zónához való csatlakozás idõpontját tartják fontos fegyverténynek, hanem
azt is, hogy az árfolyam
megfelelõ legyen. A magyarok ugyanis véleménye szerint ellehetetlenülnek, ha
nem sikerül elérni a körülbelül 120 forintos euró-árat.
Molnár László még nem kívánta megnevezni, ki lesz a
Független Kisgazda Nemzeti Egységpárt jelöltje Tolna megye 2-es számú körzetében, de azt elárulta, hogy
minden körzetben, így itt is
lesz jelöltjük.
-vt-
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Tíz éve képeznek szakembereket
Tíz év alatt több mint ezerötszázan kaptak szakmunkás-bizonyítványt azok közül, akik a Bau Paks Kft-nél
töltötték szakmai gyakorlatukat. Többségük tizenévesen, az általános iskola elvégzése után szerzett szakmát, de a kft. tevékenyen
bekapcsolódott a felnõttképzésbe is. A társaság decemberben ünnepelte alapításának tizedik évfordulóját. Gyurkovics Ferenc ügyvezetõ itt idézte fel a cég
életének legfontosabb mérföldköveit és összegezte az
elvégzett munkát. Az ünnepséget a Topáz étteremben rendezték, ide hívták a
partneriskolák képviselõit,
s a képzésben résztvevõ oktatókat.
A Bau Paks Kft. 1995. december 5-i alapítását követõen 1996 januárjában
kezdte meg a munkát. A
661. számú Szakmunkásképzõtõl hetven tanulót vet-

tek át oktatókkal együtt három szakmában. A legnagyobb tanulói létszámuk
egy esztendõben 189 volt.
Eleinte szobafestõ, asztalos
és kõmûves szakembereket
képeztek, majd bõvítették a
repertoárt, s igény szerint
biztosítottak megfelelõ gyakorlati helyet, szerveztek
képzést. Bár fõ profiljuk
mindvégig a szakmunkástanulók gyakorlati helyének
biztosítása volt, elkalandoztak más területekre is.
Négy éven át szövõüzemet
mûködtettek
Dunaföldváron, háromszor õk rendezték nagy sikerrel a Paksi tavaszi fesztivált. Az elmúlt tíz év azonban nem
csak jót, rosszat is hozott.
Egy APEH-döntés majdnem a cég bezárását jelentette. Ezt – mint az ügyvezetõ mondta – máig sem heverték ki, folyamatosan forgóalap-hiánnyal küszködnek. A szakképzés változása

is nehezítette talpon maradásukat, de a Parlament közelmúltban meghozott döntése, úgy tûnik, biztosítja a
jövõt hosszú távon is. A Bau
Paks Kft. jelenleg hét szakmában biztosít gyakorlati
helyet a diákoknak. Gyurkovics Ferenc kiemelte, a
legnagyobb eredménynek
azt tartja, hogy tanulóik
szinte mindegyike rendelkezik állásajánlattal, mire
kikerül az iskolapadból.
A Bau Paks Kft. egyébként nem csupán „látszattevékenységeket” folytatva
tanítja a szakmai fogásokra
a diákokat, vállalkoznak is.
Sok megrendelésük van
asztalosmunkára, de vállalják épületek kivitelezését is
a tetõszerkezetet kivéve. A
jó minõségre ilyenkor garancia az oktatók szakmai
tudása, hiszen õk kivétel
nélkül mindannyian mesterek.
Vida Tünde

Szilveszter petárda nélkül
Az év végi ünnepek idején,
fõleg szilveszterkor jó tudni,
hogy mit enged meg a módosított pirotechnikai jogszabály. – Egy 2003-as kormányrendelet öt csoportba
sorolja a pirotechnikai termékeket, ezek közül ilyenkor a játékos pirotechnikai
illetve a kis tûzijáték termék
kategóriákkal kell foglalkoznia a rendõrségnek – kaptunk tájékoztatást a helyi
kapitányságtól. A legfontosabb módosítás, hogy ezekbõl a csoportokból kivették a
petárdákat, ilyen terméket
magánszemély nem birtokolhat, vásárolhat, tárolhat,
és nem használhat fel. A korábbi szabályozással ellentétben ez a tilalom a december 28-a és 31-e közötti idõszakra is vonatkozik. Akkor
tehát mit lehet? Játékos pi-

rotechnikai terméket – petárda kivételével – a 14. életévét betöltött személy engedély nélkül vásárolhat, birtokolhat, illetve egy idõben
összesen legfeljebb egy kilogrammot tárolhat az elõírásoknak megfelelõen egész
évben. A kis tûzijáték termékeket, szintén a petárda
kivételével, nagykorúak december 28-a és 31-e között
vásárolhatják meg, illetve
tárolhatják elõírásszerûn
maximum három kilogrammig. A hibás vagy lejárt szavatosságú termékeket a vevõ köteles a vásárlás helyére
visszavinni, a forgalmazónak
ezeket vissza kell vennie. A
rendõrség felhívja a figyelmet arra, hogy a balesetek
elkerülése érdekében a pirotechnikai termékeket a
használati utasításnak meg-

felelõen alkalmazzák. – A
szabályok megszegõje ellen
a rendõrség szabálysértési
eljárást kezdeményez. A
büntetés összege elérheti a
százezer forintot. A törvény
nem ad módot a figyelmeztetésre illetve helyszíni bírságra – tájékoztatott Molnár
Lajos törzszászlós, a Paksi
Rendõrkapitányság munkatársa.
-gyöngyMi a petárda?

„Lõpor vagy fémpor tartalmú durranótöltettel ellátott, gyújtószállal vagy
dörzsfejjel és késleltetõvel
szerelt, nem fémköpenyes,
az esetleges fényhatás
mellett elsõdlegesen hanghatást keltõ pirotechnikai
termék, illetve annak telepet alkotó változatai.”
Fotó: Vida Tünde
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Elismerés Bencze tanár úr munkájáért
Elsõként Bencze Barnabás tanár, amatõr helytörténész
kapta a Paksi Iparos és Vállalkozó Kör elismerését, a
Lussonium díjat. A civil szervezet néhány hónappal ezelõtt határozott úgy, hogy létrehoz Pakson egy Prima
Primissima díjhoz hasonlatos elismerést, mellyel példaértékû civil kezdeményezéseket, politikától távol álló,
közösségért, városért sokat tévõ személyeket tüntet ki
évente egyszer, legalább egyet.

Az Iparoskör bármely tagja
javaslatot tehetett, s tehet a
jövõben is a díjazottra,
amennyiben még öt tag támogatja kezdeményezését.
Ezek után többkörös szavazáson dõl el, kit ismernek el
a Lussonium díjjal. Idén a
helytörténeti munkájáról is
ismert nyugdíjas pedagógusra, Bencze Barnabásra
érkezett a legtöbb szavazat.
A díjátadót a városi mûvelõdési központ színháztermében rendezték, ahol Járfás
Tamás önkormányzati képviselõ mondott köszöntõt,
majd dr. Váradyné Péterfi
Zsuzsanna, a múzeum igazgatója beszélt a névadó Lussoniumról, vagyis a római
kori erõdrõl, mely Dunakömlõd s Paks fölé magasodott egykor, illetve arról a
katonai diplomáról, melynek
névre szóló mása a Lussonium díjasok ajándéka a
jelentõs pénzjutalom mellett. Ezek után a közönség
megnézhette azt a filmet,
amelyben Bencze Barnabás
tanár úrról vallanak tanítványai, kollégái. A kitüntetést
a TelePaks által készített filmet követõen adta át a nyugdíjas pedagógusnak Kovács
Fotók: Szaffenauer Ferenc

Sándor elnök Kern István és
Schweigert József alelnökök
társaságában. – Nagy megtiszteltetésnek tartom a díjat. A film pedig különösen
felkavart, hiszen felidézõdött
benne az egész életem –
mondta a tanár úr lapunknak.
Bencze Barnabás több
mint negyven éve lépett a
pedagógusi pályára, még ma
is óraadó rajztanár a
Bezerédj Általános Iskolában. 1963-ban került Cseresznyésbe a kaposvári tanítóképzõ elvégzése után. Még
a cseresznyési évek alatt
újabb – rajz szakos tanári –
diplomát szerzett Pécsen a
tanárképzõ fõiskolán. Tanárként gyermekek sokaságával szeretette meg a rajzot,
és e tantárgyon keresztül a
mûvészetet. Nem egy tanítványa lett késõbb rajztanárként kollégája.
Bencze Barnabás azonban
Paks életében nem csupán
tanári munkájával vett és
vesz részt. Amatõr helytör-

ténész is, hosszú évek óta
foglalkozik a város történelmével, építészeti, régészeti
és helytörténeti emlékeivel.
Az õ nevéhez fûzõdik a
Bezerédj Általános Iskola
átalakítása során elõkerült
középkori épületfaragványok megmentése, sõt elsõ
felmérése és fényképezése
is, mellyel nem csupán városa, hanem Magyarország tudománytörténetének is nagy
szolgálatot tett.
Mint a helytörténeti bizottság tagja, számos tárgy
került az õ révén a helytörténeti gyûjteménybe, mely
az 1994-ben alapított városi
múzeum magja lett. Külsõ
munkatársként létrehozása
pillanatától részt vesz a múzeum munkájában. Az elmúlt tíz év alatt számtalan
tárgyat ajándékozott már
úgy a régészeti, mint a néprajzi vagy az újkortörténeti
gyûjteménybe. Õ készítette
el a Lussonium római kori
romkert két makettjét, s a
legtöbb idõszaki kiállítás
létrehozásában is közremûködik.
Írásai megjelentek a Paksi
Múzeumi Füzetekben és a
Várossá válni címû kötetben,
képzõmûvészeti alkotásai
megtalálhatók a Paksi Képtár állandó kiállításán.
-vt-
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Alulról jövõ
kezdeményezés
A Paksi Nevelési Tanácsadó
és Logopédiai Intézet feladatköre három új elemmel
bõvül. A szükséges szerzõdések
megkötése
után,
várhatóan januártól korai
fejlesztést, tanulási képességeket vizsgáló szakértõi és
rehabilitációs tevékenységet
végezhetnek, valamint utazószakember hálózatot mûködtethetnek. Király Gabriella,
az intézmény vezetõje elmondta, alulról jövõ kezdeményezés mellé álltak, hiszen a szülõk, pedagógusok
kérték, hogy ne kelljen egyes
vizsgálatokért a megyeszékhelyre utazniuk. Õk maguk is
támogatták ezt, hiszen jól
képzett szakembergárdával,
megfelelõ tárgyi és személyi
feltételekkel rendelkeznek.
Melléjük állt a nagypolitika
is, hiszen az országgyûlés
megszavazta azt a törvénymódosítást, mely lehetõvé
tette a paksi intézet által
nyújtott szolgáltatások bõvülését, hangsúlyozta dr. Szabó
József országgyûlési képviselõ (MSZP) a tevékenységi
kör szélesítése kapcsán rendezett sajtótájékoztatón. A
szintén jelenlévõ Molnár József képviselõ-jelölt, Gerjen
polgármestere elmondta, fõként a vidéki települések számára elõny ez, hiszen ott
még több a halmozottan hátrányos helyzetû gyermek,
akiknek fejlõdésük érdekében szükségük van arra,
hogy idõben felismerjék, ha
speciális nevelésre van szüksége. Mindemellett nem kell
a fiatalt megszokott környezetébõl kiszakítani ahhoz,
hogy a szükséges terápiát,
fejlesztést megkaphassa.
Mindezen túl anyagi elõnye
is van a mostani változásnak,
hiszen magasabb normatívához jut a tanácsadót mûködtetõ Paksi Többcélú Kistérségi Társulás.
-vt-
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Olcsóbb lesz a
lakossági áram
A gazdasági és közlekedési
miniszter – a Magyar Energia Hivatal javaslatára, a
pénzügyminiszterrel egyetértésben – árhatósági jogkörében rendeletet adott ki,
amely szerint a közüzemi
villamos energia ára január
elsejétõl átlagosan 2,3 százalékkal emelkedik. A lakossági villamosenergiaárak az áfa csökkenésének
mértékével, vagyis bruttó 4
százalékkal csökkennek. A
nem lakossági közüzemi
nettó árak 4,4 százalékkal
emelkednek, jelentette be
Kóka János miniszter december 23-i budapesti sajtótájékoztatóján. A nem lakossági közüzemi villamos
energia árának emelését a
tüzelõanyagok, elsõsorban
az olaj és a földgáz világpiaci árának nagymértékû drágulása teszi indokolttá.
Kóka János jelezte azt is,
hogy az erõmûvekkel két
hónapja megkezdõdtek a
hosszú távú áramvásárlási
szerzõdések újratárgyalásai. Ennek eredményeként
szeretnék, hogy a jövõ évben 5-10 milliárd forinttal
csökkenjen az érintett erõmûvek nyeresége. Ez az
összeg az erõmûvek nyereségének mintegy 30 százalékát jelenti, és a most kiadott árrendeletben már
ezzel a csökkenéssel kalkuláltak. A miniszter szerint
januárban megszülethet az
erre vonatkozó megállapodás. – Az állami tulajdonú
MVM mûködésében további hatékonyságjavulásnak
kell bekövetkeznie – jelezte
Kóka János. Szerinte a paksi atomerõmû kiválóan mûködik, és nagymértékben
hozzájárul ahhoz, hogy növekedjen Magyarország ellátásbiztonsága,
illetve
csökkenjen import-kiszolgáltatottságunk. Mayer Gy.

ATOMERÕMÛ

Módosították az atomtörvényt
Ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 298 igen szavazattal, vagyis száz százalékos
támogatottsággal fogadta el
az Országgyûlés az atomtörvény módosítására benyújtott törvényjavaslatot, melyet
Wekler
Ferenc
(SZDSZ), Harrach Péter
(Fidesz–MPSZ) és Podolák
György (MSZP) önálló indítványként adott be. Az indítvány célja az volt, hogy a társadalmi ellenõrzõ társulások
a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból tájékoztatási
célra kapott támogatásokat
más célra, például településfejlesztésére is felhasznál-

hassák. Köztudott: ilyen társulás az atomerõmû térségében, illetve az atomerõmûben keletkezõ hulladékok elhelyezésére szolgáló jelenlegi és leendõ telephelyek térségében mûködik.
Jelenleg négy régióban
mûködik ilyen társulás Magyarországon: Püspökszilágyiban, ahol mûködõ hulladéklerakó van. Az atomerõmû környékén, ahol az erõmû területén kétfajta hulladék átmeneti tárolása is
zajlik, a kis- és közepes aktivitású, valamint a kiégett
fûtõelemek (vagyis a nagy
aktivitású hulladékok) át-

meneti tárolása. Bátaapátiban egy évtizede zajlik
a kutatás, és a parlament
éppen néhány hete döntött
nagy többséggel arról,
hogy elindítható a beruházás. Végül Boda térségében
zajlik kutatás a nagy aktivitású hulladék elhelyezése
céljából. A javaslat másik
pontja arról szólt, hogy a
kormány kapjon felhatalmazást, hogy meghatározza
az érintettség kritériumait,
vagyis azt, hogy mely települések és mely régiók
azok, amelyek az említett
forrásokhoz hozzájutnak.
Mayer György

Urántoll a hiteles tájékoztatásért
Szekszárdon, a Mészáros
Pincészetben tartotta hagyományos évzáró médiatalálkozóját a paksi atomerõmû. A szokásoknak
megfelelõen a helyi és regionális sajtó munkatársait,
az Atomerõmû újság szerkesztõbizottságának tagjait
és a Tájékoztató és Látogatóközpont
munkatársait
hívták meg. A Mészáros
család borbemutatója után
Kovács József köszöntötte
a résztvevõket. A vezérigazgató elmondta, 2003
után nagy volt az érdeklõdés az erõmû iránt, a közvélemény rengeteg információt kapott, s ebben a
sajtó nagyon nagy szerephez jutott. – Mi megváltozhatunk, de ezt meg is kell
mutatnunk, s ehhez szükségünk van a sajtóra – mondta a vezérigazgató. Kovács
József hangsúlyozta, hogy
a jó híreknek is kell tudni
fogyasztót találni, de emelt
fõvel kell elmondani a rossz
híreket is, hiszen csak akkor van társadalmi bizalom,
ha õszinték és nyitottak a
világ elõtt.

A vezérigazgató ezek után
átadta az atomerõmû újságírók számára alapított
kitüntetését. Az Urán-tollat idén Komornik Ferenc,
a Szakújságírók Egyesületének ügyvezetõ igazgatója, a Mûszaki Magazin fõszerkesztõje kapta.

– Azért esett Komornik
Ferencre a választásunk,
mert úgy ítéltük meg, hogy
ebben az évben õ tájékoztatott legobjektívebben az
atomerõmûben történtekrõl – hangzott el a rendezvényen.
Vida Tünde

Fotó: Vida Tünde

VÁROS
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Szegény gyerekeknek gyûjtöttek

Ünnep után

A Vöröskereszt paksi városi
vezetõsége is igyekezett
szebbé, jobbá tenni a nehéz
körülmények között élõk számára a szeretet ünnepét. A
szervezet csatlakozott ahhoz
az országos akcióhoz, melynek keretében szegény gyermekek számára gyûjtöttek
adományokat a TESCO bevásárlóközpontokban. Pakson az elsõ alkalommal csupán 15.809 forint gyûlt össze,
a
második
alkalommal
145.455 forint. Ennek a jelentõs különbségnek az oka
Ferencziné Vesztergombi
Klára városi titkár szerint az,
hogy második alkalommal elmondták, a pénz Pakson marad, itt kapják meg a rászoruló gyerekek – ezt elõször

Hullanak a csillagszórós,
hólepte fenyõs, tobozzal
játszó mókusos, hóemberes… üdvözlõlapok. Küldõik kellemes karácsonyi
ünnepeket, áldott ünnepeket, eredményes boldog új
évet, sikerekben gazdag új
évet… kívánnak.
Mások versikékkel ajándékoznak meg, melyekben
felidézõdnek a gyermekkori
álmok, lángol a szeretet fénye, bár a hit és a remény
már halványul.
Hull a hó az egyik internetképeslapon, a másikon Juhász Gyula figyelmeztet:
„… a kis Jézuska itt van a
közelben,
legyünk hát jobbak, s higygyünk rendületlen,
s ne csak így decemberben.”
Glóriás angyalka tárja szét
karjait az internetes diavetítés elsõ képén, így kíván
örömet, békét és hirdeti: a
karácsony áldása idõtlen
idõkig megmarad.
„Az
ünnep
legyen
ünnepies… – emlékeztet
Márai szavaival a következõ
jókívánó – mindenekfölött
legyen benne valami a régi
rendtartásból, legyen benne áhitat és föltétlenség. Az
ünnep az élet rangja, felsõbb értelme.”
Mire e sorok megjelennek, már tudjuk, az volt-e.
BÚÉK!
Remit Tenda

elmulasztották. Elsõ alkalommal, az ezüsthétvégén a
Deák Ferenc, másodszor a
Balogh Antal Katolikus iskola diákjai gyûjtöttek pénzt, s
a bevételt is ezek az iskolák,
illetve az odajáró rászoruló
gyermekek kapták meg,
Az ünnep jegyében szervezték az utolsó idei véradást is. A Vöröskereszt
évente hét alkalommal várja
a segítõ szándékú paksiakat,
háromszor az atomerõmûben, háromszor a mûvelõdési
központban, egyszer Dunakömlõdön. Idén utolsó alkalommal többen jelentkeztek
a vártnál. Összesen 236 fõ jelent meg a mûvelõdési központban, közülük 223 alkalmasnak bizonyult mint do-

Katasztrófavédelem alapfokon

A paksi polgári védelmi kirendeltség alapvetõ feladata
többek között a lakosság felkészítése a katasztrófák elleni védekezés irányadó magatartási szabályaira, a figyelmeztetés, tájékoztatás, riasztás és a polgári védelmi tervezés. – Ezen belül az összes
lehetséges veszélyhelyzetre
fel kell készülnünk, így az árvízvédelem, a közlekedési, vegyi, és nukleáris balesetek elhárítása is a munkánkhoz tartozik - mondta el Ferencz
Gyõzõ polgári védelmi alezredes, a paksi polgári védelmi
kirendeltség vezetõje. Az árFotó: Szaffenauer Ferenc

vízvédelemre és különbözõ
balesetek elhárítására naprakész tervekkel rendelkezik a
polgári védelem. Ez lehetõvé
teszi azt, hogy veszélyhelyzet
esetén azonnal be lehessen
avatkozni. Ezek a tervek folyamatosan aktualizálódnak,
formálódnak. Például egy árvízvédekezés vagy hóhelyzet
esetén a tapasztalatokat felhasználják, beépítik, hogy
legközelebb még hatékonyabb lehessen munkájuk. A
helyi kirendeltség három fõvel mûködik, ezen kívül egy
fõ a paksi szervezethez tartozó dunaföldvári pv-irodában
dolgozik. Nagyobb veszély
esetén a polgári védelmi szervezetekbe a polgármester által határozattal beosztott személyek is mozgósíthatók.
Katasztrófavédelmi sorozatunk elkövetkezõ részeiben
bõvebben tájékozódhatnak
arról, mi a polgári védelem
feladata és a lakosság teendõje a különbözõ vészhelyzetek
esetén.
Polgár Tamás

nor. A siker Ferencziné
Vesztergombi Klára városi
titkár szerint annak köszönhetõ, hogy „szeretet véradásnak” nevezték ezt az alkalmat, ami sokakat ösztönzött segítségnyújtásra. Az
idén egyébként a titkár
becslése szerint mintegy
1300-an adtak vért Pakson, a
kistérségben pedig ennek
kétszerese: 2600 ember.
A Vöröskereszt városi vezetõsége hagyományteremtõ
szándékkal tartotta meg a
mindenki karácsonyát a városháza elõtt felállított fenyõnél. A programra, melyben fõként ifjú vöröskeresztesek léptek fel, idén elég kevesen voltak kíváncsiak.
-tünde-

Kutyaterápia
Újabb eszközzel bõvült a Paksi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet repertoárja.
A kutyaterápiát ugyan egyelõre csak a nagydorogi óvodában alkalmazzák, de a tervük az, hogy megteremtik a
lehetõségét annak, hogy más
óvodákban bevezessék, sõt
szívesen vállalnák a régiós
központ szerepét a kutyaterápia terén. A Nevelési Tanácsadó vezetõje, Király Gabriella elmondta, régóta szerették volna bõvíteni repertoárjukat. A kutyaterápia alkalmazására azért nyílt lehetõség, mert egyik munkatársuk,
Puppné Oláh Szilvia különösen érdeklõdik ez iránt, s
ezért maga is, kutyája is képzésen vesz részt.
Az állatterápia módszerét B.
Levinson amerikai pszichológus dolgozta ki még az 1960as években. Azóta számos
vizsgálat igazolta, hogy ez a
terápia hatékonyan segíti a
betegek lelki és testi felépülését, de egészségeseknél is bizonyított jótékony hatása. -vt-

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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Velünk történt 2005-ben
Bõvelkedett eseményekben, beruházásokban a most véget érõ esztendõ.
A következõkben a teljesség igénye
nélkül sorra vesszük a jelentõs
történéseket.
Január elején elkészült Paks szociális térképe. A program egyéves elõkészítõ munkája keretében felmérték
az itt élõk véleményét a város nyújtotta lehetõségekrõl. A kutatási eredményeket szakmai fórumokon tárták
a szakemberek elé.
Idén folytatódott az akadálymentesítési program a városban. Az okmányiroda és az új szakorvosi rendelõintézetet követõen elkészült a Barátság úti rendelõintézet, a Rákóczi
utcai központi orvosi ügyelet, valamint a városháza akadálymentesítése
is.
A Belügyminisztérium pályázatán
105 millió forintot nyert a Paksi

Többcélú Kistérségi Társulás mûködési költségeinek biztosítására. Januárban megkezdõdött a tizennégy
település által közösen vállalt feladatok átszervezése.
Márciusban három lakóközösség
közös képviselõje vehette át az állami
támogatásról szóló értesítést. A Széchenyi terv folytatásaként meghirdetett pályázaton, melyet a panelépületek energiatakarékos felújítására írtak ki, több mint 24 millió forint központi támogatást nyertek el.
Ugyanebben a hónapban fennállásának tizenötödik évfordulóját ünnepelte az I. István Szakképzõ Iskola.
Elõször 1990 szeptemberében szólalt
meg a csengõ az akkor még 661.
számú Szakmunkásképzõ Iskola néven a Kossuth Lajos utcában mûködõ
intézményben. Az eltelt évek alatt
szakmaválasztékuk jelentõsen bõ-

Milyen volt az óév,
mit hoz az új ?
Pólya Lajos: Úgy érzem,

ebben az évben rosszabb
anyagi körülmények között
voltam, mint elõtte, bár munkahelyem nem változott.
Egyszerûen nehezebb idén
kijönni a keretbõl.
A város szépen alakul, fõleg
a körforgalom. Nagy probléma szerintem a távolsági
buszjáratokkal van. Az iskolás gyerekek sorozatosan úgy utaznak vissza, hogy állnak végig Pécsig vagy Budapestig, mintha vágóhídra mennének.
Ezen mindenképp változtatni kellene.
Szabina: Nagyon
fontosnak tartom, hogy
egészséges környezetet biztosít a város az itt élõk számára. Hiszen így mindenki
jobban érzi magát. A fiatalok
kikapcsolódási lehetõségei
tovább bõvültek. Az uszoda
és a strand mellett van már
korcsolyapálya is, ahova érdemes néha kilátogatni. Ebben az évben a legnagyobb élményem az ESZI-ben rendezett táncfesztivál volt. Jelenleg a felvételire készülök.
Sothy

vült. Két év után az akkori épületet
kinõtték és Biritóra költöztek. Az elsõ évben 127, tavaly pedig már 372
tanuló ült az iskolapadokban. Az évfordulót háromnapos rendezvénysorozattal, sok színes programmal ünnepelték meg.
Jelentõs változásokat hozott a 2005ös esztendõ a Paksi Ipari Park Kft.
életében is, hiszen ma már tizenkét
cég mûködik területén, s idén újabb
két üzem kezdte meg a termelést. A
foglalkoztatottak száma ennek köszönhetõen eléri a 400 fõt. Õsszel a
cég száz százalékos önkormányzati
tulajdonba került, mivel az atomerõmû tulajdonában lévõ ötven százalékos üzletrészét megvásárolta a város.
Ezzel együtt az Erzsébet szálló sorsa
is új irányt vett, az önkormányzat
ugyanis eladta az épületet a Paksi
Atomerõmû Rt.-nek, amely felújítja,
és konferencia-központot, szállodát
hoz benne létre.
(Folytatás a 9. oldalon.)

Marika néni: Ez az év elfo-

gadható volt, de a szegénység
pokoli. Egy életen át dolgoztam, de kevés nyugdíjat kapok,
mert kevés volt a fizetésem. A
férjem cukorbeteg, nagyon nehezen jövünk ki kettõnk nyugdíjából. Nem éreztem idén se
javulást, és jövõre sem számítok ennél sokkal jobbra.
Hingl Diána: Negyedikes

lettem a gimnáziumban, így
már izgulok az érettségi miatt.
Ennek ellenére jó a hangulat
az osztályban. Szeretek Pakson szórakozni járni, mindig
megtalálom a nekem megfelelõ helyeket. Mostanában gyakran megnézem a kosármeccseket is. A város fejlõdik, nemrég
korcsolyapálya nyílt a hegyen.
Badácsi Regina: Minden
év egyre nehezebb. De van egy
jó munkahelyem, és egy jó társaság, így jól érezzük magunkat. Paks évrõl-évre szebb lesz.
Ez egy nyugodt, rendes város,
jól élnek itt az emberek, jobb a
hangulat, a közérzet, mint Borsodban, ahonnan származom.
Viszont azért ennél is jobban figyelhetnénk egymásra!
Fotók: Szaffenauer Ferenc

VISSZAPILLANTÓ
(Folytatás a 8. oldalról.)

Hosszú szünet után áprilisban megjelent az új Paksi Hírnök elsõ száma.
A képviselõ-testület korábban médiacentrum létrehozásáról döntött, amelynek része a városi televízió és az
újság. A lap háromezer példánnyal
indult, tizenhat oldalon. Azóta a
kéthetente megjelenõ újságban
számtalan eseményrõl tájékoztattuk
olvasóinkat, elindult az úgynevezett
Mûvészsarok, és fotópályázatot is
hirdetett a szerkesztõség. A hab a
tortán a karácsonyra megjelent
színes különkiadás volt.

ját szobrának avatásán vett részt a az
erõmû látogatóközpontja elõtti Disputa szoborparkban.
A nyár közepén kezdõdött a Béke
utca felújítása, augusztus végén pedig a Táncsics Mihály utcai körforgalmi csomópont építése. Ez utóbbi
beruházás, amely közel 250 millió forintból valósul meg, szerzõdés szerint 2006. június végére fejezõdik be.
Júliusban tizenharmadik alkalommal rendezte meg Gárdai György az
önkormányzat és az atomerõmû támogatásával a Gastroblues fesztivált.
A sztárvendég a Manfred Mann volt.

Természeti csapások
Június 7-én hajnalban a tûz martalékává vált a PSE faház. Valamivel hajnali

egy óra után érkezett a jelzés a tûzoltóságra, hogy lángokat és füstöt látnak a
PSE pálya felõl. A lakossági bejelentést követõen azonnal kivonultak a tûzoltók
a helyszínre. A büfé épülete teljesen leégett, a klub-, illetve az irodahelyiségre
is átterjedõ lángokat a tûzoltók megfékezték. Az irodahelyiségben tárolt iratok
sértetlenül vészelték át az eseményeket.
Június 16-án nagy vihar tanúi lehettünk, mely Dunaszentgyörgyön és

Madocsán is okozott károkat. A paksi tûzoltóság tizenhét helyszínre vonult ki öt
gépjármûvel, és szinte a teljes állomány dolgozott. A vihar fákat döntött ki,
utcákat, házakat öntött el a víz, és villámcsapás okozta károkról is érkezett
jelzés az önkormányzati tûzoltóságra.
Augusztus 28-án a csapadékvíz okozott károkat a Kosár és Hattyú utcában,
illetve a Táncsics utca és a Tolnai út mélygarázsaiban. A hatalmas mennyiségû
esõvíz a lezárt zsilipek miatt nem tudott akadálytalanul a Dunába folyni.
Október 11-én pinceleszakadás miatt riasztották a tûzoltóságot a Kossuth
Lajos utca 32. szám alatti házhoz. Az omlás maga alá temette a pincében tárolt
hordókat, kerti bútorokat, a nyári konyha berendezéseit, szinte a fél udvar
eltûnt. A balesetet csõtörés okozta. A ház szomszédságában az útburkolat egy
része is leszakadt.

Szintén áprilisban befejezõdtek a
szennyvízcsatorna felújítási munkálatai a Rókus utcában. A beruházás
az utca teljes rekonstrukciójának elsõ állomása volt. A felújítás 10,5 millió forintból valósult meg. Az év ötödik hónapjában indult az Öreghegy
utca felújítása is. A kivitelezés elõkészítése több éve elkezdõdött már, elsõként a két temetõ közötti szakasz
tervei készültek el. A képviselõ-testület döntésének értelemében azonban nem két ütemben, hanem egyszerre történt meg a rekonstrukció,
több mint 130 millió forint értékben.
A munkát a szerzõdés szerinti határidõre, augusztus 15-ére befejezték.
Június végén városunkban járt dr.
Habsburg Ottó és neje, Regina fõhercegnõ. A Páneurópai Unió elnöke sa-

Szeptemberben hatvanéves fennállását ünnepelte a Vak Bottyán Gimnázium. Az ünnepségsorozat az iskola hatodik évtizedét bemutató jubileumi évkönyv bemutatójával kezdõdött. Másnap emléktábla-avatásra,
kiállítás-megnyitóra, ünnepi mûsorra
hívták a vendégeket. A rendezvénysorozat sportnappal zárult, és osztálytalálkozókat is tartottak.
Folyik a Mûvészeti Iskola felújítása,
új épületrészének kivitelezése is. Az
építkezés szintén áthúzódik 2006-ra.
Ez alatt az oktatás az intézmény hátsó két épületében, a Kossuth Lajos
utcában illetve a Bezerédj iskolában
zajlik.
Nyolc utca felújítását tette lehetõvé
az 1+1 forintos útprogram Pakson. A
beruházás októberben indult, és még
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a tél beköszönte elõtt, novemberben
befejezõdött.
Harminc férõhellyel bõvül az önkormányzat által mûködtetett idõskorúak otthona. A költségek a tervek szerint 110 millió forintra rúgnak, az átadási határidõ 2006 áprilisa.
Új bevásárlóközpont nyílott Pakson.
A TESCO áruház a volt konzervgyár
területén október 7-e óta fogadja a
vásárlókat.
Október 20-án tartotta névadó ünnepségét az önkormányzati tûzoltóság. A laktanya Madi Kovács János
nevét vette fel. Madi Kovács János
alapította városunk elsõ önkéntes
tûzoltó egyletét 1874-ben. Emlékmûvét leszármazottja, Ujvári Endre
avatta fel.
Novemberben ismét részt vett az
Orlandóban megrendezett kommandós világversenyen a Neutron Bevetési Osztály csapata. A paksi kommandósok összetettben 66 csapatból
az ötödik helyen zártak, és bár az
akadálypályán elhódították tõlük az
aranyat, az ezüstnél alább nem adták. A csapatot az eredményhirdetésen a legsportszerûbb társaságnak
titulálták.
Immár van téli edzési lehetõsége a teniszsport kedvelõinek. Nemrégiben elkészült az ürgemezei sporttelepen az
önkormányzat beruházásában a kétpályás, fûthetõ teniszcsarnok. A létesítmény 80 millió forintból épült meg.
Nyolcadszor mérették meg magukat novemberben az amatõr zenészek
a Pro Artis Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és a Mûvészetekért
Egyesület Amatõr Pop-rock-jazz
Fesztiválján.
43 millió forintból, 65 munkanap
alatt alakították ki a központi orvosi
ügyelet rendelõit, várótermeit, kiszolgáló helyiségeit a Rákóczi utcai
rendelõintézetben. A Paksi Többcélú
Kistérségi Társulás orvosi ügyeletét
a volt nõgyógyászat területén alakították ki. A központi ügyelet január
elsejétõl 14 település betegeit látja
el. A rendelõ teljesen felszerelt, az
orvosok közlekedését két terepjáró
biztosítja. Az ügyelet mûködtetését
egy budapesti szolgáltató cég végzi.
A szelektív hulladékgyûjtési rendszer részeként hulladékudvar épült
Pakson november végén. A lakossági
hulladékokat fogadó állomást 26 millió forintból alakították ki.
-dsz,-kgy-
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Eredmények és tervek
Ismét eltelt egy év. Apró számvetést mindenki végez magában ilyenkor. Erre kértük a képviselõ-testület tagjait
is, mikor feltettük nekik a két kérdést: Az Ön számára
mi volt a legjelentõsebb esemény 2005-ben? Mit vár a
következõ esztendõtõl?

dik az Erzsébet szálló problémája. 2006-ban nagy választási csatározások elé nézünk, de abban bízom, hogy
mindez korrekt marad.

is eseménydúsnak ígérkezik,
hisz Budapesten szeretnék
tanácsadó irodát nyitni, no
és érettségizik a fiam!

ben sem változtatták meg az
életemet. A 2006-os esztendõtõl azt várom, hogy jobb
legyen az elõzõnél.

HAJDÚ JÁNOS
2005 három legfontosabb
eseménye, jellemzõje Pakson: az írott és elektronikus
médiumok függetlenségének
megerõsödése, a nyugodt
képviselõ-testületi munka, jó
hivatali háttérmûködéssel, és
az erõmû élettartam-hoszszabbítás
lehetõségének
megnyílása. 2006-tól azt remélem, hogy az önkormányzat mind tevékenysége tartalmát, mind pedig stílusát illetõen megõrzi mindazt, amit
2005-ben elért. Töretlen városfejlõdésre számítok, ezért
kell dolgoznunk. Paksnak, a
kistérség központjának, jövõbeni döntéseinél a környékbeli települések érdekeit is
számításba kell vennie.

HERCZEG JÓZSEF
Az idei év eseményei semmi-

FALLER DEZSÕ
Azt tartom a legfontosabbnak, hogy idén békés együttmûködéssel sikereket értünk el. Minden tervezett
beruházást el tudtunk indítani, és ez meg is látszik a városon. Azt szeretném, ha a
képviselõ-testület jövõre képes lenne függetleníteni magát az országos választásoktól, és sikeres évet zárva,
problémamentesen adná át a
munkát az új testületnek.

BAGDY LÁSZLÓ
A testület mûködõképessé
vált az idén, és ez az eredményekben, a beruházásokban
is megmutatkozik. Fontosnak tartom, hogy megoldó-

DR. BENCSIK LAJOS
Az idei esztendõ kedvezõ
eredménye volt az úthálózat
rendbehozatalának elindítása, és a panelprogram folytatása, elõremutató kezdeményezés volt az Iparoskör által alapított Lussonium díj
létrehozása. Elképesztõ viszont a mûvészeti iskola beruházásának magas költsége, és üzenet értéke van a
távfûtési díj 10%-os emelkedésének is. A jövõ évtõl azt
várom, hogy – a választások
ellenére – a politikai szereplõk minél higgadtabbak és
tárgyszerûbbek legyenek, és
kerüljék a konfliktusokat.

BOR IMRE
Ez a bõvülés éve volt: a házunkat új szobával és garázszsal sikerült gyarapítani, a
cégben is fejleszteni kezdtük
a létszámot. A következõ év

BARNABÁS ISTVÁN
A város számára nagyon fontos volt a Parlament döntése
az erõmû élettartam-növelésérõl és a radioaktív hulladéktárolóról. A 2006-os évben a helyi választásoktól remélem azt, hogy békés képviselõ-testület jön létre,
amely biztos költségvetést
vesz át, mellyel dolgozni tud,
és képes tovább vinni a megkezdett munkákat.

HAÁZ ÁDÁM
Számomra az év legfontosabb eseménye volt, hogy sikerült elérni a Kurcz György
utca felújítását, melyre már
ki is írták a közbeszerzési
pályázatot. A következõ évtõl azt várom, hogy a testületben maradjon fenn a megbékélés, az együttmûködési
készség, a tolerancia és a
harmónia, hogy megvalósulhassanak a kitûzött célok.
Jövõre ismét indulok a választásokon, és gyõzni szeretnék.

Fotók: Vida Tünde, Szaffenauer Ferenc és Molnár Gyula
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Az idén elkezdett, végrehajtott sok beruházással elégedettek lehetünk, szerintem
az útépítés nagyon fontos, de
én személy szerint a mûvészeti iskola felújításának és a
szociális otthon bõvítésének
örülök különösen. A következõ esztendõtõl azt várom,
hogy az MSZP sikeresen
szerepeljen a választásokon,
és a körzetben is nyerjen!
JÁRFÁS TAMÁS
Legemlékezetesebb számomra az idei évben, hogy kedvenc
csapatom, a Gyõri Graboplast
ETO nõi kézilabdázói az NB Iben országos bajnokságot
nyertek. Jövõre a rock- és jazzzenei gyûjteményemmel szeretnék odáig eljutni, hogy már
csak a frissen megjelenõ anyagokra kelljen koncentrálnom.

KERN JÓZSEF
Én
legfontosabbnak
a
dunakömlõdi utak – Béke utca és Szabadság utca – megújulását tartom. A 2006-os
évtõl normális hangvételû
helyi választásokat remélek.

KISS MÁRIA
Fotók: Vida Tünde

KOVÁCS SÁNDOR
Számomra 2005 legfontosabb eseményei a külsõ településrészek építkezéseinek
megkezdéséhez kapcsolódnak, elsõsorban a csámpai és
a gyapai közösségi házra
gondolok. A jövõ évtõl azt
várom, hogy a képviselõk
lássák: a paksiak mennyire
elõnyös helyzetben vannak.
Ne a csatározásokra koncentráljanak, hanem a képviselõi munkára. Remélem, a
Paksi Lokálpatrióták lendületben maradnak, és sikeresek lesznek!

MEZÕSI ÁRPÁD
Az idei évben a város ismét
olyan fejlõdésbe lendült,
mint 1986 és 1990 között,

gondolok itt a teniszcsarnokra és az utak renoválására.
Az idelátogatók számára a
település egységesnek látszik, s olyannak, amelyért
tenni akarnak az itt élõk. Ez
annak is köszönhetõ, hogy a
testület végre megtalálta az
együttmûködés módját a közös jövõ érdekében. A következõ esztendõt meghatározzák majd a helyhatósági választások, de nagyon fontos
lesz a családunknak a lányom továbbtanulása is.

ULBERT SÁNDOR
Az elmúlt esztendõ legmeghatározóbb eseménye volt
számomra, hogy bekapcsolódhattam a képviselõ-testület munkájába. Azt remélem,
hogy jövõre a város megmutatja igazi arcát: tovább fejlõdik, kitartóan és még gyorsabb ütemben.

DR. POTOCZKI IVÁN
Idén vettem egy lovat, Morgó a neve. Szinte naponta járok hozzá, nagyon ki tud
kapcsolni! A következõ évtõl
egymást tiszteletben tartó
helyi választási kampányt
várok.
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DR. STRASSZER TAMÁS
2005-ben sikerült azokon a
területeken tovább vinni a
racionalizálást, amelyek országos szinten is sürgetõek,
nagyon fontosnak tartom a
szociális intézmények és a
hivatal területén végzett
átszervezéseket. A családban az idei mérföldkövek:
fiam megtanult járni, lányom pedig biciklizni. 2006ban a választások állnak
majd a figyelem középpontjában, és én azt remélem,
hogy az új kormány határozott, karakteres intézkedésekkel kezd az ésszerûsítéshez.

ZSARNAI SÁNDORNÉ
Én azt emelném ki, hogy
idén 11 panelház indult a Panel-plusz programban. Ez
nagyon sok lakást érint, és
én nagy sikernek tartom.
Remélem, hasonló léptékkel
folytatódik majd a panelfelújítás, de nem elég, ha a házak új köntöst kapnak, sajnos igen silány a lakótelep,
fontos, hogy a lakások környezete is megújuljon.
S.Szabó
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GÖRBE TÜKÖR

„A bontott téglából amarra épül tovább az M6-os.”
(A képviselõket Hum Ferenc mûszaki osztályvezetõ tájékoztatja
a mûvészeti iskola felújításáról)

„Ha már olyan nagy
a békesség,
a választásokig én is
elásom a csatabárdot.”
(Hajdú János
polgármester)

„Mi van kisgyerek, bunyózni akarsz?”
(Balról: Kótai Mihály, az IBO nagyváltósúlyú
világbajnoka, középen Bognár László,
a WBO nagypehelysúlyú bajnoka és Kovács
Antal világ- és olimpiai bajnok cselgáncsozó)
„Ez pont(y) fele akkora, mint
amit én fogtam a Füzesen tegnap.”
(Kovács József a Paksi Atomerõmû Rt. vezérigazgatója
az Atomerõmû Horgászegyesület családi napján)
Fotók: Vida Tünde

GÖRBE TÜKÖR
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„Én kérni egy „A” hang.
Én lenni snájdig muziker.”
(Féhr György, a Német Nemzetiségi Kisebbségi
Önkormányat elnöke)

„Hát kévlek kedves bavátom, én nem pavolázok ám akávkivel.”
(Habsburg Ottó, a Páneurópai Unió elnöke)

„Fuss, papa! Lehet, hogy a nadrágot nem én
viselem, de a puska nálam van!”
(Nemeskéri Zsoltné
a Diana Lövészklub sportnapján)

„Rántott brokkoli legyen vacsira, vagy narancsos kacsa?”
(Horányi Bea, a Tolnatáj TV munkatársa és Molnár Gyula)
„Együtt sírunk, együtt vedelünk.”
(Balról Schuckert József, a Fortuna Rádió,
jobbról Kovács Tibor, a TelePaks fõszerkesztõje)
Fotók: Vida Tünde

MOZAIK
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Szilveszteri zenebona, újévi cipõdobálás
Pezsgõ, jókívánságok, és persze a be nem tartott fogadalmak… Sokaknak
ezt jelenti a szilveszter éjszaka. Ilyenkor szinte kötelezõ a jókedv, a tánc és
a trombitaszó. Közben nem is sejtjük, hogy milyen õsi bõségvarázsló és
gondûzõ praktikákat idézünk! Az új év kapujában, az óév búcsúztatásakor
nem árt, ha felidézünk néhány aranyszabályt, tenni- vagy elkerülnivaló dolgot, ugyanis a következõ év jóléte vagy boldogsága függhet attól, hogy betartjuk-e ezeket a réges-régi szokásokat. Egy biztos, senkinek semmi baja
nem lesz attól, ha tartja magát a Paksi Hírnök által összeállított hagyománycsokorhoz.
Talán az egyik legfontosabb és legismertebb
szabály,
hogy szilveszterkor
és újévkor nem szabad baromfihúst enni, mert a csirke
hátrafelé kapar, vagyis elkaparja a szerencsénket. A malac viszont elõtúrja
azt, ezért kell disznóhúst fogyasztani. A
reformkonyhásoknak ajánlom a koleszterinszegény, csüngõ hasú, vietnami
malackát.
A hallal kapcsolatban megoszlanak a
vélemények: egyesek szerint a sok
pikkely sok pénzt
jelent, míg mások
úgy vélik, hogy a
hallal együtt elúszik a szerencse is. Újév napján jó, ha kerül az asztalra lencse, rizs, köles, esetleg mák, mivel a babona szerint a sok apró termény pénzbõséget jelent. A malachús és a lencse
mellett érdemes sokféle rétessel „nyújtani” a gazdagságot. Ugyanakkor azt is
tartják, hogy nem szenvedünk hiányt
az újévben, ha nem faljuk fel az összes
szilveszterre készített ételt.
Általánosan elfogadott hiedelem,
hogy újév napján tilos a szemetet kivinni a házból – kidobjuk vele együtt a szerencsét is –, tilos mosni, de fõleg teregetni, és nem jó bármit is kölcsönadni
ilyenkor, mert nehezen jön majd vissza

a házba, ráadásul egész éven át minden
kifelé megy majd onnan.
Fontos tanács, hogyha január elsején
csengetnének, elõbb lessünk ki az ablakon, nem mindegy ugyanis, hogy kit
engedünk elõször a lakásba: a férfiak
szerencsét hoznak, a nõk épp ellenkezõleg, kiváltképp, ha a jövevény bõbeszédû. (Mivel szociálisan érzékeny
vagyok, én biztosan otthon maradok!
– H. Sz.)
Azt is jól meg kell gondolni, hogy mit
teszünk elõször újév napján, mert jó
eséllyel gyakran tesszük majd ugyanezt egész évben. Sokan ezért elsején le
sem fekszenek napközben, nehogy a
betegség, ágyhoz kötöttség nyûgét
vonják magukra.
Szilveszter a babonák mellett a jóslások napja is, elsõsorban az idõjárással
és a szerelemmel kapcsolatban.
Régóta szokás az
úgynevezett hagymakalendárium: a
hónapokat jelképezõ tizenkét gerezd fokhagymát
vagy tizenkét szelet vöröshagymát kell besózni szilveszter éjszaka. Amelyik szelet vagy gerezd
reggelre nedves lesz vagy levet ereszt,
azt mutatja, hogy abban a hónapban
sok esõ várható.
Eladósorban lévõ lányok közkedvelt
foglalatossága ilyenkor a gombócfõzés: tizenhárom gombócból tizenket-

„Egy gyerek, egy vénember
és a magázva tisztelt tenger
kapcsolatán keresztül megismerhetjük a szerzõ egész
életét, mindazokat az élményeket, melyet gyerekként,
édesapja mellett megélt.”
Tóth Ferenc NAGY KÖNYVE
E. Hemingway:
Az öreg halász és a tenger

tõbe egy-egy férfinevet tartalmazó kis
papír cetlit kell tenni a lehetséges jövendõbelik nevével, és amelyik gombóc elõször feljön a víz tetejére, az rejti a leendõ férj nevét. Ha üres, abban
az évben a lány nem megy férjhez.
Persze a nekünk nem tetszõ férfiak
nevét eleve kihagyhatjuk a játékból,
így biztosan megspórolunk egy kínos
beszélgetést arról, hogy miért is nem
akarunk hozzámenni a falu vagy város
legbuggyantabb fickójához. Ha nincs
tizenkét szóba jöhetõ legény, még
mindig meg lehet próbálkozni a jövendõbeli foglalkozására utaló ólomöntéssel is. Ezt akár viasszal vagy tintapacával is meg lehet csinálni. A furcsa
formákba, kellõ fantáziával bármit bele lehet látni, így aztán az értelmezés
is tetszõleges.
Az új esztendõ szerencsés mivoltáról,
a házassági kilátásokról cipõdobálással is jósolhat a hajadon. (Ha engem
kérdeznek, akkor az elvált, az özvegy
és a leányanya is – H. Sz.) A lány háttal áll a bejárati ajtónak, és a válla fölött eldobja az egyik cipellõjét. Ha a
topánka orra az ajtó felé mutat, akkor
ezen az ajtón a következõ évben bekopogtat a jövendõbeli komoly leánykérési szándékkal.
Akinek pedig nagyon elege volt az
óévbõl, az ragadjon
trombitát,
cintányért vagy bármiféle zajkeltõ eszközt
(mondjuk a már
említett bõbeszédû asszonyt), csapjon
nagy zenebonát, ezzel – a hagyomány
szerint – az óévet a gonosz szellemeivel
együtt ûzzük el!
Hahn Szilvia
„ Bach talán a legnagyobb és
legzseniálisabb zeneszerzõ létére nagyon szerény ember
volt. Az alázat, ami zenéjébõl
kihallik, példamutató lehet
minden ember számára.”
Papp Olga NAGY KÖNYVE
Láng György:
A Tamás templom
karnagya
Fotók: Fonyó Dániel
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Bizonyára sokan emlékeznek
még, hogy az önkormányzat
év elején határozta el, újraindítja a Paksi Hírnököt. Hoszszas tanakodás, több variáció
fel-, majd elvetése után médiacentrummá alakította a
TelePaks Kht.-t, s a városi te-

levízió mellé rendelte a lapot.
Közeledve az év végéhez, úgy
döntöttünk, számot adunk arról, mit végeztünk. A rendezvényre meghívtuk a város, az
erõmû vezetõit, a vállalkozókat, akik munkánkat – fõként
anyagilag – támogatták.

Azt gondoltuk, fontos, hogy
a fiatalok is betekinthessenek a mi világunkba, ezért az
év végi számadásból nyílt
nap lett. Jó apropót adott a
találkozóra, hogy televíziós
kollégáink új filmet készítettek Paksról, s megtarthattuk

ennek „õsbemutatóját” is. A
nyílt nap elsõ felére a város
középiskoláiból hívtuk a diákújságírókat, s a sajtó, média iránt érdeklõdõ fiatalokat. Õk, két csoportra oszolva felváltva ismerkedtek a
lappal, s a lapkészítés rejtelmeivel, illetve a televíziózás
izgalmas világával. A fiatalok után érkezõ képviselõk,
üzleti partnerek, intézményvezetõk számára a fõszerkesztõk tartottak tájékoztatót, majd Hajdú János értékelte a médiacentrum munkáját. A polgármester kiemelte, maga sem hitte volna, hogy ilyen jól fog mûködni, sõt együttmûködni a lap
és televízió szerkesztõsége.
Kovács Tibor fõszerkesztõ
kérésére ezek után Hajdú
János ajánlotta a jelenlévõk
figyelmébe a „Csend hangjai
– Paksi impressziók” címû
filmet, amit ezek után együtt
meg is néztek.
Vida Tünde

Paks. Halászlé, tulipános házak, na és persze az atomerõmû… Esetleg a Makovecz-templom. A város szimbólumai, ám a
Paksi
impressziókból, a
Te l e Pa k s
filmjébõl ezek
kimaradtak.
Helyettük ott
a hajnali piac,
az óváros utcái,
házai,
vagy éppen az
Ürgemezõ.
Kedves, kellemes,
nem
egyszer bámulatos képek sora a film, mely nem törekszik arra, hogy a város
minden egyes fontos momentumát megmutassa. Egy célja van csupán, a képernyõ
elõtt ülõt rádöbbenteni, ez az
a szépség, érték, amit nap
mint nap lát, csak éppen észre sem veszi, vagy éppen ez
az, amit bizony kihagyni nem

szabad. A film azokra a helyekre kalauzolja a nézõt,
melyek a kamerával járó-kelõ operatõrök szemét magukra vonták.
Kit a Dunapart nyûgözött le, míg
mást a téglagyár szokatlan hangulata,
a
Lussonium
letûnt idõket
idézõ látványa, vagy a
Sárgödör
tér pincéi,
macskakövei. A film
minden bizonnyal sok paksit
a fotelba szögez, másokat arra ösztönöz majd, hogy saját
szemükkel lássák maguk is
Paks másik arcát.
A Csend hangjai címû film
Kovács Tibor, Szaffenauer
Ferenc, Barok Péter, Fonyó
Dániel, Polgár Tamás munkája.
-vt-

Mi, ESZI-sek és más iskolából jött diáktársaink is meghívást kaptunk a paksi tévé
és újság szerkesztõségébe.
Mivel már október óta szerkesztjük iskolánk lapját, az
ESZIRAT-ot, örömmel vettünk részt a programban.
Érkezésünkkor kétfelé osztották a brigádot, a csoport
egyik fele a televíziózással,
míg a másik az újságírással
foglalkozott. Mivel mi úgy
éreztük, hogy az utóbbi közelebb áll a szívünkhöz, ezért
a Paksi Hírnök fõszerkesztõje, Vida Tünde mögé sorakoztunk fel, amit nem bántuk meg. Kifejezhettük véleményünket az újsággal kapcsolatban, kérdéseket tehettünk fel. Ezen kívül a fõszerkesztõ elmesélte az újság
történetét, és elárulta, hogy
nagyon elégedett a kollégáival, és magával a lappal is.
Majd megismerkedhettünk
Kövi Gergõvel, aki a fõmunkatárs szerepét tölti be az újságnál.

Félidõnél csere volt, és Kovács Tibor révén betekinthettünk a híradó elkészítésének rejtelmeibe, láthattuk,
hogyan vágják és rakják öszsze a mûsort, megleshettük
a különbözõ riportok helyszíneit. Ezután mi is elkalandozhattunk a média világába. El kellett játszani egy riportert és egy riportalanyt,
úgy ahogy ez a valóságban
történik. Minden a helyén
volt a kamerától kezdve a
mikrofonig. Hamar rájöttünk, hogy kérdezni nem is
olyan könnyû. A lényeg az,
hogy a stúdióban sikerült jó
hangulatot teremtenünk.
Két percre magam is betölthettem a mûsorvezetõi posztot, de úgy döntöttem, hogy
ezt inkább a tapasztalt „kollégákra” bízom. Nagyon jó
délutánt tölthettünk el a
szerkesztõségben és rengeteg új információval és kulisszatitokkal gazdagodhattunk.
Molnár Szabina

Kulisszák mögött

Fotó: Juhász Anikó
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Braun a 2005-ös év
legjobb férfi sportolója

Gulyás Róbert,
az aktív legenda

Nem lehet elvitatni, hogy a
2005-ös esztendõ meghatározó Braun Ákos életében.
Mindent betakarított, ami
a sportágában, a cselgáncsban elérhetõ volt. Csak azt
lehet sajnálni, hogy olimpiát négyévente rendeznek,
mert minden bizonnyal ott
sem tudták volna legyõzni
idén. Ezek után senkit nem
ért meglepetés, amikor december idusán, a Kongresszusi Központban a
Sportújságírók Szövetsége
Braun Ákost választotta
2005 legjobb magyar férfi
sportolójává. (Az lett volna
meglepetés, ha nem ez tör-

Budapesten, a Papp László
Budapest Sportarénában
rendezték a Kelet-Nyugat
All Star kosárlabdagálát. A
sportág ünnepén hozták
nyilvánosságra a Magyar
Kosárlabdázók Országos
Szövetsége által támogatott „50 év – 50 legenda”
szavazás
eredményét,
melyre az ötven évvel ezelõtt Budapesten Európabajnokságot nyerõ magyar
férfi válogatott diadalának
évfordulója adott ötletet. A
szavazás során a magyar
kosárlabda sport történetének három korszakából
összesen huszonöt nõi és
huszonöt férfi játékost, valamint tíz edzõt választották meg a szakma és a
szurkolók szavazatai alapján. Az ötven játékos között vannak Európa-bajnokok, fõiskolai világbajnokok és olimpiai helyezettek
is. A huszonöt férfi között
két aktív játékos, Dávid
Kornél és a paksi Gulyás
Róbert, az ASE egykori játékosa is helyet kapott.
A kiválasztottakat köszöntötte Bartha Ferenc, a
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke, dr. Schmitt Pál, a
Magyar Olimpiai Bizottság
elnöke és Ábrahám Attila
államtitkár, a Nemzeti
Sporthivatal elnöke. A jelenlévõ legendák egy-egy
bronz emlékplakettet és
oklevelet,
valamint
Gyimesi János: „Ti 55-ösök
– Legendák a magyar kosárlabdázás aranykorából”
címû könyvét kapták ajándékba.
Gulyás Róbert 1974-ben
Dombóváron született, és a
Dombóvári SI-ben lett igazolt játékos. Pécsi tanulmányai alatt csak az iskolai
csapatban játszott, 1990-

ténik.) Nem a lobbisták,
nem a nagyszámú rajongótábor, hanem szakírók, a
sport nagy ismerõi gondolták úgy, hogy nem mindennapi produkciót mutatott
be a már visszavonulás
gondolatatával is foglalkozó sportember. Szívünk
szerint mesterét, Hangyási
Lászlót is a csúcsra vártuk,
ám az idén három-három
Eb- és vb-aranyérmet
nyert Kovács–Janics páros
felkészülését
irányító
Fábiánné Rozsnyói Katalin
végül a második helyre
szorította Lacit az év edzõje versenyben.
SJ

Sikeres évet zárt az ASE
Juhász Sándor, az Atomerõmû SE ügyvezetõ igazgatója boldogan és büszkén
sorolja egyesülete 2005-ös
eredményeit.
– Minden szakosztály kifogástalanul teljesített –
mondja – így ez az év eredményesebb volt a tavalyinál. A Magyar Olimpiai Bizottság által összeállított
rangsorokban második és
harmadik helyen áll az Ebken és vb-ken begyûjtött
pontjai alapján a paksi
egyesület. Ilyen elõkelõ helyet még soha nem foglalt
el az amúgy igen sikeres
gárda. A kosarasok kupát
és bajnokságot nyertek,
amit, mint azt az ügyvezetõ
igazgató mondja, csak utolérni lehet, fokozni már
nem. A kajakosok idén is
helytálltak a világversenyeken, érmeket, helyezéseket hoztak. Cselgáncsban Braun Ákos az év sportolója lett vb és Eb aranyérmének
köszönhetõen,
ugyancsak õ lett Európa
legjobb judósa is, így tizenkét év után a nagy elõd,

Kovács Anti nyomdokaiba
lépett. Hangyási mester az
év második legjobb edzõje
lett a magyar sportújságírók szavazatai alapján. A
sakkozók közül Berkes Ferenc ezüstéremmel tért haza a huszonhárom éven aluliak világbajnokságáról,
Isztambulból. – Mindezek
alapján bátran mondhatjuk, hogy csodálatos évet
zártak sportolóink – öszszegzi az idén sokadik diplomáját megszerzõ ügyvezetõ, Juhász Sándor.
SJ

ben került az Atomerõmû
Sport Egyesülethez. A
paksiak kedvence 1999-ben
vándorbotot fogott a kezébe, és meg sem állt Franciaországig, ahol egy sztárcsapathoz, a Pau-Orthez
együtteséhez került. 2000
és 2002 között a ChalonSur Saone, majd 2002–2004
között a lyoni Adecco Asvel
csapata következett. A
Franciaországban töltött
öt év alatt Euro Liga mérkõzéseken is szerepelt. A
következõ állomás egy rövid, nem éppen szerencsés
moszkvai kitérõ volt, de a
Region Moszkva csapatából gyorsan melegebb tájakra, Görögországba vitt
az útja. Az Olympiacos játékosaként ismét szerepelt
az Euro Ligában. 2005
nyarán átigazolt egy másik
görög klubhoz, az athéni
Panellinios-hoz. Augusztusban és szeptemberben
az Európa-bajnoki döntõbe jutásért játszott mérkõzéseken a magyar válogatott egyik meghatározó játékosa volt. Görög csapatánál az õsz során érkezett
új edzõ mellõzte Gulyás
Robit, aki ezért közös
megegyezéssel szerzõdést
bontott. Jelenleg Pakson
az ASE edzéseit látogatja,
és várja hogy Franciaországban élõ amerikai, valamint görög menedzsere január 15-ig új csapatot találjon számára. – Olyan
csapathoz szeretnék igazolni, amelyik játszik az
Euro Ligában, de ha ez
nem jön össze 15-ig, akkor
tovább kell gondolnom,
hogy hol folytassam –
mondta a 101-szeres válogatott, 213 centis center,
aki már aktív játékosként
legenda lett.
(cseri)
Fotó: Vida Tünde
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A városi sportegyesület mérlege
A 2005-ös évben szebbnél
szebb sikereket értek el a
Paksi Sport Egyesület versenyzõi. Az 1952-ben alapított, patinás klub hét szakosztályt – karate, labdarúgó,
ökölvívó, ritmikus gimnasztika, tájfutó, tenisz, és szabadidõ – mûködtet. A különbözõ korosztályokban és
bajnokságokban elért eredmények messze felülmúlták
a várakozást, gazdaságilag
pedig biztos lábakon áll az
egyesület.
Az ökölvívó szakosztályban
jelenleg 26 utánpótlás korú,
serdülõ, kadett, és junior
versenyzõ van, akik 2005-ben
az országos bajnokságokon
egy ezüst-, egy bronzérmet
és egy hatodik helyet szereztek, és jól szerepeltek a különbözõ tornákon is.

A felnõtt férfi teniszcsapat
bronzérmet szerzett az OB
III-ban, az utánpótlás korúak közül kiemelkedik a 12
éves Fábián Ágnes, aki korosztályos válogatott, és az
országos ranglistán ötödik,
valamint a 14 éves Klopcsik
Diána, aki a 16 évesek között
a 17–19. helyen áll.
Több éves vajúdás után elkészült az ürgemezei tenisztelepen a kétpályás fedett

teniszcsarnok is. Hasonló
keménypályás mûanyag borításból nagyon kevés van az
országban.
A PSE szabadidõ szakosztálya ezúttal is megszervezte
többek között a „Fuss, Ússz,
Kerékpározz a Gyermekedért”, a Teke-Tória, és a Túra Földön-Vízen elnevezésû,
népszerû programjait.
A Shotokan Karate szakosztálya 2005-ben gyõzelmet
gyõzelemre halmozott, az év
folyamán három regionális
bajnokságot nyert, majd
Keszthelyen az országos bajnoki címet is megszerezte. A
szakosztályban közel negyven utánpótlás korú, és tizenöt-húsz felnõtt versenyez, akik közül többen tagjai a magyar korosztályos
válogatottaknak.

Mit süt-fõz ma?

Schuckert József
Valójában mostani ajánlatunk egyáltalán nem nevezhetõ sütésnek, legfeljebb icit-picit fõzésnek. Persze nem
mintha Schuckert József, a Fortuna
Rádió fõszerkesztõje ne tudna igazán
finomakat fõzni… Ám szilveszterkor
a rétes és a virsli mellett a legnagyobb keletje a rázott, kevert, összekutyult italoknak van, és Suki szakértõje ezeknek is. Természetesen
nem véletlenül említettem a koktélbeli jártasságot, amikor a rádiósról
beszélek (pardon, írok), ugyanis minden szombaton és vasárnap reggel õ
keveri a „Suki-koktélt”, bámulatos ismeretrõl tanúbizonyságot adva a
nosztalgiazenék terén. Egy finom
étel és egy pohár jó bor hallatán – de
fõképp láttán – azonban neki is összefut a szájában a nyál. Az idei évzáró
buliban az ételek mellett a koktélok
is fõszerepet játszanak Sukiéknál.
Néhány ajánlat a szilveszteri italkínálatból, melyekhez nem kell nekünk
sem mixeriskolát végezni, bátran nekiláthatunk a készítésének.
Az elsõ legyen a Mólés Bólé nevezetû
különlegesség. A bólék kapcsán szerinFotó: Vida Tünde

tem rögtön az jut mindenki eszébe,
hogy rengeteg gyümölcs némi alkoholban tobzódik. Ez esetben tévedünk. Elkészítésekor elsõ lépésként vegyünk
egy nagy, minimum négyliteres edényt.
(Bár ha többen vagyunk a bulin, akkor
ez a mennyiség nem is tûnik olyan soknak.) Tegyünk bele 2 liter száraz fehérbort, és vágjuk bele egy citrom héját. A
citromhéjat lehetõleg úgy kanyarítsuk,
hogy minél nagyobb darab egyben maradjon, így díszítésnek kiváló lesz.

Húsz éve alakult a ritmikus
gimnasztika
szakosztály.
Idén az országos diákolimpia
területi döntõjében a második helyen végeztek, az országos döntõben azonban
csak a nyolcadik helyet sikerült megszerezniük.
A tájfutók harminc éve hozzák a sikereket a klubnak,
2005-ben is több versenyen
vettek részt, a Kistelek kupáról két arany-, egy ezüst,
és két bronzéremmel tértek
haza.
A labdarúgó csapat a
2004–2005-ös
idényben
ezüstérmet szerzett az NB
II-ben, amely akkor a honi
labdarúgás harmadik vonalának felelt meg, jelenleg pedig az átszervezett magyar
bajnokságban a ténylegesen
a második vonalat jelentõ
NB II Nyugati csoportjában
az elsõ helyen várja a tavaszi
mérkõzéseket.
-cseri-

Húsz percig hagyjuk állni, majd tegyünk bele 1 liter száraz pezsgõt. Jó
alaposan hûtsük le. Tálaláskor tegyünk
jégkockát a poharak aljába, egy-egy
vékony citromkarikát és erre öntsük a
nedût. Citromhéjjal díszítsük. Suki szerint édesíteni tilos, mert akkor nem
lesz olyan üdítõen friss. Második ajánlata a fõszerkesztõ úrnak egy sokak által ismert és szeretett ital, a Bloody
Mary. Egy pohárba öntsünk 3 cl vodkát, 12 cl paradicsomlevet, 2-5 csepp
worchester szószt, 2-5 csepp citromlevet, 1 csepp csípõs pirosaranyat, csipet
sót és a tetejére egy csipet õrölt fekete
borsot. Ezt akár január elsején is ihatjuk, állítólag másnaposság ellen kitûnõ.
És végül jöjjön még egy saját recept:
„Csoki likõr Magdi módra”. 20 dkg cukrot, 2 db kockacukrot, 3 evõkanál kakaót és másfél dl vizet egy lábasban fõzzünk össze. Ha kihûlt, keverjünk hozzá
két tubus sûrített tejet és 4 dl rumot.
Hagyjuk több napig állni, de azért néha
rázogassuk meg az üveget, amibe beletöltöttük. Ha még finomabb italt szeretnénk, akkor Suki javaslata alapján
tegyünk bele néhány kocka étcsokoládét. Ha hölgyek is jönnek a szilveszteri
mulatságba, akkor õket ezzel az itallal
le lehet venni a lábukról.
sete
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Közös
karácsonyfa alatt
Közösen szervezett karácsonyi programot a paksi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, a PISTIKE és a Paksi
Közmûvelõdési Kht. A rendezvényre közel háromszáz
hátrányos helyzetû gyermeket hívtak meg, hogy boldogabbá varázsolják számukra
az ünnepet. A mûvelõdési házban megjelentek között nem
csak paksi, de három környékbeli település gyerekei is
ott voltak. A rendezvényt
Herczeg József alpolgármester nyitotta meg. A mûsort
gyermekek adták gyermekeknek: a szekszárdi Tücsök
Klub tagjai énekkel vidították
fel a közönséget, míg a szervezõk a támogatók jóvoltából
ajándékkal kedveskedtek a
fellépõknek és a résztvevõknek egyaránt. Borbás László,
a szolgálat vezetõje sikeresnek ítélte a rendezvényt, mely
– mint mondta – szerves része volt egész éves, szerteágazó programsorozatuknak. A
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat immár hosszú ideje regionális feladatokat is ellát. Egy pályázat segítségével
2006-ban új székhelyre költöznek, ahol a félfogadás mellett
már a képzésre is lesz lehetõség. A tárgyi feltételek mellett biztosított lesz a szakellátás szakmai háttere is, hiszen
a szolgálat létszáma egy fõvel
bõvül.
SJ

ELADÓ
Piactéren (a volt Németh sörözõ) Mecsekvidéke Takarékszövetkezet mellett üzlethelyiségek és 1 db lakás eladó.
Az Ipari Parkban 220 m2
alapterületû korszerû üzlethelyiség 800 Ft/m2 áron kiadó.
Kápolna utcában 4 szobás,
összkomfortos, 140 m2 alapterületû családi ház 2100 m2
területtel 11 M Ft-ért eladó.

MOZAIK

Adventi zeneünnep a református templomban
Az evangélikus kórus és a
mûvészeti iskola vonós együttese vendégszerepelt a Városi
Vegyeskar adventi hangversenyén. A kórus 1998 óta minden évben tart adventi hangversenyt, s minden évben hív
vendégeket is. Az evangélikus templomban elõször Szabó Vilmos Béla lelkész mondta el gondolatait az adventi
készülõdés kapcsán, majd a
Pro Artis Mûvészeti Iskola
Camerata
vonósnégyesét
hallhatta a közönség, utána
pedig az evangélikus kórus
adott elõ néhány darabot Simon Péter vezényletével. A
karnagy, aki egyébként a Városi Vegyeskart is vezeti, ezután egy trombitaszólóval

lepte meg közönségét, s a kórusok
tagjait is, akik maguk sem tudtak a
mûsorelemrõl.
Ezek után következett a harmincöt
tagú Városi Vegyeskar mûsora.
Repertoárjukból
ezúttal, alkalmazkodva a helyszínhez, nem a világi,
hanem az egyházi
darabokat adták
elõ. Végezetül a
kórus a többi fellépõvel együtt énekelt, sõt a közönséget is dalolásra
buzdította. -vida-

Karácsonyi kórustalálkozó

Idén is megrendezte hagyományos karácsonyi kórustalálkozóját a paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium. A Jézus
Szíve templomban tartott
hangversenyen a rendezõkön kívül a paksi Bezerédj,
Deák, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a mûvészeti
iskola és a Vak Bottyán Gimnázium kórusa lépett fel, illetve Tolnáról a Szent Mór
Katolikus Általános Iskola
énekkara. A program végén
összkari mûvek hangzottak
fel, melyek elõadásában az
összes kórus részt vett. -vt-

A Dunaföldvári úton a Téglagyár mellett, szemben a
kompkikötõvel, téglaépületben II. emeleti, 66 m2-es, 3
szobás, összkomfortos, gázfûtéses lakás eladó. Irányár:
6,2 M Ft.

Az Öreghegy utcában 747
m2-es területen 4 szobás, 2
fürdõszobás, amerikai konyhás, erkélyes, teraszos, központi fûtéses családi ház garázzsal, gázcsonkkal eladó.
Irányár: 25 M Ft.

A lakótelepen az ASE pálya
mögött 1364 m2-es közmûvesített építési telek gyümölcsössel, szõlõvel, kis épülettel 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.
Bölcskén a Paksi u.-ban 709
m2-es telken tégla falazatú,
20 éves, 3 szoba, összkomfortos, családi ház eladó beköltözhetõen. Irányár: 7,2 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 beszámítunk, lehet IV.
emeleti is.

Szekszárdon az Alisca u. 4.
szám alatt magasföldszinti, 1
szoba összkomfortos lakás
eladó. Irányár: 6,2 M Ft.
Részletes tájékoztatás:
Fonyó Lajos ingatlanközvetítõ, befektetési tanácsadó.
Telefon:70/310-8374 és
75/314-119.
Fotók: Molnár Gyula

P R O G R A M O K , S Z O L G Á LT A T Á S O K

Mozi

VMK

Január 3. (kedd) 17 óra
HARRY POTTER
ÉS A TÛZ SERLEGE
Szinkronizált amerikai film

A tavalyi kiállítás sikere

Január 4. (szerda) 19 óra
EGY SZOKNYA
EGY NADRÁG
Magyar vígjáték
Január 6. (péntek) 19 óra
ERÕSZAKOS MÚLT
Feliratos amerikai krimi
Január 8. (vas.) 19 óra
KULCSÁR
ÉS A HAVEROK
Magyar dokumentumfilm
Január 11. (szerda) 17 óra
CÁPASRÁC
ÉS LÁVALÁNY
KALANDJAI
Szinkronizált amerikai
computer-animációs film
Január13. (péntek) 19 óra
KUTYÁTLANOK
KÍMÉLJENEK
Feliratos amerikai vígjáték
Január15. (vas.) 19 óra
EGY CIPÕBEN
feliratos amerikai vígjáték

Kiállítás
A paksi Városi Múzeum idõszaki kiállításán a II. világháború tárgyi örökségeit
mutatják be.
A városi mûvelõdési központ könyvtár galériájában
január 10-én (kedden) 17
órakor Molnár Gyula fotóiból nyílik kiállítás.
Jönnek az ünnepnapok
címmel írt ki pályázatot a
mûvelõdési központ. A beérkezett alkotásokból nyílt kiállítás január 8-ig tekinthetõ
meg.
Az okmányiroda földszintjén továbbra is megtekinthetõ az „Ezerarcú Paks“ címû fotópályázat legjobb alkotásaiból készült válogatás.

KUTYÁTLANOK KÍMÉLJENEK – Mivel foglalkozik
egy család, ha semmi dolga?
Férjet fog valamelyik családtagnak. Sarah (Diane Lane)
kiváló alanynak látszik. Amióta elvált, egyedül csak a környékbeli boltosok sértegetésében leli örömét, a mosogató
mellett állva vacsorázik, és
nem hajlandó új szerelem
után nézni. Még szerencse,
hogy nõvére a tudta nélkül regisztrálja egy internetes párkeresõ-oldalon, felteszi húga
18 éves kori képét, és sokat
hazudik. Jönnek a borzasztó
randevúk, a kínos magyarázkodások és a gyors szökések.
Egy nap azonban egy kutyabarát jelentkezik. Sarah kölcsönkutyával érkezik, és hamar össze is vesznek Jake-kel
(John Cusack), aki egyébként
szintén idegen kutyával vágott fel. Felszikrázik az ellenszenv elsõ látásra: õk ketten
nyilván nem közömbösek egymásnak, és egyre többször találkoznak, egyre furcsább körülmények között.

alapján ismét megrendezzük az Ásó, kapa, nagyharang – Esküvõi ruhák és
csokrok bemutatása régi fotókon címû kiállításunkat.
Várjuk a paksi és Paks környéki lakókról 1975-ig készült – elsõsorban nagyított,
keretezett képeket, és az esküvõkhöz szükséges kellékeket (pl: meghívó, esküvõi
ruha, egyéb kiegészítõk) A
nevekkel és a házasságkötés
évszámával ellátott fényképeket, valamint a kiegészítõket február 3-ig várjuk a
mûvelõdési központba.
Január 9-én „Egészségünk
érdekében – a Faluházi Népfõiskola 4. foglalkozása 18
órakor: Hiánybetegségek kialakulása, megelõzése – dr.
Széchenyi Attila, nyugalmazott háziorvos elõadása a
dunakömlõdi faluházban.
Intim torna – a nõi egészség védelmére. Az intim
torna a medencealap izmainak és kötõszövetes rendszerének
megerõsítését
szolgálja. Elsajátításához
10 óra szükséges. Részvételi díj: 6.000 Ft. Bõvebb információ és jelentkezés az
ifjúsági irodában a 75/519155 számon.
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Tekintse meg honlapunkon
a Paksi Hírnök képgalériáját !
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TelePaks

Megjelent DVD-n az Elhurcolt életek címû dokumentumfilm. A városi televízió az
1956-os forradalom évfordulójára készített filmjében
több paksi és Paks környéki
ember szólal meg. Történetükön keresztül megismerhetjük a szovjet fogolytáborokban tapasztalt szörnyûségeket, szenvedéseiket. – A
filmet azért készítettük, hogy
a magunk módján ezzel is
emléket állítsunk azoknak az
embereknek, akik nem tértek haza a Szovjetunióból –
mondta el Polgár Tamás, a
film rendezõje. Az alkotás elkalauzol bennünket a magyar fogolytáborba, Recskre
is, ezen keresztül betekintést
nyerhetünk, hogyan is néztek ki a hírhedt gulágok. A
DVD január elejétõl kapható
a paksi könyvtárakban és a
Városi Múzeumban.

Fortuna 96,3 MHz

A legfrissebb,
legemlékezetesebb,
leglátványosabb
városi események
képes összefoglalója
már az interneten!

www.paksihirnok.hu

Boldog, sikerekben és rádióhallgatásban gazdag
új évet kíván a Fortuna
Rádió!
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Telt ház elõtt a csillagok

Ötödik alkalommal ajándékozta meg a Csillag Show Táncegyesület ünnepi mûsorral a
fogyatékkal élõket, nagycsaládosokat és a diákok közül a
legkiválóbbakat. Rendezvényükre, a Csillogó ünnepre
olyannyira megtelt a mûvelõdési központ színházterme,
hogy nem csak a nézõtéren, a
lépcsõkön is ültek. A mûsorban az egyesület különbözõ
korú tagjai léptek fel, felvonultatva a modern táncok szinte
teljes repertoárját. Tartottak
divatbemutatót is, ahol egyebek mellett csodálatos menyasszonyi ruhákat is magukra
öltöttek a lányok. A Csillogó

ünnepre vendégfellépõket is
hívtak, egyrészt a Pro Artis
Mûvészeti Iskolából a Kalinkó
együttest, másrészt a Viva
legjobb férfitáncosát, Szántó
Zoltánt, aki több koreográfiát
tanított már a paksi show-táncosoknak. Zoli három társával
érkezett, s a közönséget egy
ünnepi hangulatú produkcióval lepte meg. A mûsor végén
a nézõtéren ülõk mindannyian
ajándékot kaptak. – Erre idén
is a paksi önkormányzat és
több vállalkozó támogatásának köszönhetõen nyílt lehetõség – tudtuk meg az egyesület
vezetõjétõl, dr. Czárné Nagy
Ildikótól.
-vida-

SCHEFFER

Dunakömlõdön a 6-os út
és a faluház mellett
közmûves parasztház 1285
m2-es telekkel eladó.
A telek 31x41,5 m-es,
380 V-os ipari áram van.
Tel.: 30/286-1593

Rendezvény- és
Esküvõszervezõ iroda
Színházi jegyeladás
Nyitva tartás idõpont egyeztetéssel

Paks, Deák Ferenc u. 3.

Tel.: 75/310-949, 30/216-4766

Paksi Építõipari Kft.
fiatal, agilis építészmérnök
vagy üzemmérnök végzettséggel, legalább öt év kivitelezõ építõiparban eltöltött
gyakorlattal rendelkezõ munkatársat keres.
Elvárások:
- jó kommunikációs készség
- számítógépes ismeretek
- B kategóriás jogosítvány
Szakmai önéletrajzzal ellátott
jelentkezésüket „Biztos jövõ”
jeligére kérjük a szerkesztõség címére.

Sprich deutsch !
A Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat két
programot is szervezett a karácsonyvárás jegyében. A karácsonyi elõkészületek háziasszonya ezúttal is Racskó
Stefi, a kisebbségi önkormányzat tagja volt. – Évek
óta hagyomány, hogy a gyakorlatban is megismertetjük
a svábok ünnepi szokásait a
városban mûködõ, nemzetiségi nyelvoktatást végzõ iskolák diákjaival – mondta el
Féhr György elnök. Így van
ez húsvét és karácsony elõtt
egyaránt.
A
„Sprich
Deutsch”, azaz „Mondd németül” vetélkedõt a paksi úttörõkkel közösen, szintén hagyományosan az év végén
rendezik. Ennek célja, hogy a
kisdiákok képesek legyenek
a konyhanyelv használatára.
A feladatok között szerepelt
otthonról hozott ételek német nyelvû ismertetése, elkészítésének bemutatása.

BA-TU
Építõipari Kft.
Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!
7030 Paks, Dobó István utca 15.
Telephely: Paks, Ipari Park
Tel./fax: 06-75/313-226
Tel.: 06-30/9372-668
E-mail: batu.epito.paks@freemail.hu

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

Mûszeres és orvosi szemvizsgálat
Kontaktlencse- és szemüvegrendelés
SZTK-vények felírása és beváltása
Gyors, pontos szemüvegkészítés
Elérhetõségünk:
LENS OPTIKA
7030 Paks,
Dózsa György
út 44. Telefon:
75/511-246

Féhr György elnök azt is
elárulta, hogy a kisebbségi
önkormányzat a német-sváb
szokások megismerése mellett anyagiakkal is támogatja az iskolákat. Nem titkolt
céljuk, hogy irodájukba
szoktassák az ifjú és kevésbé ifjú paksi polgárokat,
akiknek így lehetõségük
nyílik megismerni a nyelvet,
a szokásokat. Az elnök arról
is beszámolt, hogy Paks,
Németkér és Györköny kisebbségi önkormányzatai
közösen pályáztak egy német belügyminisztériumi
pénzforrásra. Eredményes
pályázat esetén a paksi kistérséggel közösen bõvítéseket végeznének a jelzõrendszeres házi gondozói szolgálatban. Annyi készüléket
szeretnének jövõ év elejétõl
telepíteni, hogy minden rászorulthoz jusson, így is segítve a lehetõ leggyorsabb
segítségnyújtást.
SJ

PAKS,
Táncsics u. 22.
Tel: 75/319-209
Szolgáltatásaink:
– SZTK vények beváltása,
– kontaktlencse ápolószerek,
– szemüvegtartozékok,
– szemüvegkészítés, javítás kiváló
minõségben.
OTP, Patika Egészségpénztár
és Vitaminpénztár Partner (kártya)
Szemüvege készleten lévõ
lencse esetén 1 órán belül
elkészül
Fotó: Vida Tünde

