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Paks Város
Önkormányzati
Képviselõ-testülete
a város valamennyi
polgárának békés,
boldog karácsonyi
ünnepeket és
sikerekben gazdag
új évet kíván!

Valamennyi jelenlegi és leendõ ügyfelének
a város minden lakójának kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag új esztendõt kíván!

VÁROS
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Nyitva a megye egyetlen jégpályája
A télies idõ érkezésével a
paksi jégpálya is megnyitotta kapuit. A nyitást korábbra tervezték, de az idõjárás
nem tette lehetõvé. Kovács
József elmondta, ha a hõmérséklet nincs tartósan 15
fok alatt, rendkívül gazdaságtalan a pálya üzemeltetése. A pályát építõ és üzemeltetõ Paksi Atomerõmû Zrt.
vezérigazgatójától azt is
megtudtuk, hogy kicserélték
a pálya körül lévõ palánkot.
A mûjégpályát tavaly adta át
az atomerõmû, akkor közel
huszonötezer látogató vette
igénybe. – Remélhetõen az
idõjárás lehetõvé teszi, hogy
az idei szezonban is sokáig
hódolhassanak a korcsolyázni vágyók szenvedélyüknek
– fogalmazott a részvénytársaság kommunikációs fõosztályvezetõje. Mittler István
elmondta, sem a nyitva tartás, sem a belépõdíj nem vál-

tozott. Hétköznap délután
kettõtõl tízig háromszáz,
hétvégén reggel nyolctól este tízig négyszáz forintért lehet korcsolyázni. Mittler István azt is hozzátette, csoportok számára hétköznap délelõtt elõzetes egyeztetés
alapján óránként ötezer forintért bérbe adják a létesít-

Igényelje lakásvásárláshoz, felújításhoz,
bõvítéshez, hitelkiváltáshoz lakáshitelünket,
akár az ingatlan értékének 75%-áig
forint vagy deviza alapon.

Havi törlesztés 1 millió Ft hitelösszegre akár 5.700.- Ft
induló részlettõl a futamidõ függvényében.
(THM 6,17%-tól)

45 éve Ügyfeleink szolgálatában!
Paks,
Villany utca 4.
Telefon:
75/511-240
Jelen tájékoztató nem
minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes
leírását az üzlet- és
termékszabályzatok
tartalmazzák!

ményt. A kommunikációs fõosztályvezetõ hozzátette, továbbra is van büfé és kölcsönzõ a jégpályán. Ezeket
azonban nem az atomerõmû,
hanem a Lussonium Kft.
üzemelteti. A jégpálya területén egy jégmester gondoskodik a felügyeletrõl.
-vt-

Paks Város Önkormányza-

tának Oktatási és Kulturális
Bizottsága pályázatot hirdet
a 2007. évi városi rendezvények megszervezésére. A
pályázat célja: A 2007-ben
Paks városában megvalósuló
rendezvények támogatása,
hagyományõrzõ programok,
események
létrehozása,
amelyek mind belföldi, mind
külföldi vendégek részére kiemelkedõ vonzerõvel bírnak.
Pályázatot nyújthatnak be
azok a városban mûködõ civil szervezetek, egyesületek,
alapítványok, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, amelyek által szervezett rendezvények a kiírás
feltételeinek megfelelõen támogathatóak. Pályázni lehet: a Paksi Tavasz, a Pünkösdi Fesztivál, a Paksi
Nyár, a Paksi Õsz rendezvényeire. A pályázatok benyújtásának módja, helye, határideje: 2007. január 15.

A Paksi Deák Ferenc Általános Iskola
Gyermekeinkért Jövõnkért Alapítványa
köszönetet mond mindazoknak, akik a 2005. évi
személyi jövedelemadójuk 1%-val 535 108 Ft-tal
támogatták. Ezt az összeget iskolai tanulmányi
kirándulásokra, diák sporttevékenységek elõsegítésére és a tanulók jutalmazására fordítottuk.
Kérjük 2007-ben is támogassák alapítványunkat.
Minden kedves jelenlegi és leendõ támogatónknak kellemes karácsonyi ünnepeket és
eredményes új esztendõt kívánunk.

PAKSI HÍRNÖK
Megjelenik kéthetente, 4200 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde (Tel.: 20/398-4504)
Fõmunkatárs: Kövi Gergõ
Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: 2007. január 12.
Címlapfotó: Fonyó Dániel
Panorámakép: www.paksnet.hu
Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Döntés után
Közmeghallgatással kezdte idei utolsó ülését a képviselõ-testület. Illetve csak kezdte volna, de senki nem élt
ezzel a lehetõséggel. Az érdemi munka Szabó Péter napirend elõtti hozzászólásával vette kezdetét. A képviselõ, aki a Vak Bottyán Gimnázium pedagógusa, a gimnázium elõtti keresztezõdés veszélyességére hívta fel a
figyelmet, utalva az ott történt balesetekre. Hajdú János polgármester és Paks januárban hivatalba lépõ
rendõrkapitánya is ígéretet tett az ügy kivizsgálására.
Dr. Kuti István azért volt jelen az ülésen, mert éppen ez
alkalommal mutatta be õt dr. Soczó László, Tolna megye rendõrfõkapitánya. A képviselõk egyhangúan támogatták dr. Kuti István kapitányi kinevezését.
Ezen az ülésen döntött a
testület a közüzemi díjak
emelésérõl, azaz a ivóvíz és
csatorna, autóbusz, távhõ jövõ évi áráról és az önkormányzati lakások bérleti díjáról. Az árkalkuláció heves
vitát hozott, egymásnak feszült a bal és jobboldal, élen
egyik oldalon Faller Dezsõ
frakcióvezetõvel, másik oldalon Barnabás István alÕszi-téli kulturális progra-

mokat szervezett a Paksi
Közmûvelõdési Kht. az
atomerõmû támogatásával.
A sorozatot Marót Viki és a
Nova Kultúr Zenekar nyitotta meg, majd két színházi
elõadás – a Mezítláb a Parkban és az Imádok férjhez
menni – következett. Az õszitéli programok sorába tartozott az Erzsébet-Katalin bál,
melyet hagyományosan az
ESZI sportcsarnokában tartottak. December 4-ére viszszaköltözött a VMK-ba a sorozat, a Pannon Filharmonikusok Wagner, Mozart és
Bruckner mûveit adták elõ.
Mikulásra az ASE Sportcsarnokban az Eötvös Cirkusz téli gálamûsora nyújtott
feledhetetlen szórakozást. A
programok zárásaként az
evangélikus templomba várták az érdeklõdõket a Four
Fathers Énekegyüttes és a
Budapest Jazz Orchestra karácsonyi koncertjére. WP
Fotó: Vida Tünde

polgármesterrel. A két képviselõ egymásnak adta odavissza a labdát, a többiek a
pártpolitikát inkább mellõzve kapcsolódtak be a vitába.
A legnagyobb ellenállást a
Paksi Vízmû Kft. elõterjesztése generálta. A szolgáltató
a kétkomponensû számlázásra kíván áttérni, ami azt
jelenti, hogy a mérõ állásáról leolvasott fogyasztás 8-

10%-os emelése mellett bevezeti a rendelkezésre állási
díjat is. Faller Dezsõ és az
MSZP-SZDSZ frakció ez
utóbbit jövõre halasztatta
volna, de végül annyi módosítást fogadtak el a képviselõk, hogy a lakossági fogyasztók csatlakozásonként
havi 200 forintot fizetnek
egységesen. A városatyák
hozzájárultak a helyi autóbusz-közlekedés 14-15 százalékos áremeléséhez. A vonaljegy 120, az egyvonalas
havi bérlet 2100 forintba kerül majd január 1-tõl. A lakossági távhõ ára 10,5%-kal,
a szilárd és folyékony hulladék elszállítása átlagosan
6%-kal emelkedik év elejétõl. A helyi adók közül a
kommunális adót évi háromezerrõl négyezer forintra
emelte a képviselõ-testület
annak ellenére, hogy a szocialista frakció itt is ez ellen
emelt szót. Érveik szerint ez
a tétel az önkormányzat
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költségvetésében jelentéktelen, és feleslegesen tetézi
a lakosság egyébként is jelentõsen növekvõ terheit.
Ezek után számolt be nyolc
közalapítvány kuratóriuma
idei munkájáról, majd a
képviselõk megvitatták a
2007-es költségvetés irányelveit. Az elképzelések szerint másfélmilliárd forint jut
majd beruházásra, így az áthúzódó munkálatok mellett
szinte csupán tervezésre jut
pénz jövõre.
Megalakult a két településrészi önkormányzat, egyik
Dunakömlõdöt, másik a többi külsõ városrészt képviseli,
a testület megválasztotta
ezek tagjait. Az utóbbi idõben megszokottnál jóval
hosszabb ülésen született
döntés arról, hogy a Pákolitz
István Városi Könyvtárat továbbra is Gutai István, a háziorvosi szolgálatot pedig dr.
Pásztor Hilda vezeti.
Vida Tünde

Páratlan a paksi családsegítõ iroda

Szociális–Munka–Kapcsolat
címmel rendeztek konferenciát a paksi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálatnál.
A rendezvény támogatója a
helyi önkormányzat volt, valamint egy HEFOP-os (Humánerõforrás Fejlesztõ Operatív Program) pályázat,
amely szociális területen dolgozó ügyintézõk képzését valósítja meg, mondta el Borbás

László, a szolgálat vezetõje. A
pályázat gazdája a Paks–Dunaföldvár Térségfejlesztõ
Önkormányzat Kht., konzorciumi partner benne a paksi
önkormányzat és a szolgálat
mellett tevékenykedõ PISTIKE civil szervezet. A kétéves
programra közel huszonkétmillió forintot nyertek, ebbõl
a szolgálatnál elõadótermet
alakítottak ki, illetve a pályázat elõírásának megfelelõen
különbözõ szakmai képzéseket szerveznek. Ennek egyik
állomása volt a most megrendezett konferencia, amely arról szólt, hogyan tud összekapcsolódni a szociális ellátás
a munkanélküli ellátással. A
családsegítõk, önkormányzatok és munkaügyi központok közötti együttmûködésrõl
a Kaposvárról érkezett Szabó
János, a Regionális Családsegítõ és Megyei Gyermekjóléti
és Módszertani Központ igaz-

gatója elmondta: helye válogatja, hogy milyen együttmûködési hálót tudnak kialakítani. Kiemelte, hogy a szociális
és munkaügyi ágazat szakemberei a Pakson szervezett
képzésben együtt vesznek
részt, ami önmagában is szolgálja egymás megismerését,
s az együttmûködést. A konferencián számos elõadást
hallhattak a résztvevõk, másnap pedig mûhelymunka
folyt az intézményben, illetve
délután nyílt napot tartottak,
a találkozó ugyanis jó alkalom
volt arra, hogy a paksi szolgálat bemutassa új székhelyét,
amely Magyarországon –
mint Szabó János is mondta –
párját ritkítja. A HEFOP-os
program, illetve képzés célja,
hogy a szociális szférában
dolgozók képzése útján segítse visszatérni a munka világába közvetett úton a tartósan
állás nélkül maradtakat.-kgy-
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Segítenek
a sorstársakon

Hagyomány, hogy év vége felé ellátogatnak a megye városaiba a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Szervezetének képviselõi, és kihelyezett ügyfélfogadással
egybekötött karácsonyi ünnepet rendeznek. Kovács
Lászlóné, az érdekvédelmi
szervezet vezetõje elmondta,
közel 1400 tagjuk van, adataik szerint Pakson és környékén kétszáz vak, illetve
gyengénlátó ember él. Kiemelte: fontosnak tartja,
hogy a rosszul látók elmenjenek vizsgálatra, illetve megismerjék a különbözõ ellátási
formákat, ugyanis az érintettek nincsenek tisztában a lehetõségekkel. A szervezet
több módon nyújthat segítséget: tanfolyamokat szerveznek, ahol szakmákat sajátíthatnak el, de idegen nyelvet
is lehet tanulni. Segítenek segédeszközökhöz jutásban, illetve fontos adománygyûjtõ
tevékenységük. Szívesen fogadnak az anyagi felajánlások mellett élelmiszert, ruhanemût, háztartási eszközöket, bútorokat.
– Most minden segítség elkel, sokaknak komoly gondot okoz a tüzelõ – mondta
Kovács Lászlóné, aki arra is
rámutatott, hogy egyéni
szociális kérelmek megírásához is segítséget nyújtanak Szekszárdon, a Hunyadi
utca 4-ben lévõ irodájukban.
Telefonszámuk: 74/512-355,
és 74/512-356.
-gyöngy-

VÁROS

A tolerancia jegyében
Ebben az esztendõben kissé eltért a megszokottól a
kömlõdi faluház karácsonyi
ünnepsége, ugyanis a „Te is
más vagy, te sem vagy más”
elnevezésû programsorozat
jegyében szervezték azt. A
megértés, másság elfogadása és tolerancia jegyében
összeállított négy állomásból álló sorozat ezzel a karácsonyi ünnepséggel ért
véget. Megnyitották Bíró
Sándor, kakasdi képzõmûvész kiállítását, aki hároméves korában veszítette el
hallását, a bölcskei otthon
lakóinak elõadásában „A
császár új ruhája” címû mesét láthatta a közönség; fellépett a Németkéri Cigány
Hagyományõrzõ Tánccsoport, és a dunakömlõdi fiatalok is készültek mûsorral,
két mesét hoztak, „A fenyõfa” és a „Rendíthetetlen
ólomkatona” címût. Bodó
Katalin a Faluház vezetõje
elmondta, azért pályáztak a
minisztériumhoz a programok megvalósítására, mert
úgy érezték, sok tanulni való van még tolerancia terén.
Szeretnék jövõre folytatni,
így remélik, hogy újra kiírnak hasonló témájú pályázatot. Ha így lesz és nyernek, ismét számítanak a lebonyolításban a Dunakömlõdi Nyugdíjasok Érdek-

szövetségének
tagjaira,
akik most is sokat segítettek.
A Németkéri Cigány Hagyományõrzõ Tánccsoport
2000-ben alakult, céljuk a
cigány kultúra, a táncok,
dalok
továbbörökítése,
megismertetése itthon és
határainkon túl. A jelenleg
12 tagú csoportba Németkér mellett Pálfáról is járnak gyerekek, aminek örül
vezetõjük, Pongó Anita,
ugyanis idõvel szeretne egy
megyei
hagyományõrzõ
csoportot verbuválni. A
program kapcsán Anita elmondta, szerinte a legnagyobb probléma az általánosítás, pedig nem szabadna egy kalap alá venni mindenkit, hanem minden esetben az egyén megismerésére kellene törekedni. El-

A Szent András Otthonnak András-pusztán mûködik a

pszichiátriai részlege, ahol hetvenegyen töltik mindennapjaikat, szép környezetben. Tízfõs színjátszó csoportjuk három éve mûködik, rendszeresen fellépnek, és seregszemléken is részt vesznek, az Országos Színjátszó Fesztiválon,
Zalaegerszegen idén arany díjat kaptak.
– A intézményben élõk számára a karácsony kicsit szomorú, hiányzik a család, de próbáljuk vidámmá tenni az elõkészületeket számukra, amennyire lehet – árulta el Bacsa
Klára, a csoport vezetõje, aki maga is fellép a társulattal. A
program kapcsán elmondta, úgy látja, hogy az emberek
nem igazán elfogadóak az otthon lakóival. Pontosan ezért
éltek a meghívással, hogy valahogy elindítsák az elfogadás
folyamatát. Örömmel fogadták a programban megvalósult
kölcsönös látogatásokat, és bíznak abban, hogy a szemléletmódváltásban segítenek fellépéseikkel.

mondta, hogy õ büszke arra, hogy cigány, és ha újraszületne is, ezt az életet választaná. Úgy érzi, mindent
elért, amit 22 évesen elérhetett, jövõre diplomázik,
megtalálta élete párját, a
családja remek, vannak barátai, az egyik legjobb barátnõje éppen dunakömlõdi
és nem roma származású.
-gyöngyPAKS,
Táncsics u. 22.
Tel: 75/319-209

Békés, boldog
karácsonyt és
sikeres új évet
kívánunk!
2007-ben is szeretettel
várjuk önöket.

Etalon 2004 Kft.
Vállalkozások könyvelése
Adózási tanácsadás
15 éves szakmai tapasztalat
Keresse Ön is Kollárné Angyal
Zsuzsanna ügyvezetõt
Telefon: 20/9703-069
Fax: 75/319-017
7030 Paks Kurcsatov u 18.
Email: angyalzs@etalon-2004.hu
Minden kedves ügyfelének kellemes
és boldog karácsonyi ünnepet és
sikerekben gazdag Újévet kíván
az ETALON 2004 Kft.
Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Pro Urbe után Lussonium-díj
Kováts Balázs neve fogalom Pakson, sõt – talán nem
túlzás – régió-szerte. Majdnem biztos, hogy amibe belefog, annak hamarosan híre megy, merthogy az arra érdemes. Sorolni is sok, mi minden fûzõdik nevéhez az
ESZI-tõl a Borbarát Klubig. Legújabban azért emlegetik nevét, mert megkapta a paksi vállalkozók által alapított Lussonium-díjat. Kováts Balázs a Paksi Atomerõmû Zrt. vezetõ mérnöke, ahogy mondani szokás,
utazó nagykövete.

Ünnepélyes keretek között, a
városi mûvelõdési központ
színháztermében adta át a
Paksi Iparos és Vállalkozói
Kör másodszor a paksi Prima
Primissimaként emlegetett
Lussonium-díjat. Az elismerést Kovács Sándor elnöktõl,
Artim András alelnöktõl
Kováts Balázs vette át, akinek
– mint elhangzott – vitathatatlan érdemei vannak az atomerõmû, s ezáltal a város, a
paksiak elfogadtatásában.
Azzal, hogy Kováts Balázs
megkapta a vállalkozói kör,
azaz egy civil szervezet elismerését, egy ma még kis
klubba – sõt nem is létezõbe –
lépett be. Õ ugyanis a második, tavaly Bencze Barnabás
kapta a díjat. Balázs, rá jellemzõ módon, már el is határozta, ha tizen lesznek, megalapítják a Paksi Lussoniumdíjasok Klubját, s együtt, öszszefogva tesznek még többet
a városért. Egy másik kategóriában viszont egyelõre egyke, õ az egyetlen, aki megkapta a város elismerését, a Pro
Urbe-díjat, a Lussonium-díjat
és a paksiak szavazata alapján
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Az év embere az ezredfordulón díjat is. – Az ember, amikor elkezd valamit, vagy támogat, nem azzal a tudattal
teszi, hogy egyszer majd felhívják egy színpadra és kitüntetik – mondja.
Kováts Balázs csupán 55
éves, de száz évre is sok, ami
már mögötte van. Jelenleg az
atomerõmû térségi kapcsolatainak építésén – és persze
sok egyéb dolgon – fáradozik.
Az erõmûben – nem tréfa –
1977. április 1-je óta dolgozik,
õ volt az 1-es és 2-es blokkok
tudományos indításvezetõhelyettese. De nem csak itt
vett részt úttörõ munkában:
az Energetikai Szakképzési
Intézet alapító igazgatója, irányításával született meg a látogatóközpont. Mint méltatásában is elhangzott, széles körû társadalmi tevékenységet
folytat az oktatási és kulturális ügyek, a sport és a kultúra
területén. Aktív tagja többek
között a System International
Alapítvány, a Jövõ Energetikusa Alapítvány, a Tehetséges
Paksi Fiatalokért Alapítvány,
a Vak Bottyán Gimnáziumért
Alapítvány kuratóriumának.
A Paksi Borbarát Klub alapító elnöke, ma tiszteletbeli örökös elnöke. Mint számos alkalommal elmondta, hobbija a
Duna, ami élete meghatározó
momentuma. Egy barátjával
tizenhárom évesen indult elsõ
többnapos vízi túrájára. –
Ilyenre – nagyon helyesen –
még ma sem igen engednek el
ilyen fiatal gyerekeket –
mondja mosolyogva. Késõbb,
már felnõttként, megkérdezte
édesanyját, miért engedte el.

Egyrészt azért, hangzott a válasz, mert már elég érett volt
az útra és maga ellátására,
másrészt úgyis megszökött
volna. A kamaszkori hevület
elmúltával nem fogyott a Duna iránti szerelem. Feleségével végéigevezték a folyót a
Fekete-erdõtõl a torkolatig.
Hogy mitõl a vállalkozó szellem, a megannyi ötlet, s egyebek? Balázs szerint minden
bizonnyal a géneknek is köszönhetõ. A kapcsolatteremtõ
képességet, ahogy õ mondja,
a szövegládát, édesanyjától
örökölte. A soha nem fogyó
energiát valószínûleg édesapjától, aki ugyan állatorvos, de
most írta meg hatodik könyvét. Két nappal azután, hogy
kiadóba adta a kéziratot, felhívta a fiát, hogy elmondja:
nagy baj van, unatkozik.
– Jól érzem magam a bõrömben – mondja Balázs, s elárulja, fontosnak tartja az idõben történõ váltást. Számára
fontos a szabadság, s mindig
ösztönösen megérezte, ha ez
szûkül, csorbát szenved. – Ha
egyvalamire fordítottad volna
azt az idõt, amit erre a sok
mindenre, már nem itt tartanál, szokták a fejemhez vágni.
De én itt akarok tartani, szoktam válaszolni – meséli.
Csak egy gondolat még, veti
fel: a felelevenedõ élmények
könyveket töltenének meg. S
ez korántsem egy végéhez ért
életmû. Kováts Balázs továbbra is teszi a dolgát, polgármesterekkel tárgyal, hogy
elfogadtassa azt az atomerõmûvet, melynek létrehozásában maga is részt vett, odafigyel arra, hogy az ESZI épületérõl levetesse, múzeumba
vitesse a táblát, mely azt hirdette, hogy ez a Budapesti
Mûszaki Egyetem fõiskolai
kara, s közben már meg is
születik benne az ötlet, hogy a
díjjal kapott pénzbõl a tehetséges paksi fiatalokat támogatja.
Vida Tünde
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Faller Dezsõ
maradt az elnök
Az MSZP jövõ év februárjában tisztújító közgyûlést
tart Budapesten. Erre készülve a párt alulról felfelé
építkezve helyi szervezeteinél is tisztújítást tart. A
paksi szervezetnél a napokban tartott taggyûlésen ismét Faller Dezsõt választották elnöknek. Az elnökség tagjai Ádány Sándor,
Haaz Ádám, Herger Zoltán, Heringes Anita, dr.
Vöröss Endréné, Kiss Mária, Mezõsi Árpád és
Ozsvárt Péter, megbízatásuk két évre szól. Alapszabályuknak, mely kimondja,
hogy az elnökséget lehetõleg harminc százalékban
nõk alkossák, illetve legyenek benne 35 év alattiak is,
Pakson megfelelnek. Faller
Dezsõ elmondta: a legfontosabb a következõ négy évben, hogy túljussanak a
meglévõ politikai feszültségen. – Bízunk abban, hogy
az új pályázati rendszer, azaz a II. Nemzeti Fejlesztési
Terv kapcsán támogatáshoz
segíthetünk önkormányzatokat információval, pályázati anyagok elõkészítésével – mondta, majd hozzátette: – Szinte mindenhol ellenzéki szerepben vagyunk,
de ettõl függetlenül minden
fórumon elmondjuk véleményünket, és próbáljuk a
legtöbbet tenni az adott területekért – Kiemelte, hogy
fontos a jelenlétük a helyi
politikai színtéren, ennek
érdekében minden településen arra törekednek, hogy
legyen tagságuk. Arról is
tájékoztatott, hogy a 2. választókerületben négy helyi
szervezet van, a kerületet
pedig a választókerületi
társulás vezeti. Ennek élén
hivatalból a paksi elnök áll.
Ezen a szinten januárban
lesz tisztújítás.
efgé

ATOMERÕMÛ
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Jól halad a munka
A Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Társaság idén minden területen eredményes munkát végzett.
Így értékelte dr. Hegyháti József ügyvezetõ a társaság
idei tevékenységét. Mint mondta, az új esztendõben
megtörténik a Bátaapáti Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló engedélyezési eljárásának lezárása, a felszíni
létesítmények elsõ épületeinek felépítése, valamint a
Pakson mûködõ Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója új
moduljainak átadása.

Az 1998-ban megalapított
RHK Kht. négy területen
érdekelt, Püspökszilágyon,
Bátaapátiban, Bodán és

Pakson. Dr. Hegyháti József
Budapesten tartott évértékelõ tájékoztatóján mindezeket sorra vette. A Püspökszilágyon lévõ Radioaktív
Hulladék Feldolgozó és Tároló intézményi kis és közepes aktivitású hulladékok tárolója szerepét tölti be. Az
elmúlt években modernizálási és biztonságnövelõ programokat vittek itt véghez.
Ezzel együtt megkezdõdött
a kapacitásbõvítés elõkészítése, amely a korábban elhelyezett hulladékok feltárását, tömörítését, újracsomagolását és újbóli elhelyezését jelenti.

A Bátaapátiban létesítendõ
tároló kiemelt jelentõségû feladata az RHK Kht. számára.
Mint dr. Hegyháti József kiemelte, a tároló mielõbbi
üzembevételét az atomerõmû
tehermentesítése is indokolja,
annak érdekében, hogy ne
kelljen további átmeneti tárolót építeni az erõmûben a kis
és közepes aktivitású hulladékok számára. Ezzel egyben
meg lehet elõzni a villamos
energia árának növekedését
is, hiszen egy megépült új ideiglenes tároló költsége megjelenne az áram árában is. – A
Magyar Geológiai Szolgálat
kimondta a terület geológiai
alkalmasságát, Bátaapáti lakossága népszavazáson elsöprõ többséggel támogatta a tárolót, és az Országgyûlés is a
megvalósítás mellett döntött –
foglalta össze az ügyvezetõ.
Elmondta, jelenleg a lejtaknák mélyítése folyik. Azzal,
hogy kiemelt állami beruházássá minõsítették a projektet, biztosnak látszik, hogy
ideiglenes tároló szerepét töltheti be a létesítmény 2008 I.

negyedévétõl. 2009 végéig
épülnek meg a felszín alatti létesítmények, s ekkora készül
el a tároló elsõ négy, végleges
tárolást biztosító kamrája.
Eközben a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója
(KKÁT) bõvítése is folyik. A
KKÁT-ban eddig 4747 kazettát helyeztek el. Öt modul
épül most, kivitelezésük
2004-ben kezdõdött és jövõre fejezõdik be.
A nagy aktivitású hulladéktároló kutatási programjáról
szólva Dr. Hegyháti József
elmondta, hogy az 2005-2006
során lelassult, a pénzügyi
megszorítások és a prioritások bizonyos mértékû megváltozása miatt. A mostani elgondolások szerint a kutatási
program 2008-tól kaphat újra
nagyobb lendületet. Az ügyvezetõ úgy véli, a csúszás
mindeddig nem okoz jelentõs
késést, még elkészülhet idõre
a tároló. Szükségessége dr.
Hegyháti József szerint megkérdõjelezhetetlen, az atomerõmû leszerelési hulladékát
el kell helyezni. Vida Tünde

Ajándék az erõmûtõl
Karácsonyra fénybe borul
a református templom. A
díszkivilágítás
kiépítésének
költségeit, hasonlóan a katolikus temploméhoz, a Paksi
Atomerõmû Zrt.
vállalta. A berendezés
üzemeltetését a közvilágítás költségeivel együtt az
önkormányzat
állja. Kovács József vezérigazgató elmondta, a
tavaly született
gondolat folytatásaként kívánták ily módon
megajándékozni
a paksiakat. Jö-

võre az evangélikus templom világítása készül el.

Lapzártánkig még nem ért véget a paksi atomerõmûben a
sérült fûtõelemek eltávolítása. A gazdasági minisztérium államtitkára, Garamhegyi Ábel december 13-án tett látogatásakor 95%-nál tartottak, 5508 kg-nyi törmeléket, fûtõelemdarabot helyeztek tokokba, s szállították át a pihentetõ medencébe. Mittler István kommunikációs fõosztályvezetõ azt a
tájékoztatást adta, hogy a szükséges engedélyek birtokában
várhatóan napokon belül megkezdõdik a kettes blokk felterhelése, és hálózatra kapcsolása. A sérült kazetták eltávolításával a 2003-ban történt üzemzavar elhárításának legjelentõsebb szakaszával végeznek. Garamhegyi Ábel azt emelte ki,
hogy a tervezés nagyon körültekintõ volt.
Fotó: Paksi Hírnök archív (fent), Fonyó Dániel (lent balra), Vida Tünde (lent jobbra)

VÁROS

Betöréssorozat Vácikában

Két betöréssorozat zavarta
meg a közelmúltban a paksiak nyugalmát. A kettõ annak ellenére, hogy idõben
egybe esett, a rendõrség
feltevése szerint nincs összefüggésben. Erre utal
Jenei Ferenc szerint az elkövetés módja, illetve az elvitt értékek. A paksi kapitányság nyomozó alosztályának vezetõje elmondta,
egy éjszaka alatt több mint
harminc tanyát törtek fel
Vácikában. Mindez annak
ellenére, hogy számítottak
rá, hogy megjelennek a tolvajok a hétvégi házaknál,
ezért fokozták az ellenõr-

zést. – A hideg idõk beálltával kevesebben tartózkodnak a tanyákon, ilyenkor
megszaporodnak a betörések – mondja. Ilyenre azonban, hogy egy éjszaka több
tucatnyi helyre bementek
volna, még nem volt. A behatolás módja különbözõ,
ajtót szakítottak be, lakatot
vertek le. A betörést egyébként éppen a járõrözõ rendõrök fedezték fel. Az ellopott tárgyak is különbözõek, volt ahonnan szerszámot, máshonnan bort vagy
éppen krumplit vittek a tolvajok. A kár összességében
nem éri el az egymilliót.

Jenei Ferenc elmondta, a
tanyafeltörések ügyében
már több személyt ellenõrzése alá vont a rendõrség.
Az elõbbihez hasonló nagyságrendû az ellopott érték a
Paks családi házas övezeteiben történt betöréseknél, itt
azonban összesen nyolc
helyrõl vitték el azt. Az éjszaka leple alatt kétszintes
házakba lopóztak be tolvajok, miközben az emeleten
aludtak az otthoniak. Itt
hengerzár feltörésével jutottak be, sõt megesett,
hogy maguk a tulajdonosok
könnyítették meg a betörõk
dolgát azzal, hogy nyitva
hagyták az ajtót. A tolvajok
fõként készpénzre utaztak,
s miután ezt rövid kutatás
eredményeként megtalálták, távoztak. Nyolc ilyen
eset során egyszer sem fordult elõ, hogy felébredtek
volna az alvók. A rendõrség
minden lehetõséget vizsgál,
köztük a legvalószínûbbet,
hogy nem helybeli, hanem
utazó bûnözõkrõl van szó.
-vt-

A Siketek és Nagyothallók

Országos Szövetsége Tolna
Megyei Szervezetének paksi
klubja megtartotta hagyományos karácsonyi délutánját. A megyei szervezet vezetõje, Váradiné Simon Zsuzsanna elmondta, az idei a
hallás éve volt, ugyanis Magyarországon a lakosság
mintegy tíz százaléka él valamilyen hallássérüléssel, de
csupán 250 ezer az ellátottak
száma. A hallássérültek sokszor nem érzékelik a hallásromlást, illetve ritkán vállalják fel fogyatékosságukat.
A hallás évében ezek okán ingyenes szûrést hirdettek. A
paksi klub 1998-ban alakult,
jelenleg 32 taggal mûködik.
Vezetõje, Nepp Sándorné elmondta,
a
háromhavi
találkozóknál sûrûbben is találkozna a tagság, de ehhez
egy saját helyiségre lenne
szükségük.
-gyöngyFotók: Molnár Gyula

Sebességmérõket helyeztek üzembe a település két pontján,
hogy ezzel lassítsák a forgalmat. Az egyik berendezés a kápolna elõtti buszmegállóhoz, a másik a Németkér felõli bolt elé
került. A készülék nem csak sebességet mér, mégpedig 100140 méterrõl, hanem regisztrálja is az adatokat és statisztikát
készít. A beruházás költsége több mint hárommillió forint,
melyet Hajdú János és Bagdy László képviselõi keretébõl, valamint a gazdasági bizottság rendelkezésére álló pénzbõl finanszíroztak. A forgalomlassító berendezéseket a lakosság
kérésére helyezték üzembe. Hasonló berendezést szereltek
fel a Kishegyi út–Liget utca sarkán.
-vt-
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Múzeumi ünnep
Idén is meghirdette hagyományos karácsonyi pályázatát a Városi Múzeum, hogy
ösztönözze régi hagyományaink felelevenítését. Ezúttal karácsonyi díszeket
vártak a nevezõktõl. Ónodi
Gyöngyi néprajz-muzeológus elmondta, hogy a ma jellemzõ karácsonyfa-díszítés
már a második világháború
elõtt elkezdett terjedni Magyarországon, elõször csak a
nemesi családoknál, majd
késõbb a módosabb polgároknál, 1945 után pedig a parasztságnál is. A fény megjelenítésére gyertya mindig
volt a fenyõn. Az üvegdíszek
a nyolcvanas években jelentek meg, azt megelõzõen papírból készült díszekkel, süteményekkel, édességekkel
díszítettek, és olyan terméseket is használtak, amelyek
tartós díszt adtak. A múzeum pályázatára beérkezett
munkákban megjelentek
ezek az anyagok, hiszen számos dísz termésekbõl, papírból készült, de új ötletekkel is találkozott a zsûri: a
tejfölös doboz tetejétõl a
száraztésztáig több a háztartásban fellelhetõ anyagot
felhasználtak a nevezõk. Az
alkotásokból kiállítás nyílott
a kõtárban, ahol megtartották a pályázat eredményhirdetését is. Minden pályázó
jutalomban részesült, közülük kiemelték a négy kategória elsõ helyezettjeit.
Gyermek egyéni kategóriában Ulbert Mónika, csoportosban a Bezerédj Általános
Iskola 4.b és 2.a osztálya, a
felnõtt csoport kategóriában
a Kertbarátok Egyesülete,
míg egyéniben Szentesi
Alajosné és Dávid Lászlóné
nyertek elsõ díjat. A megnyitón Ónodi Gyöngyi elõadást tartott a karácsonyi
ünnepkörhöz kötõdõ szokásokról. A tárlatot január 6-ig
lehet megtekinteni -gyöngy-
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Mit süt-fõz ma?

A paksi média

Gyakran beszélgettünk kollégákkal,
hogy egy-egy alkalomra ki hogyan készül, mivel várja a rokonokat, barátokat.
Akadnak olyanok, akik már hetekkel korábban eltervezik a mûveleteket,
hosszas sütés-fõzésbe bonyolódnak, de
néhányan az „ahogy esik, úgy puffan elvet” vallják. Sõt, páran abban reménykednek, hogy a szülõk vagy a párjuk
majd megoldja a problémákat. Végigjárva a Paksi Hírnök, a TelePaks és a Fortuna Rádió szerkesztõségét arról tudakozódtam, a karácsonyi ünnepeket a
közismert médiaszereplõk hogyan élik
meg. Buzás Norbertnek leginkább a
hangját ismerhetjük, hiszen a kalocsai fiatalember a rádió zenei szerkesztõje, és
vele ritmusos gimnasztikázhatunk hétfõtõl péntekig minden délután. Norbiék
családjába hosszas hercehurca után a futárszolgálat már meghozta a mûfenyõt.
Begyûjtve a szülõk receptjeit, élete elsõ
önálló szentestéjére készül a pár, ráadásul megérkezett Dorka is, Norbiék kislánya, akinek ez lesz az elsõ karácsonya.
Norbi gyakran megfordul a konyhában,
de fõleg mint vendég. Bár elmondása
szerint ez azért lehet, mert nincs ideje
fõzõcskézni. Kérdésemre, hogy mégis mi
a specialitása, büszkén rávágja, hogy a
tea. Ebbéli tudományát ötven kilométeres körzetben elismerik, és gyakran követelik is rajta. Idén mégis – a már emlegetett szülõi tanácsok szerint – összefognak Andival és megalkotják 24-i menüt. Norbiék családjában szokás, hogy a
fõétel elõtt almát, mézet és diót esznek,
sõt jó pár évvel ezelõtt ostyát is hoztak
hozzá a templomból. Ezzel is igyekeznek
meghittebbé tenni az ünnepet, mikor
már átestek a fadíszítés nehézségein. A
fõfogás, mint sok helyen, a kalocsai ott-

MOZAIK
honban is a halászlé lesz. Kizárólag
pontyból készítve. Pár szem krumplit is
belefõznek összetörve. No nem azért,
hogy kevesebb halat kelljen venni (mert
a burgonya olcsóbb, mint a hal), hanem
ezzel sûrítik be a levet. A süteményeket
mindig a profi szülõk és nagyszülõk
gyártották, ez az év azonban ebben is újdonságot hozott: a diós és a mákos bejglit Norbiék sütik. Persze akinek a kutyáját is Bejglinek hívják…

A Paksi Hírnök fõszerkesztõje a „gyorsan finomat” elvet vallja. Vida Tünde
családjában nincs különösebb hagyomány a karácsonyi étrendet illetõen.
Nincs elõre megtervezett menüsor, napokig készülõ ötfogásos vacsora. Mivel
minden konyhai feladat rá hárul, ezért
igyekszik azokat rövid idõ alatt, praktikusan megoldani. Az ünnep alatt is a legfontosabb, hogy együtt legyen fiaival,
akik azért némi unszolásra szívesen besegítenek egy-egy házimunkába. Tünde,
ha van ideje, bármilyen ételt, bármikor
elkészít, akár este nyolckor nekifog pizzatésztát dagasztani. Mostanában a nem
túl egészséges disznóhúsról áttértek a
pulykára, így annyi már most biztos,
hogy szenteste valamiféle szárnyas lesz
terítéken. Könnyen elképzelhetõ, hogy
natúr pulykamell némi feltéttel bolondítva. Mondjuk ananászossal. Sütni viszont
nagyon szeret. Az ünnepek alatt feltétlenül lesz valamikor rétes, de Tünde szerint csak akkor érdemes nekilátni, ha
vendégsereg jön hozzájuk, mert háromnégy tepsinél kevesebbre nem áll rá a
keze. A nagymamától tanult módon, hagyományosan, az asztal körül szaladgálva nyújtja a tésztát. Ez a mai napig eseményszámba megy. Az ember lánya rákészül, izgul, hogy nyúlik-e a rétes, aztán
meg hogy be tudja-e tuszkolni a tepsibe
a dugig töltött tésztakígyókat. A megygyes-darás, a túrós és a mákos a legnépszerûbb. Ha pedig az illatokra nem csõ-

dülnek a vendégek, akkor Tünde, Ricsi
és Máté kerekedik útra, felkeresik a
nagyszülõket és visznek kóstolót is, hogy
senki ne maradjon ki a jóból.

Schell-Horváth Kata, a televízió gyártásvezetõje két hónapja vezet saját háztartást. Férjével, Gáborral akkor költöztek új házukba. Ez lesz az elsõ közös karácsony az elsõ közös házban, az elsõ közös karácsonyfával. Kata a fenyõfát illetõen nagy vitákat folytatott a kollégákkal. Élõ vagy mû? Mindegyik mellett
szólnak érvek, de Katát nem lehetett
meggyõzni. Az élõ fenyõ illata, színe, formája nem pótolható. Egyébként is, ha
gyökeres fát vesznek, azt ki lehet ültetni
a kertbe és ezzel a kertrendezés kérdése
is megoldódik. Egy rövid idõre legalábbis. A házat már elkezdték kidíszíteni, de
az ifjú pár az ablakból kilógó, mászó mikulás ötletét elvetette. Eddig, mivel az
ünnepeket a szülõknél töltötték, nem nagyon voltak rákényszerítve, hogy a
konyhában sertepertéljenek. Most azonban nincs mese, elõ kell venni a fakanalat. Katáéknál a szentestéhez – a halászlé után, amit Gábor fõz – a pulykasült dukál. Persze nem egészben, egy hatalmas
tepsiben, mint azt az amerikai filmekben
látjuk, hanem darabokban és fokhagymával, szalonnával tûzdelve. Hozzá pedig felséges salátákat készítenek, lehetõleg többfélét: lilahagymás majonézes
krumplisalátát, francia- és görögsalátát.
Kata számos süteményt tud elõállítani –
mivelhogy a kettõ is egy szám –, rizses
csokit és keksztekercset. Ezek is az ünnepi asztalra kerülnek.
Hiszem, hogy nem az a fontos, hogy mit
teszünk az asztalra, a lényeg, hogy
együtt legyünk, közösen ünnepeljük a
karácsonyt, a szeretet ünnepét azokkal,
akik kedvesek számunkra, akikre talán a
hétköznapi rohanásban nem jut annyi
idõnk, amennyit szeretnénk.
-sete-

Fotó: Buzás család (balra), Szász Tibor (középen), Fonyó Dániel (jobbra)
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Karácsonyi kavalkád

Mivel tavaly olyannyira népszerû volt, a mûvelõdési központ idén is megtartotta a
karácsonyi gyermeknapot.
Az ötlet, hogy ilyen módon
nyújtsanak az ünnep elõtt
lehetõséget a gyerekeknek,
szülõknek a készülõdésre,

Noszkó Gergely Antal na-

gyon szeret kézmûveskedni
és karácsonyfát díszíteni,
így igazán otthonosan mozgott a rendezvényen. Minden lehetõséget megragadott, részt vett például a
mézeskalácssütésben, és a
moziba is beült. Elmondta,
hogy az iskolában is készítettek ajándékokat, egy
minden oldalról kinyitható
könyvecskét, és papírból mikulást, benne egy szem szaloncukorral.

egy éve merült fel.
Akkor több mint
száz gyermek vett
részt a programon.
Az idei rendezvény
nyitánya a közös fenyõfa feldíszítése
volt, majd a kézmûves asztalokhoz invitálták a lurkókat,
akik sorra készítették az ajándékokat,
karácsonyfadíszeket. A folytatásban
megnézhették
a
„Túl a sövényen” címû mesefilmet a
moziban, a nagyklubban pedig mûsorral várta õket az
Akrobat Original
Dance School csapata, és a
Paksi Elevenek Twirling
csoport, Tell Edit pedig mesékkel ajándékozta meg a
hallgatóságot. Mindeközben
a szülõket, nagyikat teával,
pogácsával kínálták, újságolvasással, recept cserebe-

rével is múlathatták az idõt.
A karácsonyváró programnak része volt idén is egy pályázat, amelyet óvodás és általános iskolás gyerekeknek
hirdettek meg. Míg tavaly
rajzokat, díszeket és saját
készítésû ajándékokat vártak, idén semmiféle megkötés nem volt az elkészült
munkákat illetõen, csupán
annyi, hogy az ünnephez
köthetõek legyenek. A mintegy 150 pályázótól asztali dí-

szek, kopogtatók, karácsonyfadíszek, versek, mesék, rajzok és ajándékok
egyaránt érkeztek. A zsûrinek, azaz a Télapónak, Takács Évának, és Faragóné
Kertész Alicenak nem volt
könnyû dolga. Végül tizennégy díjat osztottak ki a beérkezett pályamunkákból
készült kiállítás megnyitóján. A tárlatot január 5-ig
láthatja a közönség.
-gyöngy-

Grizer Fannit elsõsorban a
mozi vonzotta a karácsonyváró rendezvényre. A várakozás perceit azonban nem
töltötte tétlenül, mézeskalácsot díszített színes cukorral, mákkal, napraforgómaggal, és a kézmûves foglalkozást sem hagyta ki, a mogyoróból készíthetõ mikulás például igazán elnyerte tetszését. A karácsonyt nagyon
szereti, mert ilyenkor megajándékozzák egymást az
emberek.

Bagdi Vivien a tavalyi kará-

Lukácsi Koppányt éppen

csonyi programon is ott volt a
mûvelõdési központban, és
olyan jól érezte magát, hogy
idén újra eljött. Szívesen töltötte az idõt a kézmûves asztaloknál, és részt vett a közös
karácsonyfa feldíszítésében,
de például a filcbõl varrható
kis csizmácska is felkeltette
érdeklõdését. Elárulta, hogy
otthon mindig elég nagy fát
állítanak, és színesre díszítik.
A karácsonyt azért kedveli,
mert a szeretet ünnepe.

akkor kérdeztük, amikor a
csengõkészítés
finisénél
járt. A kis agyagcsengõt
kedvenc színével festette
be, már csak a fonalra fûzött kis golyócskát kellett
belehelyezni.
Elmondta,
hogy tetszik neki ez a színes
kavalkád, jó hogy lehet
ajándékokat készíteni, és a
mûsort is megnézi. Szereti
az ünnepet, segít feldíszíteni a fát, és a konyhai munkába is szívesen besegít.

Fotók: Fonyó Dániel (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)
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Apu, írj nekem egy dalt!
A felkérés nem zeneszerzõnek szólt, hanem egy
hétköznapi, (nem is olyan)
átlagos
apukának.
A
nyolcéves B. Kovács Jozefa furulyázni tanul a Pro
Artis Mûvészeti Iskolában, és otthon, gyakorlás
közben fordult kérésével
édesapjához. A papa mint
amatõr zenész tagja ugyan
az iskolai vonószenekarnak, de nem zenei pályán
tevékenykedik. A rövidke
dallam megszületett, s a
Három felhõ címet kapta.
A mû Jozefa jóvoltából el
is hangzott az iskola kamaratermében a novemberi növendékhangversenyen. Ugyancsak ezen az
estén Vajda Eszter saját

Holdsugár címû szerzeményét adta elõ. A tízéves (!)
szerzõ szintén furulyán
játszott, õt is, Jozefát is
tanára segítette a színpadon rögtönzött furulyakísérettel.
Az iskolában az egyéb
rendezvények, fellépések
mellett régi hagyomány a
növendékek havi bemutatkozási lehetõsége. Egyegy estén 20-25 mûsorszámmal lépnek fel, tudtuk meg Szabados László
tanszékvezetõ gitártanártól. Ünneplõbe öltözve, komolyan készül az eseményre minden növendék,
s ezek az esték emlékezetesek a tanárok, a szülõk,
rokonok számára is. bézsé

Majd húsz évvel
ezelõtt, karácsony táján készítettem elõször habcsókot.
Ezek a kis fehér
ropogós csodák
mindig lenyûgöztek, ezért a
lehetõ legnagyobb odafigyeléssel álltam neki a munkának. A hozzávalók
aránya, a hab keménysége, a sütõ hõfoka,
minden stimmelt, egyedül a szárítási idõvel
akadtak gondjaim. Ezt az apró süteményt nem
sütni, hanem szárítani kell méghozzá hosszan.
Na én itt vétettem. Habcsókjaim ragyogó fehérek és formásak lettek, viszont a belsejük ragacsos maradt. Az ember egy darabig forgatta a
szájában – már amennyire tudta, mert hol a
fogsorhoz, hol a szájpadláshoz ragadt – majd
egyszerûen, mint valami bagót, kiköpte.
Amúgy szép karácsonyunk volt.
Hasonló sikerrel készítettem el az elsõ tökfõzeléket is. Kislányom féléves lehetett, amikor
úgy döntöttem, hogy eredendõ ellenszenvemet legyõzve, a tökkel bõvítem ki fõzelék-költeményeim repertoárját.
Gondos anyuka lévén átolvastam a témához
kapcsolódó szakirodalmat, mely kimerült
egyetlen szakácskönyvem, a „Pom-pom fõz”
átalapozásával, majd arra a megállapításra jutottam, hogy a tökfõzelék egészséges elkészí-

Szinte hagyomány, hogy él-

ménybeszámoló követi a Neutron amerikai vendégszereplését. A kommandósoknak
minden évben van mit mesélni, hiszen rendre jól szerepelnek a különleges egységek
nemzetközi versenyén. Ezúttal az atomerõmû látogatóközpontjában gyûltek össze a sajtó munkatársai, hogy tanúi legyenek egyrészt az ezüstérmes csapat tagjai jutalmazá-

Plörõ

Sütök-fõzök
tésének módja az, ha keksszel sûrítem be.
Mint tudjuk, a tök igen sok levet ereszt, nos én
csak pakoltam, pakoltam bele a darált kekszet,
míg végül el nem érte az általam megfelelõnek
ítélt sûrûséget. Amikor már megállt benne a
fakanál, gondoltam, jó lesz. A gyerek boldogan
habzsolta ezt az édes kulimászt, az apjának viszont már az elsõ falat után fennakadt a szeme, mint mondta, ez a rettenetes habos
kekszfõzelék (jól összeturmixoltam!) szakácsmûvészetem legszebb ékköve.
A különös ízekhez való vonzódásomat valószínûleg nagyanyámtól örököltem, õ például
elõszeretettel panírozta be és rántotta ki a
megszáradt és felszeletelt tejberizst, amely, ha
nem számoltunk vele, nagy meglepetés tudott
okozni. Ez az étel nem tartozik a kedvenceim
közé, viszont a hagymás, paprikás zsírban
megforgatott szilvalekváros gombóccal még
most is õrületbe kergetem a családom. Természetesen nekik hagyományos módon készítem el, ám ha marad, képes vagyok a gombócokról lemosni a prézlit, hogy aztán a feketére pirított hagymával dúsított, piros zsíros
szaftommal tudjam fogyasztani.
De gyerekkorom kedvenc eledele volt még a
galambleves, az ürgepörkölt és a rántott békacomb is, ez utóbbit magunk fogtuk (néha 40-

sának, másrészt az Orlandóban készült filmvetítésének, s a fiúk visszafogott, tényszerû – amolyan rendõrös – élménybeszámolójának. Idén
igazán volt mit ünnepelni, különösen az összetettben szerzett ezüstöt.
A kiválóan szereplõ válogatott tagjai: Farsang János,
Felhõsi László, Járai Antal,
Kéri Zoltán, Kolep János, Orsós Mihály és Szász Sándor.

50 darabot is!), pucoltuk, majd paprikás lisztbe megforgatva pirosra sütöttük. Ezt a csemegét mi, falusi gyerekek úgy ettük, mint a papsajtot, vagy a vízbe mártott cukros kenyeret,
nem sejtettük, hogy a békacomb úri eledelnek
számít. Mint hogyan azt sem, hogy Joli néni
buktáját pár év múlva sonkás croissantnak hívják majd. Meggyõzõdésem ugyanis, hogy ez a
péksütemény nem francia találmány, hanem
magyar, azon belül kömlõdi, sõt még a házat is
meg tudom mutatni, ahol a sonkás croissant
elõdje készült. Joli néni valahol azt hallotta,
hogy a buktát nem csak lekvárral vagy túróval
lehet elkészíteni, hanem jó kis házi kolbásszal
is. Nos, mivel otthon éppen nem volt kolbász,
a buktákba egy-egy szelet párizsit tett. Mi ez,
ha nem a mai sonkás croissant elõdje?!
Ennyi étel után talán már önöknek is jólesne
mondjuk egy pohár tea. Persze nem akármilyen! A sztorit a bátyám mesélte. A katonaság
alatt vele is elõfordult, hogy konyhai szolgálatra
osztották be. A trauma az elsõ napon az ajtón
belépve érte. A konyha közepén ugyanis egy
hatalmas kondér állt, melyben – legnagyobb
megdöbbenésére – egy lefejezett és láb nélküli
felsõtest úszkált. A látványt csak fokozta, hogy a
szakács, mintha mi sem lenne természetesebb,
dúdolgatva kavargatta, bökdöste egy fakanállal
a csonka testet. Miután bátyámat fellocsolták,
megtudta, hogy a szakács csak a teát fõzte ki,
méghozzá úgy, hogy egy derékban és nyaknál
elkötött molinófelsõbe tömte a teafüvet…
Hahn Szilvia
Fotók: Vida Tünde (fent), Csahóczi Fotó (lent)
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Kalendárium: karácsonytól újévig
Valahol azt olvastam, hogy karácsonykor minden angyal a
földön jár, hogy elhintse áldásait, de átkaikkal az ördögök
is eljönnek hozzánk.
Nem véletlen hát, hogy
szenteste napjának még az
ételhulladéka, az a bizonyos
karácsonyi morzsa is varázserõvel bír, többnyire kuruzslásra használhatjuk fel.
Ezen az estén tilos a földrõl
almát, diót felvenni, vagy diót
méz nélkül enni, az elõbbi fekélyes, az utóbbi elkövetõje
pedig fogatlan lesz.
A gazdaasszony a karácsonyi vacsorához jó, ha mindent elõre odakészít, mivel
az ételt felállás nélkül kell elfogyasztani.
A böjt miatt az ennivaló legyen szegényes, a kínálat viszont bõséges, hogy a
következõ esztendõben elegendõ étel
kerüljön az asztalra. A vacsora huszonegyféle fogásból álljon, a családtagoknak pedig mindenbõl kell enni, inni. Az
asztalra: hal, bableves, mákos guba, derelye, keserûtúros galuska (itt fordulna
meg elõször a gyomrom), ostya, dió, alma, fokhagyma, vöröshagyma, méz,
aszalt szilva, bors (ennél a fogásnál már
kénytelen lennék távozni az asztaltól),
szõlõ, sült tök, fehér kenyér, mákos és
diós kalács, bor és pálinka került. (Ez
utóbbi kettõ, kellõ mennyiség után mindent megoldana, aludnék karácsony
másnapjáig.)
Az éjféli mise kiválóan alkalmas házasságvarázslásra, sõt, már a készülõdésnek is különleges jelentõsége van! Mindazoknak, akik a közeljövõben szeretnének férjhez menni – direkt nem haszná-

Tombol a karácsonyi vásárlási láz. Csak én nem vettem még semmit. Nem úgy,
mint barátnõm, akit a flanc
úgy felvet, hogy külföldi
mintára,
hipermarketbõl
rendeli a karácsonyt. Tökéletes életében ez is tökéletes, vagyis a fára kerülõ díszek, a lakásban elrendezett gyertyák és a csomagolóanyag, sõt még az õ
Fotó: Fonyó Dániel

lom az eladó lányok kifejezést – olyan
gyertya fénye mellett kell öltözködniük,
amely már lakodalomban, mennyaszszonynak is világított. (Szentelt barka
három szemét adom egy ilyen gyertyáért!)
Misére menet a zsebünkbe tegyünk
kukoricát, tökmagot vagy kölest, hogy
legyen mit a szenteltvíztartóba dobni,
ugyanis amennyi az elszórt mag, annyi
kérõnk lesz, és olyan gyorsan jönnek
majd, amilyen gyorsan a magvakat dobáltuk.
Karácsony elsõ napjának legfontosabb
teendõje a semmittevés! Ezen a napon
tilos mindennemû házimunka, még a
szemetet sem szabad kivinni! Az ünnepi
asztalra is csak a korábban sütött-fõzött
étel kerülhet. Karácsony másnapján további tétlenségre vagyunk kárhoztatva,
egyetlen feladatunk István nevû ismerõseink felköszöntése…
December 31-én viszont megszaporodnak teendõink. Az év búcsúztatásának
éjszakáján például számos praktikával

jósolhatunk férjet magunknak, a már ismert András-napi varázslások – úgy mint a
gombócfõzés vagy ólomöntés
– e napra is érvényesek. De
vigyázat, mert szilveszteri
szokás (volt) a szûzgulyahajtás is! A már házasságra
érett, de még férjhez nem
ment lányok ablaka elõtt a legények addig hangoskodtak,
míg azok ki nem jöttek, akkor
ostorpattogtatással hajtották
õket végig a falun. A szokás
gyakorlatilag kihaltnak tekinthetõ, pedig micsoda látvány lenne, ahogy az a több száz szingli
végigtrappol a városon…
A szilveszter és az újév a jóslások mellett a babonák a tárháza is, elsõsorban
az étkezéssel kapcsolatban. Ezen a két
napon nem szabad baromfihúst enni,
mert az elkaparja a szerencsét; a mák
pedig sok bolhát hoz a házhoz. Disznó és
lencse kerülhet az asztalra, elõbbi kitúrja a szerencsét, a szemes termények pedig pénzbõséget hoznak. 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. Nos –
ha engem kérdeznek – ezek a praktikák,
babonák és jóslások lehet, hogy nem
használnak, de nem is ártanak. Van egy
azonban, amelyre jómagam is minden
évben odafigyelek. Azt mondják, ami újév napján történik az emberrel, az fog
ismétlõdni egész évben! Ezért hát csak
óvatosan a veszekedéssel, szomorúsággal! Legyen a nevetésé és a szerelemé
ez a nap!
Hahn Szilvia

Trendi karácsony
szentestén viselt ruhája is
harmonizál
egymással.
Mint a trendi magazinok által sugallt vágyképeken.
Ennyit változott volna az
idill? Emlékszem, gyerekként megfogadtam, én is
olyan meghitt szentestét teremtek kis családomnak,
amilyet a nagyi varázsolt

nekünk. A tanyai idillt a saját készítésû ajándékok, a
házias ízek és az egyszerû,
ám annál értékesebb saját
készítésû papírdíszek jelentették Mégis, mikor meggyújtottuk a gyertyákat, és
mindenki körülállta a fát,
nem az számított, hogy mi
van alatta, hanem, hogy

együtt vagyunk. Szegénységben,
békességben,
egészségben.
Szóval le vagyok maradva,
és még az emlékeimet sem
tudom megvalósítani, nincs
rá idõm. De ha beugrok a
hipermarketbe, veszek én
is egy karácsonyt. Lehet,
hogy nem lesz olyan, mint
gyerekkoromban, de most
ez a trendi.
WG
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Ünnepi roham az üzletekben
Mint ahogy az idõjárás, úgy a karácsonyi vásárlási szokás is szeszélyes és kiszámíthatatlan. A kereskedõk felkészülten várták az ünnepi rohamot, bízva abban, hogy
a forgalom, s a bevétel nem marad el a korábbiaktól. A
vevõk nagy része viszont a december havi fizetést várta,
s csak utána indult bevásárlókörútra.

A karácsony összefonódik az
ajándékozással, sok esetben
költekezéssel.
Akadnak,
akik már jó idõben beszerzik
az ajándéknak valót, de sokan az utolsó pillanatban vásárolnak. A Szonda Ipsos
felmérése szerint egy család
átlagosan harmincezer forintot költ ajándékra, bár ez
lakhely és iskolai végzettség
szerint változik. Az adatok
szerint Pest megyében és a
Dunántúlon jobban költekeznek az emberek, mint
mondjuk az ország keleti felében élõk, s a különbözõ országokban is más az átlag,
Magyarország e tekintetben
is lemarad az Európai Unió
fejlettebb országaitól.
– Nem hiszem, hogy igaz
a statisztika, és csupán
harmincezer forintot költenek a magyar családok
ajándékra
–
mondja
Mesterné Blatt Mária az
üveg-porcelánboltban válogatva. Véleménye szerint
karácsonykor mindenki kitesz magáért, sokan erõn
felül vásárolnak. Akadnak,
akik ilyenkorra idõzítik az
egyébként is tervezett vásárlásokat, teszi hozzá. Az

ajándékvásárlásnál egyébként – mint elárulja – náluk
elsõ a kislánya, aki most tizenegy esztendõs. Õ valószínûleg most kapja meg a
régóta tervezett bútort, így
biztosan nagyobb lesz az
öröm karácsonykor, de õk
is jócskán túllépik a felmérés szerinti összeget.
Vácz Józsefné ajándékot
csomagolva helyesel, õ is
úgy gondolja, többet költenek az emberek. Amúgy tapasztalatai szerint a vásárlóknál két véglet figyelhetõ
meg, sokan olcsóbb, egykétezer forintos ajándékot
keresnek, másoknál, úgy tûnik az ár nem igazán számít.
Tapasztalatai szerint a karácsony elõtti utolsó héten érkeznek dömpingszerûen a
vásárlók.
Nem úgy az ismert fõutcai
mûszaki boltban. – Mindent
vesznek, ami nincs lecsavarozva – mondja tréfásan
Dervadelin Zoltán eladó. Komolyra fordítva a szót, elárulja, már december elején
is sokan vásároltak, fõleg
MP3 lejátszót, digitális fényképezõgépet, de az igazi láz
huszadika körül tapasztalha-

tó. Weisz József üzletvezetõnek egyik vásárlótól másikhoz tartva alig van ideje anynyit hozzáfûzni: – Régebben
már tizenkettedike körül elkezdõdött a nagy invázió, az
utóbbi években az utolsó pillanatokban jön mindenki.
Gyakori persze az is, hogy
tanácstalanok, és csak azt
mondják meg, mennyit szánnak az ajándékra, s az eladóktól várnak ötletet.

Eközben Polgár Andrásné
és férje nagy csomaggal készül indulni. A dobozban egyelõre még nem karácsonyi
ajándék lapul, barátoknak vásároltak – Karácsonyra
igyekszünk a gyerekeknek,
unokáknak hasznos dolgot kitalálni – mondta. Azt is hozzátette, hogy ez idén is így lesz.
Azt viszont nem árulta el,
hogy kinek mit vesznek, mert
– bár a hasznosság fontosabb
– mégis kell a fa alá egy kis
meglepetés.

A közeli ékszerüzletben is
nagyobb a jövés-menés.
– Érezhetõ a karácsony közelsége, de az is, hogy kicsit
szûkösebb mindenütt a költségvetés – vélekedik a tulajdonos, Weiszné Marika. Tapasztalatai szerint ma is divat ékszert ajándékozni,
vannak visszatérõ vásárlók
is. A többség nem a nagyon
értékes árut keresi, de az
olyan sem ritka, aki mélyen
nyúl a pénztárcájába. Ilyenkor a Zsolnai-porcelánt, más
minõségi árut is gyakrabban
viszik.
Fritz Jánosné lányával,
Mártával érkezik a fõutca
egyik üzletébe, de nem karácsonyi meglepetésnek valóért. – Én úgy gondolom, nem
csak ilyen alkalmakkor kell
megajándékoznunk
egymást. Nem szeretem a muszáj dolgokat. A karácsony
szerintem elvesztette eredeti mondanivalóját. Szóval karácsonyra már nem szoktunk ajándékot venni, s ha a
gyerekeknek szükségük van
valamire, úgyis megkapják –
mondja nagy lendülettel. Lánya hozzáteszi: – Volt olyan,
hogy két ünnep között veszünk meg valamit, mert akkor olcsóbb minden. Azt még
hozzáfûzik, természetesen
apró meglepetések náluk is
kerülhetnek a fa alá, de
azokkal is inkább a gyerekek
lepik meg egymást.
-wg-

Fotók: Vida Tünde
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Ajándék a millenniumi karácsonyra
„1896. december 23-án futott be az elsõ menetrend
szerint közlekedõ személyvonat a paksi vasútállomásra. Ünnepélyesen fogadták
az elsõ utasokat, és Paks
község elöljárósága kedves
ajándékokkal lepte meg
õket.”– olvashatjuk Paks
monográfiájának kronológiájában. Az ünneplõ paksiak,
s mindazok, akik a vasútvonal megépítésének kezdeményezõi, támogatói, megvalósítói voltak, több évtizeden át tartó küzdelmük
eredményének örülhettek.
A XIX. század második felében kibontakozó vasútépítési láz városunkat sem kerülhette el, többféle pályaépítési koncepció és tervezet igyekezett Paksot is bekapcsolni az országos hálózatba. Számomra leginkább
figyelemre méltók azok a

tervek, amelyek egy dunai
híd megépítésével, a PaksKalocsa közti vasútvonal
létrehozásával teremthették
volna meg városunk közvetlen bekapcsolódását az országos
vasúthálózatba.
1869-ben például Dr. Löwinger Ödön ügyvéd kért
engedélyt egy Szabadkáról
kiinduló vasútvonal megépítésére, amely Baja és Kalocsa érintésével egy dunai
híd megépítésével Paksra,
majd Dunaföldvár-Székesfehérvár felé folytatódott
volna. Egy másik hasonló
terv Clavel mérnöké 1871ben a Székesfehérvár-PaksKalocsa útvonalat Szeged
felé hosszabbította volna
meg. Ezek az elképzelések,
melyek jóllehet sokkal inkább biztosíthatták volna a
Paks gazdasági-kereskedelmi lehetõségeinek javulását,

mint a megvalósult Pusztas z a b o l c s - Ad o n y - Pa k s
szárnyvonal, a hídépítés óriási költségtöbblete miatt
kudarcra voltak ítélve.
A vasúti pálya vonalának
végleges kialakítása, és a
megépítés körüli csatározások fõbb eseményeit, Szeniczey Ödön paksi országgyûlési képviselõ és Mádi
Kovács János gyapai földbirtokos ebbéli tevékenységét a
Szeniczeyrõl szóló cikkbõl
már ismerhetik rovatom olvasói.
Szándékom ebben a karácsonyi számban inkább a
régóta tartó, sok-sok küzdelem árán megvalósult cél fölött érzett öröm felidézése:
végre Pakson is lett vasútállomás! Lakói számára kinyílhatott a világ, évszakoktól
függetlenül utazhattak bármerre a világba (a téli hóna-

pokban a Dunán nem volt
hajózás). A település kereskedelmi fejlõdése pedig egy
újabb, nagy távlatokat biztosító lehetõséggel bõvült.
Miután 1895. május 21-én
az országgyûlés elfogadta a
Pusztaszabolcs-Adony-Paks
helyiérdekû vasút építési
tervét, a kivitelezési munkálatok már gyorsan haladtak.
A Burchardt R. és Társa
berlini cég irányításával egy
év alatt rendben megépült a
sínpálya, elkészült a vasútállomás épülete, s a december
23-án ünnepélyesen begördülõ elsõ szerelvény nyomában 1897. januárjától Pakson
is megindult a rendszeres
vasúti forgalom.
Forrás: Dr. Németh ImreSomogyi György-Dr.Koch
József: Paks nagyközség monográfiája.
Kernné Magda Irén

AZ „EGYÜTT A JÖVÕ
SZAKEMBEREIÉRT”
ALAPÍTVÁNY

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.

A „SZERETETBEN –
EGYMÁSÉRT PAKS”
ALAPÍTVÁNY

Gázár-támogatást igényelne? Drága az
ideje vagy nincs elegendõ információja?
Gondot okoz a hivatali ügyintézés? Forduljon hozzám bizalommal! Segítek problémája megoldásában, nyomtatványok kitöltésében, kérvények beadásában.
Ügyes-bajos dolgaival nincs már egyedül,
s talán ki sem kell mozdulnia otthonról!
Elérhetõ vagyok esténként
a 75/417-719-es vagy egész nap
a 20/583-2199-es telefonokon.
Fénymásolás,
postai ügyintézés akár ingyen.
Korrekt segítségre van szüksége?
Én vagyok az Ön embere!

ezúton is megköszöni az
SZJA 1%-át, 139.015 Ft-ot,
melyet az alapító okiratunkban megfogalmazott
célokra fordítottunk. Kérjük, a jövõben is támogassa
adója 1%-ával az „Együtt
a Jövõ Szakemberiért”
Alapítványt.

Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

11992206–06198736–10000025

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992

köszönetét fejezi ki azoknak,
akik a 2004-es adóévben számunkra ajánlották fel személyi
jövedelemadójuk egy százalékát
- 885 ezer forintot -, melyet a
Balogh Antal Katolikus Iskola
tanulóinak kirándulásaira, lelkigyakorlatára, színházlátogatására, versenyeztetésére; számítógépek és játékok vásárlására, versenyszervezésre, valamint a paksi cserkészek nyári
táboroztatására fordította.

A Duna Akkreditált Autósiskola

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

Kérjük, tiszteljenek meg
2007−ben is bizalmukkal!

a Paksi Mûvelõdési Központban
2007. január 8-án 17 órakor intenzív gépjármûvezetõi
tanfolyamot indít minden jármû-kategóriában.
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
és sikerekben gazdag új évet kíván
minden jelenlegi és leendõ ügyfelének!
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Szentestén is szolgálatban
Tömegközlekedés, egészségügy, szolgáltatók, néhány
olyan terület, ahol sokan ünnepek idején is dolgoznak. A
mentés és betegszállítás folyamatossága
érdekében
ugyanúgy adnak szolgálatot a
mentõállomáson, mint egyéb
napokon. – Nappal és éjjel
egyaránt öt munkatársunk áll
készenlétben, hogy ha kell, segíthessenek – mondja Feil József állomásvezetõ mentõtiszt.
Hogy kissé meghittebbé tegyék a családtól távol töltött
idõt, próbálnak ünnepi hangulatot teremteni, például karácsonyfát állítanak, csakúgy,
mint a rendõrkapitányságon,
ahol szintén nem áll meg
ilyenkor az élet. Köllõ Imre
rendõrkapitány elmondta,
hogy tapasztalatuk szerint karácsonykor és szilveszterkor
nem sokasodnak meg teendõik, viszont az ünnepet megelõzõ adventi idõszakban, vasárnaponként megerõsített járõrszolgálatot adnak. Az ünnep
elõtti utolsó munkanapon a
kapitány köszönti munkatársait és kivételesen egy-egy pohár pezsgõ is megengedett.
Ünnepkor a tûzoltóságon is

ugyanaz a létszám, mint hétköznapokon, azaz tizenkét fõ
van szolgálatban. – A különbség csupán annyi, hogy míg
máskor heti hat napon kötött
foglalkozások vannak, ünnepnapokon ez alól felmentést
kapnak a kollégák, és ki-ki tévézéssel, beszélgetéssel tölti
az idõt, illetve a csapat közösen fõz ebédet, vacsorát, vagy
éppen mindkettõt, ezzel is egy
kis ünnepi hangulatot teremtve a laktanyában – tájékoztatott Sátor Géza a paksi önkormányzati tûzoltóság parancsnoka. Hozzátette, hogy az
utóbbi években nem jellemzõ

A titok nyomában
Jelenlegi és korábbi táncosok, szülõk
beszélnek az együtteshez fûzõdõ viszonyukhoz. Szólisták, táncpedagógusok a
tánc varázsáról, s az együttlét örömérõl. Az alapító mûvészeti vezetõ a küldetésrõl. Ezt kínálja a TelePaks Kht. új
dokumentumfilmje, mely a jubileumot
ünneplõ Tûzvirág Táncegyütteshez kalauzolja a nézõt. Az együttes tavasszal
ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját, a televízió a gáláról táncfilmet készített, amely az akkor bemutatott koreográfiákat sorakoztatta fel bravúros
vágásokkal, filmes eszközökkel fûszerezve. Akkor merült fel az ötlet, hogy
dokumentum készüljön a Mádi Magdolna szárnyai alatt felnõtt együttesrõl,
mely sorra halmozta a színpadi sikereket, gyûjtötte be az elismeréseket.

városunkban a karácsonyfatûz, illetve átlagos esetszámot
regisztráltak, ami remélhetõleg idén sem lesz másként.
Természetesen az atomerõmûben sem áll meg az élet az
ünnepek idején. Az üzemeltetésen dolgozók ez alatt is három mûszakban végzik a
munkájukat. Az, hogy karácsony vagy éppen szilveszter
van, a kapun belül nem nyilvánul meg, viszont néhány év
óta, akik itt búcsúztatják az
óévet, távozáskor kapnak egy
üveg pezsgõt, tudtuk meg
Mittler Istvántól, az atomerõmû kommunikációs fõosztályvezetõjétõl.
Teljes létszámban dolgoznak az Idõsek Otthona és
Gondozóházában is. Az otthonban nyolcvannégy idõs
ember tölti mindennapjait,
sokan az ünnepeket is, nem
jellemzõ, hogy nagyobb számban haza mennének családjukhoz. Sokuknak már megerõltetõ az utazás is. Arra van
lehetõség, hogy együtt töltsenek hozzátartozóikkal néhány
meghitt órát, hiszen az intézmény karácsonyi ünnepséggel egybekötött családi napot

tart, amelyre meghívót kapnak a családtagok, amelyet
sokan el is fogadnak. – Itt is
szép a karácsony, meghitt és
családias, én is fellépek a mûsorban – mondja Váradi
Józsefné. Az ünnepet a házban tölti, mert bár testvérei
szokták hívni magukhoz nyáron is, neki már nehéz utazni.
Hogy az otthonba csempészszék a karácsonyt, megajándékozzák a lakókat, és többen
ellátogatnak hozzájuk, mûsorral lepik meg õket. Idén a
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola kórusa Kákainé Sebestyén Judit vezetésével, illetve
az iskola 3. osztálya, valamint
a pünkösdi gyülekezet volt
advent idején a vendég. A lakók fellépnek a házi ünnepségen, mûsort adtak a Vakok és
Gyengénlátók
karácsonyi
összejövetelén, akinek pedig
kedve volt, megnézte a Csillogó Ünnep mûsorát. Mindemellett kézmûves foglalkozásokat tartottak, ahol ajándékot készítettek mindazoknak, akik ellátogattak hozzájuk, azaz nem csak szeretetet
kapnak, hanem adnak is.
-gyöngy-

A korábbival szemben a mostani
filmben kevesebb a tánclépés, de mégis magával ragadó, mert a színpadról
ismert remek táncosok vallanak arról,
mi fûzi õket évek, némelyiküket évtizedek óta a Tûzvirághoz. Egyesek
szerint az együttes szigort, keménységet, mások szerint szeretetet, összetartást, és persze sikert jelent. A film
– mint rendezõje, Kovács Tibor fogalmazott – igyekezett választ keresni
arra, mi tartja össze ezt a csapatot,
mely rendre elbûvöli rajongóit. A titokról – az alkotók reményei szerint –
végül lehull a lepel, s kicsit közelebb
kerülhetnek a nézõk a negyed évszázada élõ együtteshez. Az Etûdök táncpróbára címû filmet a TelePaks az ünnepek alatt mûsorára tûzi, de az azt
tartalmazó dvd nem kerül kereskedelmi forgalomba.
-vtFotó: Molnár Gyula
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Közös adventi ének

Hetedszer tartott a Jézus
szíve templomban karácsonyi kórustalálkozót a Balogh
Antal Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium. A rendezvényt az iskola püspöki
biztosa, dr. Keresztes Pál
plébános nyitotta meg.
A Deák Ferenc Általános
Iskola kórusa Cseh Judit vezetésével, a II. Rákóczi Fe-

renc Általános Iskola Napsugár kórusa élén Kákainé Sebestyén Judit karnaggyal lépett fel, a Bezerédj Általános
Iskola kórusát Laszlóczkiné
Füstös Mária, a Vak Bottyán
Gimnázium kórusát pedig
Hádingerné Lamm Judit vezényelte. A Pro Artis Mûvészeti Iskola Niklné Hernádi
Adrienn által vezetett kóru-

Ajándék volt a mûsor
Idén is megrendezte a „Csillogó ünnepet” a Csillag Show
Tánc Egyesület a mûvelõdési
központ zsúfolásig megtelt
színháztermében. Azért hívták életre öt évvel ezelõtt ezt
a programot, hogy örömet
szerezzenek, szeretetet adjanak. Minden évben várják a
mûsorra többek között a
nagycsaládosokat, hátrányos
helyzetû családokat, fogyatékkal élõket, idõs embereket, de vannak diákok is, akik
jutalomként mehetnek az ünnepre, mondta el dr. Czárné
Nagy Ildikó, az egyesület vezetõje. A rendezvény hagyományaihoz hûen ebben az
esztendõben is számos, több
stílusban készült koreográfiát
láthatott a közönség az egyesület tagjaitól, Matus Eszter
pedig egy kedves dalt énekelt. Vendégfellépõk is színpadra álltak, a II. Rákóczi Fe-

renc Általános Iskola Napsugár kórusa három mûvet
adott elõ. A „Csillogó ünnep”
végén ajándékcsomaggal is
meglepték a vendégeket. Az
ötéves egyesület ezzel a rendezvénnyel zárta a 2006-os
esztendõt, amely számos fellépést hozott számukra, és
megtartották a tavaly útjára
indított, saját szervezésû

Fotók: Molnár Gyula (fent balra), Paksi Hírnök archív (fent jobbra), Szaffenauer Ferenc (lent)
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Mondd németül!
sát az intézmény vonós
együttese és ütõ tanszaka kísérte. Természetesen a házigazda iskola kórusa is ízelítõt
adott repertoárjából. Az
énekkart Dudásné Szentimrey-Vén Krisztina vezényelte. A mûsor zárásaként a
kórusok együtt énekeltek.
Az összkari mûveket így közel kétszázan adták elõ felváltva egy-egy karnagy vezetésével. A kórustalálkozó
díszvendége Hanol Ferencné, mindenki Ági nénije
volt, aki megálmodta hét évvel ezelõtt ezt a rendezvényt.
Meghatározó élménybõl született a gondolat, tudtuk meg
Ági nénitõl, aki évekkel ezelõtt résztvevõje volt egy kórustalálkozónak, ahol hétszázan énekeltek együtt, méltó
ünnepet teremtve a közös
éneklésnek és az adventi
hangulatnak.
bézsé
„Csillagfény parádét” is táncversennyel és szépségversennyel. Maguk is neveztek
különbözõ versenyekre, amelyeken szép eredményeket
értek el. Karácsonyi rendezvényüket az önkormányzat
Oktatási és Kulturális valamint a Egészségügyi és Szociális Bizottsága, az atomerõmû, az egyesület Szülõi Munkaközössége, és a Paksi Iparos Kör támogatta.
-gyöngy-

Nem volt egyszerû dolguk
azoknak a gyerekeknek, akik
a paksi úttörõk és német önkormányzat közös versenyére neveztek. Süteménnyel
kellett érkezniük a vetélkedõre, mégpedig olyannal,
ami a sváboknál szokás. Nem
volt elég ezt elkészíteni, németül kellett elmondani a receptjét. Ezen kívül énekeltek, keresztrejtvényt fejtettek, állták a kérdések kereszttüzét. Ezek egyszer németül, másszor magyarul érkeztek, s a válaszokat is tudni kellett így is, úgy is. A feszültséget Pápista László
harmonikajátéka oldotta. Elsõ a Balogh Antal Katolikus
Iskola négyfõs csapata lett,
második a Bezerédj, harmadik a II. Rákóczi Ferenc gárdája. A gyerekek a szervezõk, támogatók jóvoltából
ajándékhalommal tértek haza. A Mondd németül verseny egyébként a negyedik
volt a sorban. A paksi úttörõk vezetõje, Mezõsi Árpád
szerint azért van szükség
ilyen versenyre, mert Pakson sok sváb él, s mindenkinek ismernie kell gyökereit.
– Ahhoz, hogy a jelent értsük, a jövõt tervezni tudjuk,
ismerni kell múltunkat – fogalmazott. A paksi úttörõk az
önkormányzat támogatásával számos versenyt rendeznek, a mostanihoz hasonlót
angol nyelven is hirdetnek,
van mesemondó versenyük
és tanulmányi vetélkedõjük
is.
-vt-
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GÖRBE TÜKÖR

Gyere Kati, lépjünk koalícióra!

Telefonos segítséget kérek!

Úton Európába

Kinek a pap, kinek a papné

És még azt mondják,
hogy a kutyának se kell,
amit fõzök!
Fotók: Paksi Hírnök archív

GÖRBE TÜKÖR

Padlóra kerültünk
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Tarts ki, Füles! A saroktól én viszlek.

Paksi Polgárok: elõttem az utódom
Józsi(k) az úthengerrel

Ó, mondd, te kit választanál?

Fotók: Paksi Hírnök archív

SPORT
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Újra gyõzött
a sakkcsapat
A negyedik fordulót is sikerrel vette az Atomerõmû
SE NB I-es sakkcsapata.
A fordulót megelõzõen
harmadik helyen álló
együttes ezúttal az ESZI
fõiskolai épületében mérkõzött soron következõ ellenfelével. Ezúttal a Makói
SVSE élvonalbeli sakkozói
látogattak az atomvárosba.
A mérkõzést 7,5 – 4,5
arányban a paksiak nyerték. Ács Péter, Csom István, Pataki Gyõzõ, Fodor
Tamás és Molnár Béla gyõzött, míg Berkes Ferenc,
Papp Gábor, Szabó Krisztián, Tóth András és Györkös Lajos remizett. Ezzel a
sikerrel továbbra is harmadik a tabellán az ASE.
Az NB I/B-s csapat az elõzetes kiírással ellentétben
nem játszott a következõ
hétvégén. A vendég Lövõ
SE kérésére az összecsapást 2007. január 28-ra halasztották, mert a vendégek több játékosa egy
nemzetek közötti ifjúsági
versenyen szerepelt. Legközelebb teljes fordulót
már csak jövõre rendeznek. Február 18-án az ASE
elsõ gárdája Szombathelyen a Haladás VSE-vel,
míg az ASE II szintén idegenben a Gyõr ellen mérkõzik.
efgé

Élmezõnyben
a paksi utánpótlás
A 2005–2006-os tanévben
is remekül szerepeltek a
paksi általános iskolák diákjai a diákolimpiai versenyeken. A megyei 322
kitüntetettbõl 165 paksi
diák volt, ami nagyon
szép eredménynek számít. Legtöbben a floorballozók, kajak-kenusok,
cselgáncsozók és röplabdázók közül kerültek ki,
de sok más sportág versenyzõje is képviseltette
magát. Poór József, a Diáksport Bizottság elnöke
elmondta, a jó szerepléshez az építkezést alulról
kell elkezdeni.
– A gyerekeket alsó tagozatban már versenyeztetni kell, ahol megízlelik a
sikert. Ezért zömében
olyan helyre viszem a ver-

senyzõket, ahol könnyebben érnek el sikert. Ezután felsõben már sokkal
könnyebb, mert tudják a
gyerekek, mik az elvárások. Azokban a sportágakban, amelyekbe sok
pénzt vagy energiát fektetnek, jól teljesítünk –
mondta Poór József. A
sportvezetõ hozzátette,
hogy azokban a labdajátékokban, melyek a vonal
felett vannak, azaz kiemelt támogatásban részesülnek – a labdarúgás,
kosárlabda – sajnos évek
óta nem kerülnek a paksiak az elsõ háromba. Januárban a diákolimpia teremlabdarúgással, úszással és játékos sorversenyekkel folytatódik.
efgé

KARÁCSONYI
AKCIÓ
- szemüvegkeretek 30%
- havi kontaktlencsék 20%
- multifokális szemüveglencsék 15-25%
LENS OPTIKA 7030 Paks, Dózsa
György út 44. Telefon: 75/511-246
Békés, boldog karácsonyi ünnepeket,
sikerekben gazdag új évet kívánunk!

Coop – Önhöz
a legközelebb!
Boldog karácsonyt kíván és
sikerekben gazdag boldog új
évet kíván a Paksi ÁFÉSZ minden kedves vásárlójának és
a Paksi ÁFÉSZ tagjainak

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján,
a volt konzervgyári
irodaépületben
(Tolnai út 2.)
15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252

Végéhez közeledik
az alapszakasz
Az alapszakasz utolsó játéknapjához érkezett a
17. ESZI–Duna Sport
Kupa. A kispályás teremlabdarúgó torna 13 csapatos mezõnyét továbbra is
a Galaxy Casino vezeti,
bár vesztett pontok tekintetében az egy meccsel
kevesebbet játszó Módos–Bor F.C. jobban áll.
A Tanya Csárda és a PSE
ifi helye is biztos a felsõházban. Az elsõ hatba a
Plakész, Kreszpark–Beanett, Etalon Kft. csapatai
közül kettõ kerülhet be. A
nyolcadik játéknapon a
Plakész az Etalon Kft.vel és a Módos Bor F.C.vel is megmérkõzik,
melybõl kitûnik, a tavalyi
bajnok nincs könnyû
helyzetben. A Gszelmann–H. L. M. egyedüliként már minden mérkõzését lejátszotta és a 8.
helyen végzett függetlenül a többi eredménytõl.
December 23-án szombaton az alapszakasz
utolsó játéknapjával folytatódnak a küzdelmek, de
ezen a napon délután 16
óra 20 perctõl már az alsóházi rájátszás is megkezdõdik. A góllövõlistát
Fritz Ádám a PSE ifi játékosa vezeti.
röné

ELADÓ
Dunakömlõdön a Hegy
utcában összkomfortos,
gázfûtéses 92 m2-es új
családi ház (3 szoba,
nappali, étkezõ+konyha
fürdõszoba)
Irányár: 12 800 000 Ft
Részletes információ:
Fonyó Lajos ingatlanszakértõ 70/310-8374

SPORT

Az optimista jóslatok váltak be
A PSE NB II-es labdarúgó
csapata Lengyel Ferenc irányításával
magabiztosan
nyerte a 2005/2006–os bajnokságot, kiharcolva ezzel az
NB I-es tagságot. Nyár elején még minden bizonytalannak tûnt: indul-e a csapat a
legmagasabb osztályban?
Lesz pénz? Igazolnak új játékosokat? Van-e esély a bennmaradásra?
Mára kitisztult a kép. A bajnokság félidejére a csapat és
vezetése minden kérdésre
megadta a választ. Hol a pályán kívül, hol a zöld gyepen
bizonyítottak a zöld-fehérek.
Természetesen az NB-II-es
„sikerkovácsok” többsége,
akárcsak a szakmai stáb továbbra is képviseli az állandóságot, de érkeztek új, erõsítést jelentõ játékosok is a csapathoz. Sokan féltették nyáron az együttest, az optimis-

ták – mert bármily furcsa,
ilyenek is vannak – erõs középcsapatról és biztos bennmaradásról beszéltek. És nekik lett igazuk. A bajnokság
félidejében, sõt plusz két mérkõzéssel megfejelve azt, Vác
és Debrecen, a csapat közel
ötven százalékosan teljesített.
Csak mazsolázunk: döntetlen
itthon a bajnok Debrecen és

az Újpest ellen, hazai siker az
addig veretlen és éllovas Zalaegerszeg ellenében – az õsz
talán legjobb paksi mérkõzésén. Idegenbeli gyõzelem
Sopronban, a Fáy utcában a
Vasassal szemben. Kis különbségû – 1:0-s – vereség az
MTK pályán és a debreceni
katlanban. Nincs miért szégyenkezniük a játékosoknak,
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hiszen a lejátszott 17 fordulóban hat gyõzelem, négy döntetlen és hét vereség áll a csapat neve mellett, mindez pedig a megnyugtató nyolcadik
helyet jelenti a tabellán. A 16
rúgott gól nem tûnik soknak,
azonban a 17 kapott góllal a
negyedik helyen áll a Paksi
FC a legkevesebb gólt kapott
csapatok rangsorában. Ez pedig a védelmet dicséri. És itt
álljunk meg egy pillanatra. A
bajnokság félidejében is szokás a posztonkénti rangsor. A
paksiak kapusa Kovács Attila
ebben az összevetésben, az
osztályzatai alapján az õsz
legjobbja lett (6.287), megelõzve a válogatott Végh Zoltánt (MTK) és a soproni
Rabóczki Balázst, úgy, hogy
Attilának öt mérkõzésen érintetlen maradt a hálója.
Mit is fûzhetnénk ehhez, reméljük legalább ilyen szép tavasz köszönt ránk a Fehérvári úton. Hajrá Paksi FC!
-Titti-

Remekeltek Hangyási mester tanítványai
A dobogó legfelsõ fokára állhatott Bor Barna és Braun
Ákos az egyetemista és fõiskolás világbajnokságon DélKoreában december közepén. Ezzel a csodálatos eredménnyel zárta a sikerekben
gazdag 2006-os esztendõt az
ASE judo szakosztálya. Pedig az év nem úgy indult,
hogy a késõbbi sikereket
megalapozza.
Már 2005-ben vb- és Ebcím, majd Év sportolója díj
Braun Ákos neve mellett –
nem beszélve a többi nagyszerû eredményrõl – magasra tette a mércét a szakosztály életében. Az év elején
sérülések,
államvizsga,
érettségi vagy éppen felvételi vizsgák, más fronton is
próbára tették a versenyzõket. De itt is sikerült helytállni Bor Barnáéknak. Aztán az esztendõ második felében minden úgy alakult,

ahogy azt Hangyási László
mesteredzõ és segítõi megálmodták. Mészáros Anett
elsõként Tallinban a junior
Eb-n a dobogó legfelsõ fokára állhatott, majd a junior
vb-n a Dominikai Köztársaságban, nem éppen ideális
körülmények között ezüstérmet szerzett. Ezt követte
két és fél hét Brazíliában,

Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent), Fonyó Dániel (lent)

Sao Paulóban, no nem nyaralás és pihenés, hanem napi három edzés a válogatott
társakkal, így Bor Barnával
és Braun Ákossal. A felkészülés jól sikerült, ezt bizonyítja Anett második helye
az U23-as moszkvai Európa-bajnokságon és ugyanitt
Bor Barna diadala. Barna
ráadásul magyar csapatbaj-

noki címet is szerzett, majd
ezt megfejelve csapattársával, Braun Ákossal Szuvonban, az egyetemi vb-n, nem
találtak legyõzõre. Hangyási László mesteredzõ
joggal lehet büszke tanítványai teljesítményére, amely
igazán szép születésnapi
ajándék az év végén ötvenedik életévét ünneplõ mesternek. A ráncsimító eredmények mellett nem feledkezhetünk meg az utánpótlásvonalon végzett munkáról és sikerekrõl, ami alapját képezi a hazai és nemzetközi junior és felnõtt szereplésnek. 2007 a pekingi olimpiai kvalifikáció éve lesz.
Így mi mást kívánhatnánk
„Mester és Tanítványai”
számára, mint legalább
olyan boldog és sportsikerekben gazdag új esztendõt,
mint az idei volt.
-Titti-
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