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A két város erõmûveinek és a Finn–
Magyar Baráti Körnek köszönhetõen
több mint tíz éve kapcsolatban áll
Paks és a Loviisa. Hajdú János pol-
gármester két éve járt a finn város-
ban, s hívta vendégségbe a polgár-
mestert s az erõmû vezérigazgatóját.
A közelmúltban Faller Dezsõ alpol-
gármester, Járfás Tamás gazdasági
bizottsági elnök és Nagy Sándor, a
paksi atomerõmû volt vezérigazgatója
társaságában viszonozta a finnek ta-
valyi látogatását. 

A kapcsolatot a sport és kultúra te-
rén szeretnék szélesíteni, ezért a pak-
si küldöttség magával vitt egy cédét,
amelyen Paks sportéletérõl, eredmé-
nyeirõl, illetve mûvészeti tevékenysé-
gérõl látható színes összeállítás. A
prezentáció – mint Hajdú János el-
mondta lapunknak – bemutatja Paks
kulturális arcát mind a képzõ-, mind
az elõadómûvészet terén, illetve a két
sportegyesület repertoárját, eredmé-
nyeit. – Úgy láttam, nagyon meglep-
tük Loviisa képviselõit, nem csak

azért, mert városuk kisebb – nyolc és
fél ezres – így kisebbek a lehetõsége-
ik, hanem azért is, mert kicsit zárkó-
zottabbak, s nincs olyan élénk kultu-
rális élet, mint Pakson – vélekedett
Hajdú János. A polgármester hozzá-
tette: a finnek ittlétükkor látták a
Tûzvirág próbáit, elsõsorban ez után
érdeklõdtek, de a paksi küldöttség
vitt magával anyagot a PRO ARTIS
Camerata együttesrõl, a Kalinkóról és
másokról, így most folyik a válogatás.  

(Folytatás a 2. oldalon)

Finnországban népszerûsítették Paksot

Városunk idõs polgárait 
köszöntöttük Írásunk a 4. oldalon

Újabb hét utca felújításával foly-
tatódik az útprogram Pakson. A 101
milliós beruházás október 3-án indult.

3. oldal

Alapításának tizedik évfordulóját
ünnepli ezekben a napokban az
atomerõmû Tájékoztató és Látogató
Központja.  6. oldal

A legtöbb présházban már rotyog
a must. A gazdák készítik elõ a hor-
dókat a bornak. Az csak késõbb de-
rül ki, hogy a borúlátó jóslatok be-
igazolódnak-e. 8. oldal

A mai Vak Bottyán Gimnázium
elõdje 1945. október 1-jén Állami Ke-
reskedelmi Középiskolai Elõkészítõ
Tanfolyam néven kezdte meg mûkö-
dését Anna utcai épületében.

10. oldal



– Közel kétszázmillió fo-
rinttal több pénz került a
kistérségbe a szociális és
oktatási intézmények, va-
lamint a különbözõ prog-
ramok támogatására a
Paksi Többcélú Kistérsé-
gi Társulás megalakulása
óta – mondta el Hajdú Já-
nos polgármester a szer-
vezet legutóbbi megbeszé-
lésén. Az ülés napirend-
jén többek között a költ-
ségvetési beszámoló elfo-
gadása és a központi or-
vosi ügyelet kialakítása
szerepelt. 

Az év végéig várhatóan
duplájára nõ a Többcélú
Kistérségi Társulás költ-
ségvetése. Ez indokolta,
hogy az elsõ félévi beszá-
moló elfogadása mellett a
második félévi tervezet
módosításáról is határoz-
tak a társulás tagjai a Pre-

látusban tartott megbeszé-
lésen. Szántóné dr. Novák
Eszter osztályvezetõ tájé-
koztatása szerint az eredeti
elõirányzatban szereplõ
121 millió forinttal szem-
ben 300 millió forintra
emelkedik az év végéig a
bevételi és a kiadási oldal
egyaránt. Ez elsõsorban a
feladatokhoz kötött norma-
tív pályázati támogatások-
nak köszönhetõ. 

A kistérségi szervezet
megalakulásakor meghatá-
rozott közös feladatok kö-
zött már több iskolafenn-
tartó társulás létrejött és
mûködik. Megszilárdult a
házigondozás rendszere és
a Nevelési Tanácsadó és
Logopédiai Intézet ellátási
területe is bõvült, jelenleg
tizennégy településen látja
el feladatát. A központi or-
vosi ügyelet kialakítása fo-
lyamatban van. Hajdú Já-

nos elnök elmondta: az öt-
venezer lakosú kistérség-
ben egy központi, diszpé-
cser-szolgálattal ellátott
orvosi ügyeletet terveznek
mûködtetni. Pályázati úton
nyert a kistérség két terep-
járó gépkocsit, felszerelé-
sük már elkezdõdött. Az
orvosi ügyelet helyiségei-
nek felújítása novemberig

elkészül a Rákóczi utcai
rendelõintézet épületében.
Október elején a házior-
vosok bevonásával folyta-
tódnak a tárgyalások az or-
vosi ügyelet mûködtetésé-
rõl, amely várhatóan janu-
ár elsejétõl látja el a kistér-
ség tizennégy településé-
nek lakóit.

-DSZ-
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Januárban indul a kistérségi orvosi ügyelet

Finnországban népszerûsítették
Paksot a város vezetõi

(Folytatás 

a címlapról)

Hajdú Já-
nos a paksi
k ü l d ö t t s é g
loviisai láto-
g a t á s á r ó l
szóló beszá-
molójában ki-
emelte, hogy
az energeti-
kai és a hulla-
dékkezelési
program volt
számára a

legtanulságosabb. A loviisai erõmûvet és a
kis és közepes aktivitású hulladéktárolót
már korábban is látta, most viszont a Hel-
sinkitõl mintegy háromszáz kilométere lévõ
városka, Rauma melletti Olkiluoto atomerõ-
mûben jártak. Itt két blokk mûködik, s egy
1600 megawattos blokk épül. A kis és köze-
pes aktivitású tároló már mûködik, s elkezd-
ték a nagy aktivitású hulladéklerakó létesí-
tését is. A tároló a tenger alatt 520 méterre

lesz. – Számomra rendkívül
tanulságos a finn kormány
energiapolitikája: amit most
tesznek, arról ’69–70-ben
született döntés. Pontos
ütemtervük van mind az
atomerõmûvek, mind a hulla-
déktárolók létesítését illetõ-
en 2140-ig – mondta Hajdú
János. – Az a bizonytalan-
ság, ami Magyarországon
van, nem természetes, lám
vannak példák arra, hogy
mások mernek döntést hozni
az akkori tudásuk alapján, és
nem csak ütemterveket ké-
szítenek, hanem be is tartják
azokat – vélekedett. Majd
hozzátette: – Azt gondolom,
hogy Finnországra kell te-
kintenünk, amikor az ener-
giapolitika, az atomerõmû és
a hulladéktároló ügye van
terítéken. 

Vida Tünde
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Százmilliós útfelújítás állami támogatással
Újabb hét utca felújításával
folytatódik az útprogram
Pakson. A 101 milliós beru-
házás október 3-án indult, s a
tervek szerint november 15-
ig tart. A paksi önkormány-
zat júniusban kapott értesí-
tést arról, hogy sikeres pá-
lyázóként támogatást nyert a
kormány belterületi utak fel-
újítására hirdetett pályáza-
tán, mely 1+1 forintos út-
program néven vált ismertté.
– A 48 millió forint állami tá-
mogatás mellé 52 millió fo-
rintot biztosít az önkormány-
zat. Ebbõl az összegbõl
Dunakömlõdön a Szabadság,
Pakson a Barátság, a Geszte-
nyés, az Ifjúság, a Szõlõhegy,
a Wiedemann utcák, vala-
mint a Gagarin és az Erkel
Ferenc utcák egy részében
történik meg az útburkolat
felületi rekonstrukciója – tá-
jékozatta szerkesztõségün-
ket Hajdú János. A polgár-
mester hozzátette: – Két dol-
got kellett figyelembe venni
az utcák kiválasztásánál:
egyrészt felületük minõsé-
gét, másrészt az alattuk lévõ
közmûveknek megfelelõ álla-

potban kellett lenniük. Ezen
szempontok alapján kerültek
a pályázatba a kiszemelt
utak.

A munkaterület-átadás az
érintett hatóságok bevonásá-
val szeptember végén történt
meg. A beruházás október
harmadikán a lakótelepen a
Barátság, a Gagarin és az Ifjú-
ság utcákban, az Öreghegyen
pedig az Erkel, a Wiedemann
valamint a Szõlõhegy utcák-
ban kezdõdött meg az elõké-
szítõ munkákkal, a burkolatja-
vításokkal és a szegélyépíté-
sekkel. Rencsák Kálmán, a ki-
vitelezõ SoltÚt Kft. képviselõ-

je a lakosság segítségét kéri.
Az ügyvezetõ elmondta: az
aszfaltozásnak köszönhetõen
némi szintnövekedés lesz az
útburkolatban, ezért minden
lakóval egyeztetik a vízelveze-
tés kiépítését. 

Az idõjárás okozta esetle-
ges csúszásokat is figyelem-
be véve november 15-re ter-
vezik a beruházás befejezé-
sét. Hajdú János polgármes-
ter tájékoztatása szerint az
útprogram jövõre a Síksor
rekonstrukciójával, valamint
a Kurcz György utca teljes
felújításával folytatódik. 

-dal-

Negyven munkáltató harminc
szakmában negyvenöt állást
kínált a Tolna Megyei Munka-
ügyi Központ Paksi Kirendelt-
ségének õszi állásbörzéjén. A
paletta a szokottnál színesebb
volt, az építõipari szakmun-
kások mellett kerestek többek
között adminisztrátort, cuk-
rászt, kertészt, gépkocsiveze-
tõt, bolti eladót, vadászt, ke-
reskedelmi ügyintézõt. A ke-
reslet és kínálat találkozott
egymással, az álláshelyekbõl
negyvenet töltöttek be. A
munkahelyet találók közül ti-
zenöten tartós munkanélküli-
ek voltak, a többiek pályakez-
dõk. Utóbbiakat kétfajta tá-
mogatással tudták elhelyezni,

23-at a hagyományos munka-
tapasztalat-szerzési támoga-
tással, kettõt pedig az uniós
támogatással mûködõ HE-
FOP 1.1. program keretében,
munkagyakorlat-szerzési tá-
mogatással. A tartós munka-
nélküliek elhelyezkedését a
szintén hagyományos, de ez
alkalommal kiemelt mértékû
bértámogatással segítette a
munkaügyi központ. Az állás-
keresés mellett más területe-
ken is lehetett informálódni.
Somogy megyébõl érkezett
egy szakértõ, aki arról adott
tájékoztatást, hogyan lehet
külföldön munkát vállalni az
úgynevezett EURES rend-
szeren keresztül. Megismer-

hették a már említett
HEFOP, azaz Humán Erõfor-
rás Fejlesztési Operatív Prog-
ramot, amely lehetõséget
nyújt képzésre, illetve munka-
nélküliek támogatással törté-
nõ elhelyezésére. A börzére a
szervezõk képzõket is meg-
hívtak. Mindemellett egy in-
formációs pultot is kialakítot-
tak, ahol a munkaügyi kiren-
deltség munkatársai tájékoz-
tattak többek között az alkal-
mi munkavállalói könyvrõl,
valamint az EMMA-ról, azaz
az egységes munkaügyi nyil-
vántartásról. Ezekre azért
hívták fel ismételten a figyel-
met, mert a tapasztalat azt
mutatja, hogy az EMMA-t
még nem ismerik kellõen, az
alkalmi munkavállalói könyv-

vel történõ foglalkoztatás
rendszere pedig augusztus el-
sejével megváltozott. Mind-
emellett felvilágosítást kap-
hattak az érdeklõdõk a pálya-
kezdõk elhelyezkedését segí-
tõ, október 1-jétõl indult Start
kártyáról, értékelte az állás-
börzét Feilné Szombat Csilla a
TMMK Paksi Kirendeltségé-
nek vezetõje. Másnap a mun-
káltatókat várták kerekasztal-
beszélgetésre, ahol a megje-
lentek tájékoztatást kaptak
többek között az aktuális tör-
vényi változásokról, valamint
a Start kártyához kapcsolódó
kedvezményekrõl, támogatási
formákról, és különbözõ szó-
róanyagokhoz is hozzájuthat-
tak. A következõ állásbörze
tavasszal várható.      -gyöngy-

Negyven állást töltöttek be

Az önkormányzat tájé-
koztatja a város lakos-
ságát, hogy a Szõlõhegy
utcában, a Wiedemann utca
teljes hosszában, az Erkel
Ferenc utcában, az Öreg-
hegy utca és a Munkácsy
utca közötti szakaszon bur-
kolat-felújítási (aszfaltozá-
si) munkákat végeztet. A
kivitelezés várhatóan 2005.
október 3-tól október 25-ig
tart. A kivitelezés ideje
alatt az említett szakaszo-
kon forgalomkorlátozásra
kell számítani. 

Ugyancsak az önkormány-
zat a Barátság utca teljes
hosszában, a Gagarin utcá-
ban a Barátság utca és az If-
júság utca közötti szakaszon
burkolat-felújítási (aszfalto-
zási) munkákat végeztet. A
kivitelezés idõszakában a
Barátság utcai autóbusz-
megállókat a városi mûvelõ-
dési ház parkolójába helye-
zik át. A munkák várhatóan
október 3-tól 20-ig tartanak.
Ez idõ alatt az érintett terü-
leteken forgalomkorlátozás-
ra kell számítani. 

A polgármesteri hivatal
megköszöni a lakosság
megértését.

Fotó: Szaffenauer Ferenc



Az idõsek világnapja alkalmá-
ból látta vendégül városunk
önkormányzata és a Közmû-
velõdési Kht. a nyugdíjasokat
a mûvelõdési központban ok-
tóber 1-jén. Délelõtt vérnyo-
más-, vércukorszint-, és ko-
leszterinszint-mérést vehet-
tek igénybe, amiben a Ma-
gyar Vöröskereszt Paksi
Szervezete és az Országos
Mentõszolgálat Tolna Megyei
Mentõszervezetének Paksi
csoportja segített. A vizsgála-
tok után tea és pogácsa mel-
lett tereferéltek az ünnepel-
tek, majd a Mágnás Miska cí-
mû filmmel idézhették fel a
régi idõk moziját. Közben a

ház kiskiállító termében „Az
idõskor csodái” címmel nyí-
lott kiállítás városunk idõs la-
kóinak munkáiból. A tárlaton
többek között gobelin képe-
ket, fafaragásokat, hímzése-
ket, horgolásokat láthat a kö-
zönség október 16-ig. – Az
anyag összegyûjtésében és a
kiállítók felkutatásában
Mayerné Sáfrány Mária, a
helyi nyugdíjas klubok veze-
tõi, valamint a kertbarátok
szervezetének vezetõsége se-
gített, a tárlat berendezésé-
ben pedig Rácz Péterné és
Bán Lajosné – mondta el Fo-
dor Melinda szervezõ. A tár-
latot Zsarnai Sándorné ön-

kormányzati képviselõ aján-
lotta a megjelentek figyelmé-
be, a megnyitón közremûkö-
dött a Nefelejcs Hagyomány-
ápoló Együttes. A program
mindezek után az ünnepi mû-
sorral folytatódott a színház-
teremben. A vendégeket
Bagdy László tanácsnok kö-
szöntötte, majd a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola 2/a.
és 2/c. osztályosainak mûsora
következett. A gyerekek

verssel, tánccal köszöntötték
az ünnepelteket, illetve átad-
ták a mûvelõdési központ
munkatársainak ajándékát.
A mûsorfolyamban ezután
Nickl Gézáné saját versét
mondta el. Fellépett az Akro-
bat Original Dance School
csapata is, majd rövid szünet
után Aradszky László „Nem
csak a húszéveseké a
világ…” címû elõadásával ért
véget a mûsor. Ezt követõen
az önkormányzat állófogadá-
son látta vendégül a megje-
lenteket.      -gyöngy-
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Az elõzõ évi költségvetés
tervezésekor döntött a kép-
viselõ-testület az Idõsek Ott-
hona és Gondozóháza bõvíté-
sérõl.  A 110 millió forintos
beruházás keretében har-
minc férõhellyel bõvül az
otthon. A munka befejezését
április közepére vállalta a ki-
vitelezõ, ezt követõen nyolc-
vannégy idõskorú elhelyezé-
sét tudja majd biztosítani az
önkormányzat. A Geszte-
nyés úti intézményben egy
új épületrész készül, itt 28
helyet alakítanak ki. A régi
szárnyban pedig átalakítás-
sal két férõhelyes bõvítés
történik. – Változó a sorban

állás. Vannak, amikor csak
néhányan, vannak idõszakok
amikor több tízen várakoz-
nak, hogy felvételt nyerje-
nek. A harminc férõhelyes
bõvítés jó néhány évig jelen-
tõsen oldja majd az ilyen jel-
legû feszültségeket – mond-
ta el Hajdú János polgár-
mester. 

A bõvítésre kiírt közbeszer-
zési pályázat nyertese, a
szalkszentmártoni Hajdú
Kft. elsõ alkalommal végez
kivitelezési munkát váro-
sunkban. Hajdú Sándor ügy-
vezetõ három ütemben terve-
zi az építést. Céljuk, hogy
még a tartós fagy beállta

elõtt tetõ alá kerüljön az új
szárny. 

A beruházás 110 millió fo-
rintból valósul meg, ennek
egy részét, harmincmillió fo-

rintot, a Paksi Atomerõmû
Rt rendelkezése alapján a
cég iparûzési adójából fede-
zik. A kivitelezés határideje
április 15.                        -dal-

Harminc új férõhely

Városunk idõs polgárait köszöntöttük

Szabó József, Tolna megye Pakson élõ MSZP-s országgyû-
lési képviselõje a város legidõsebb lakóját látogatta meg az
idõsek világnapján. A 102 esztendõs Vájer Jánosnét virág-
csokorral és gyümölcskosárral lepte meg. Mária néni öröm-
mel fogadta a látogatást, és hosszasan mesélt életérõl, ne-
héz sorsáról a képviselõnek és a sajtó munkatársainak.

Fotók fentrõl lefelé: Fonyó Dániel, Vida Tünde, Szaffenauer Ferenc



A Paksi Vízmû Kft. és a vá-
ros önkormányzata volt a
házigazdája a Tolna Me-
gyei Vízmûves Napoknak,
melyet Tengelicen tartot-
tak. Éreth Attila, a Tolna
Megyei Víz-Csatornamû
Társaságok Üzemeltetési
Egyesülésének elnöke el-
mondta, hogy a társaságok
többsége azzal a problémá-
val küszködik, hogy a víz-
szolgáltatás árába a tulaj-
donos önkormányzatok
nem építik be a fejleszté-
sekhez szükséges költsége-
ket, nem tudják finanszí-
rozni az ivóvízminõség-ja-
vító programokat. 

Artim András, a Paksi
Vízmû Kft. ügyvezetõje el-
mondta, Pakson nincs gond

a vízminõséggel. Szolgálta-
tási területükön három te-
lepülés, Sárszentlõrinc,
Uzd és Györköny küszkö-
dik ilyen problémával. Pak-
son a vízdíj tartalmazza a
fejlesztési költségeket, s az
önkormányzat áldoz is a ví-
zi közmû fejlesztésre. A na-
gyobb lélegzetvételû beru-
házásokat, így például a
biritói vagy a gyapai lakos-
ság ellátását önkormányza-
ti forrásból fedezték, s az
utóbbinál pályázati támo-
gatást vettek igénybe. 

Az ügyvezetõ hangsúlyoz-
ta, az önkormányzatoknak
mint díjmegállapítóknak
fel kell ismerniük, hogy an-
nak ellenére, hogy ez nem
népszerû lépés, magasab-

ban kell megállapítani a
szolgáltatás árát. Áldozni
kell az ötvenes, hatvanas
években épült elavult rend-
szerek karbantartására,
felújítására még akkor is,
ha ezek vízdíjemelést gene-
rálnak, hiszen az ellátási
kötelezettség az önkor-
mányzatokat terheli. A kis-
településeken ennek elle-
nére általában nem tartal-
mazza a szolgáltatás díja a
rekonstrukcióhoz szüksé-
ges anyagi fedezetet, és így
az önkormányzat nem tud-
ja saját erõbõl finanszíroz-
ni a beruházásokat, az ala-
csony lélekszám miatt pe-
dig nem kapnak uniós tá-
mogatást.

Vida Tünde
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Fotók balról jobbra: Molnár Gyula, Vida Tünde

A magyar tûzoltók minded-
dig hiába kérték, hogy csök-
kentsék munkaidejüket, vagy
növeljék munkabérüket,
ezért Brüsszelbe mentek de-
monstrálni. A lánglovagok a
hét elején indultak több útvo-
nalon, hogy útközben minél
több külföldi kollégával talál-
kozzanak, ezzel is növelve tá-
mogatóik táborát. A de-
monstrálókkal a Tolna me-
gyei tûzoltók képviseletében
két paksi hivatásos tûzoltó
utazott: Janecska Zoltán, a
Hivatásos Tûzoltók Függet-
len Szakszervezetének helyi
vezetõje, és Weller Lajos. A
küldöttség tagjai, amennyi-

ben minden a terv szerint ala-
kult, lapzártánk után adták át
petíciójukat, melyben felhív-
ják a figyelmet a számukra
tarthatatlan állapotra. 

A lánglovagok – mint
Janecska Zoltán elmondta a
Paksi Hírnöknek – az átlag-
nál jóval többet, havi 240 órát
dolgoznak. Ezzel szemben fi-
zetésük alacsony, egy tûzoltó
átlagosan 70–100 ezer forin-
tot visz haza, tehát órabére
még a négyszáz forintot sem
éri el. Munkájuk veszélyes,
ha kell, vállalják, hogy kocká-
ra teszik életüket.  A tûzol-
tók, a szakszervezeti vezetõ
tájékoztatása szerint, több-
ször kérték a kormányt és a
Belügyminisztériumot, hogy
csökkentsék munkaidejüket
vagy kapjanak túlóradíjat,
hiába. Ezek után döntöttek
úgy, hogy mivel nincs lehetõ-
ségük sztrájkra, megkeresik
a módját, hogy nemzetközi
szinten irányítsák rá a közvé-
lemény és a politika figyel-
mét gondjaikra.                -vt-

Brüsszelben demonstrálnak

Paks áldoz a közmûvekre

Egyre nagyobb kedvvel vesz részt a lakosság a veszé-
lyes hulladékok szelektív gyûjtésében, tájékoztatta lapun-
kat Veiczi Veronika, a DC Dunakom Kft. környezetvédel-
mi referense. Tavalyhoz képest a résztvevõk száma ugyan
közel azonos volt, a leadott mennyiség azonban számotte-
võen nõtt. Ez különösen igaz a Dunakom telephelyén át-
vett, üzemképtelen elektronikai berendezések hulladéká-
ra. A hûtõgépek esetén például a tavalyi 1420 kg-mal
szemben idén 6050 kg-ot gyûjtött a lakosság. 

A jövõben az otthonokban felgyülemlett veszélyes hulladék
átadására egy erre a célra kialakított hulladékudvarban lesz
lehetõség. A portaszolgálattal és állandó felügyelettel ellá-
tott lerakóhelyen félig fedett tárolókban lesz lehetõség elhe-
lyezni külön a papír-, a fém-, a festék-, az elektronikai és az
egyéb háztartási veszélyes hulladékot.          Molnár Gyula

Tájoló

Boda és Bükkösd rendezte
meg október elején a II. Tájo-
ló Napot, ahol a Nyugat-Me-
csek térségében folyó kutatá-
si program megvalósításáért
munkálkodó szervezetek és a
társadalmi kontrollt ellátó ön-
kormányzati társulás vezetõi
adtak tájékoztatást a prog-
ram céljairól. Boda térségé-
ben egy nagy aktivitású ra-
dioaktív hulladéktároló létesí-
tése céljából végeznek kuta-
tásokat. Dr. Hegyháti József,
a Radioaktív Hulladékokat
Kezelõ Kht. ügyvezetõje el-
mondta, eddig nem merült fel
ezt kizáró momentum. 2012-
re egy kutatólaboratóriumot
szeretnének létesíteni, mely-
nek helyét 2008-ig jelölnék ki.   



Az atomerõmûbe látogatott
a Tolna Megyei Védelmi Bi-
zottság vendégeként a
Csongrád Megyei Védelmi
Bizottság harmincfõs kül-
döttsége. A látogatás célja,
mint azt Kaszás Mihály tit-
kár elmondta, a tapasztalat-
csere volt, Tolna megyei
kollégáiktól a nukleárisbal-
eset-elhárítás terén szeret-
tek volna tájékoztatást kér-
ni. – Tisztségünkbõl kifo-

lyólag nekünk is részt kell
venni ilyen feladatokban,
idén két gyakorlat volt, egy
nemzetközi és egy hazai.
Ilyenkor mi megteszünk
mindent, amit a papírokban
találunk, de nincs mögötte
tapasztalás – mondta Ka-
szás Mihály. Ehhez kellett,
hogy maguk is megtapasz-
talják, milyen egy atomerõ-
mû mûködés közben, s lás-
sák, hogy miként tervez-

nek, szerveznek a Tolna
Megyei VB tagjai egy-egy
gyakorlatot. – A Tolna Me-
gyei Védelmi Bizottságtól
lehet és kell tanulni. Amit
tudunk használni, szívesen
átvesszük tõlük – tette hoz-
zá a titkár. A Csongrád me-
gyébõl érkezõ delegáció
tagjai között több polgár-
mester mellett, rendõrök,
vám- és pénzügyõrök, ha-
tárõrök, vízügyi és környe-
zetvédelmi szakemberek
utaztak Paksra.  

Vida Tünde
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Fotó: Vida Tünde

Megújulóban a tízéves látogatóközpont

Alapításának tizedik évfor-
dulóját ünnepli ezekben a
napokban az atomerõmû Tá-
jékoztató és Látogató Köz-
pontja. A jubileumra szûk
körû rendezvényen emlékez-
tek, a mostani kollégák mel-
lett azokat hívták vendégül,
akik az elmúlt évek alatt dol-
goztak a tájékoztatásban. A
résztvevõket dr. Varga-
Sabján László humán- és
törzskari igazgató köszön-
tötte, majd felidézte az eltelt
évek eseményeit. A múlt
mellett a jövõrõl is szó esett,
dr. Varga-Sabján László be-
szélt arról, hogy a Tájékoz-
tató és Látogató Központ-
nak  meg kell újulnia, hiszen
egy évtized alatt sokat fejlõ-
dött a technika, és a terve-

zett üzemidõ-növelés is spe-
ciális feladatot jelent a kom-
munikáció területén dolgozó
szakemberek számára. Az
erõmû igazgatója szerint a
Tájékoztató és Látogató
Központ tervezett moderni-
zálása a térség turisztikai
fejlõdésében is új lendületet
hozhat, hiszen ma is ez a kör-
nyék legnagyobb látogatott-
ságú turisztikai látványossá-
ga, évente harmincezer ven-
déget fogad. 

A látogatóközpont elõdjé-
nek tekinthetõ tájékoztatási
iroda Rósa Géza vezetésével
tizenhat éve kezdte meg mû-
ködését. Az iroda vezetését
1992-ben Kováts Balázs vet-
te át, vezetésével készült el
1995 szeptemberére a Tájé-

koztató és Látogató Köz-
pont.  Kováts Balázs szerint
az erõmûvet nem kerülte el a
történelem, több oka is volt –
köztük a csernobili esemé-
nyek – annak, hogy a rend-
szerváltozás után megválto-
zott az erõmû tájékoztatás-
politikája, a korábbi zárkó-
zottságot a nyitottság váltot-
ta fel. – A modernizálás elke-
rülhetetlen, mert a technika
változik, a tájékoztatáspoliti-
ka azonban változatlan:
gyorsan, õszintén, a lehetõ
legtöbbet elmondani – tette
hozzá a TLK korábbi vezetõ-
je, akitõl Mittler István vette
át a stafétát. A kommuniká-
ciós vezetõ is úgy érzi, fontos
a megújulás, hiszen az erõ-
mû is rengeteg változáson
ment át, s a technika is roha-
mosan fejlõdik, a látogató-
központot hozzá kell igazíta-
ni. A TLK csapatának azon-
ban nem csak az évi har-
mincezer vendég fogadása a
feladata, hanem a sajtómun-
ka is. E téren – mint Mittler
István kiemelte – 2003 volt a
mérföldkõ, hiszen az atom-
erõmû reflektorfénybe ke-
rült, sokkal nagyobb lett a
sajtó és a közvélemény ér-
deklõdése, s a csapatnak er-
re a kihívásnak is felelnie
kellett, s kell a jövõben is. 

-vida-

– Fontos, hogy a paksi atom-
erõmû biztonságosan mûköd-
jön, munkahelyeket adjon, és
továbbra is biztosítsa az olcsó
energiát – mondta paksi láto-
gatása során a FIDESZ-
MPSZ alelnöke. Pelczné dr.
Gáll Ildikó az atomerõmûben
üzemlátogatáson vett részt,
majd lakossági fórumot tar-
tott és a Paksi Iparoskörben
vendégeskedett. A politikus
mindezt megelõzõen az atom-
erõmû elõtt tartott sajtótájé-
koztatót Koltai Tamás or-
szággyûlési képviselõ társa-
ságában. Az alelnök azt hang-
súlyozta, hogy az atomerõ-
mûnek a biztonság megõrzé-
se érdekében állami kézben
kell maradnia, a Nemzeti Va-
gyonszerzõdés részévé kell
válnia, hogy esetleges szerve-
zeti átalakításról, tulajdon-
váltásról, blokképítésrõl a
parlament döntsön kéthar-
mados többséggel. 

– A FIDESZ mindig édes-
gyermekének tekintette az
atomerõmûvet, ezért is támo-
gatta és támogatja ma is mû-
ködési idejének meghosszab-
bítását – jelentette ki Pelczné
dr. Gáll Ildikó. – A nukleáris
biztonsági szempontokat
nem elõzhetik meg a magán-
befektetõi érdekek, ezért az
atomerõmû magánosításá-
nak semmilyen formáját nem
támogatjuk – hangsúlyozta a
politikus, aki szerint a hazai
villamosenergia-termelés kö-
zel 40 százalékát elõállító
atomerõmû léte nemzetstra-
tégiai jelentõséggel is bír. 

Koltai Tamás azt hangsú-
lyozta, hogy mivel Magyar-
országnak nincs egységes
energiastratégiája, a FI-
DESZ létrehozta energeti-
kai munkacsoportját, mely-
nek éppen ennek elõkészíté-
se lesz a feladata. - A munká-
ba – mint mondta – a szakma
képviselõit és a többi pártot
is be szeretnék vonni.              

-vt-

Fidesz: az erõmû
maradjon az államé

Tapasztalatcsere a védelemrõl



Sokáig úgy vélekedtem – és
ezzel, gondolom, nem voltam
egyedül –, hogy a csirkének a
combja és mellehúsa a legfi-
nomabb része. A többi csak
csont és bõr. Ebben a meg-
gyõzõdésemben ingatott
meg Kovács Mária, a Pro
Artis Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény zongorata-
nára. Bebizonyította, hogy
bizony a szárnya is lehet ízle-
tes, sõt felséges, amennyiben
azt jól készítjük el. Ráadásul,
ha a pénztárcánkban kotorá-
szunk, gyorsan rájövünk a
csirkemell és a csirkeszárny
közötti árkülönbségre. Az el-
készítés roppant egyszerû,
mégis Mária – közismertebb
nevén Baba – azt tanácsolja,
hogy legalább egy-másfél
órával a tálalás elõtt fogjunk
a készülõdéshez. 

Az olívaolajba szórjuk bele a
fûszereket. A sóval csínján
bánjunk, mivel az ízvarázs is
tartalmaz sót. A fokhagy-
masó Baba szerint ez esetben
célravezetõbb, mint a fok-
hagyma, mert így biztos nem
feketedik rá a húsra. Jó ala-
posan dörzsöljük be a húst a
fûszeres olívával, majd te-
gyük félre. A húst akár több
órával korábban is bepácol-
hatjuk, hiszen minél tovább

áll a lében, annál jobban át-
járják az ízek. A köretnek va-
lókat kockázzuk fel és adjunk
hozzá majonézt, de csak any-
nyit, amennyivel éppen össze
lehet keverni. A szárnyakat
tegyük tepsibe, fedjük le alu-
fóliával, és elõmelegített sü-
tõben süssük 30 percig. Majd
a fóliát levéve addig hagyjuk
a sütõben, míg ropogós piros
nem lesz. A zongoratanárnõ
szerint kiváló fogyókúrás
étel, fõként vacsorára java-
solja, mert biztosan nem ter-
heli meg a gyomrot.         sete
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Fotók fentrõl lefelé: Vida Tünde, Balog Judit

Megtartotta közgyûlését a
Paksi Iparoskör. Az összejö-
vetel elõadással zárult, ahol a
kis- és középvállalkozásokról
Pelczné Gáll Ildikó beszélt.
Kovács Sándor elnök el-
mondta, az Iparoskör távolt
tartja magát a politikától,
jobbról is, balról is hívnak
elõadókat. Vendégeiket nem
politikai hovatartozásuk
okán választják, hanem az
alapján, hogy tudnak-e hasz-
nos információval szolgálni a
vállalkozás és közélet terén. 

Az Iparoskör elnöke azt is
elmondta, hogy a múlt évet a
stagnálás jellemezte, ám már
most látszik, hogy újult erõ-
vel fognak a munkához. – Új-
ra lángot fogott a szikra, elin-
dult egy szélesebb körû, s
mélyebb munka – jellemezte
a közgyûlés hangulatát Ko-
vács Sándor, aki rámutatott,
ismét azt a színvonalat sze-
retnék képviselni, mint a ko-
rábbi években. Ez lesz a jel-
lemzõ Iparoskör-estjeikre is,
ahova sok-sok elõadót vár-
nak. Itt lesz ismét Endrei Ju-
dit. Új könyvének bemutató-
ját, hasonlóan az elõzõhöz,
egy másik civil szervezettel
közösen tartják meg. Szeret-
nék vendégül látni mások
mellett Bod Péter Ákos köz-
gazdászt, Török Gábor poli-
tológust. Tervezik, hogy vá-
rosi „meglepetés-rendezvé-
nyeket” tartanak majd.
Ezekrõl azonban még tár-
gyal a tagság és az elnökség,
így Kovács Sándor egyelõre
nem árult el többet.     -vida-

A jelzáloglevél a hosszú lejá-
ratú kölcsönnyújtás eszköze-
ként ismert. A hazánkban
már a II. világháború elõtt is
használt jelzáloglevél kizáró-
lag jelzáloghitel-intézet által
kibocsátott, névre szóló, át-
ruházható értékpapír. A jel-
záloghitel-intézet pénzköl-
csönt nyújt Magyarország te-
rületén levõ ingatlanon alapí-
tott jelzálogjog fedezete mel-
lett, melyhez a forrásokat jel-
záloglevelek kibocsátásával
gyûjti. Jelzáloghitel-intézet
legalább hárommilliárd fo-
rint jegyzett tõkével alapít-
ható, melyet pénzben kell be-
fizetni. A jelzáloghitel-inté-
zettõl hitelt felvevõ adós in-
gatlanfedezetet ajánl fel biz-
tosítékul. A fedezetként lekö-
tött ingatlannal a tulajdonosa
a hitelszerzõdés futamideje
alatt csak korlátozottan ren-

delkezhet. A hitelintézet a
biztosítékul szolgáló ingat-
lanra a földhivatali ingatlan-
nyilvántartáson keresztül el-
idegenítési és terhelési tilal-
mat jegyeztet be. Ez nagyjá-
ból azt jelenti, hogy a hitelt
nyújtó bank tudta és bele-
egyezése nélkül az adott in-
gatlan nem adható el, és nem
terhelhetõ más hitelintézettõl
felvett hitellel. A hitelintézet
az általa nyújtott hitelekhez
szükséges forrásokat jelzá-
loglevél kibocsátása útján
gyûjti össze: vagyis a befek-
tetõk a kibocsátott jelzálogle-
velet megvásárolhatják. A
jelzáloghitel-intézetnek min-
denkor rendelkeznie kell leg-
alább a forgalomban levõ jel-
záloglevelek még nem tör-
lesztett névértékének és ka-
matának összegével meg-
egyezõ értékû fedezettel. A

jelzáloghitel-intézet vagyoná-
ra – követeléseik erejéig – ki-
zárólag jelzáloglevél-tulajdo-
nosok kezdeményezhetnek
végrehajtást. A jelzáloghitel-
intézet felszámolása esetén –
a felszámolási költségek ki-
egyenlítését követõen – kizá-
rólag a jelzáloglevél-tulajdo-
nosokkal szemben fennálló
kötelezettség kielégítésére
használható fel a fedezet-
nyilvántartásba bejegyzett
rendes és pótfedezet. A jelzá-
loglevélre a külön törvény-
ben nem szabályozott kérdé-
sekben a kötvény szabályait
kell alkalmazni. A jelzálogle-
velek a biztonság tekinteté-
ben a hazai állampapírokkal
megegyezõ szinten vannak,
azaz kockázatmentes befek-
tetésnek tekinthetõk. A fu-
tamidejük változó, általában
egytõl tíz évig terjed, az elér-
hetõ hozam meghaladja a le-
kötött betétek kamatát. 

Szász Tibor

Mihez kezdjünk a pénzünkkel?

Sorozatunk nyolcadik részében a jelzáloglevéllel foglal-
kozunk.

Mit süt-fõz ma?

Kovács Mária

Hozzávalók: egy fõre szá-
molhatunk nyugodtan 4–5
db csirkeszárnyat combjá-
val együtt, olívaolaj, zöld
bazsalikom, ízvarázs, ka-
kukkfû, fokhagymasó, bors.
Körethez: pritamin papri-
ka, csemegekukorica, lila
hagyma, uborka, majonéz. 

Új évad az
Iparoskörben
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Fotók fentrõl lefelé: Fonyó Dániel, Szaffenauer Ferenc

Esõre áll. Már csütörtök
van, és még mindig nincs le-
szüretelve a szõlõ, pedig a
legtöbben már a múlt héten
nekiestek a tõkéknek. A
Sánchegyen vagyunk, alat-
tunk a Duna kanyarog, az er-
dõk a háttérben párába bo-
rultak, a lankákon pedig se-
rény kezek csipkedik le a
fürtöket. Olyan ez, mint min-
den évben, legfeljebb idén
több a szúnyog, és kicsit sa-
vanyúbb a szõlõ. A hûvös
nyár és a nem éppen kellõ
idõben érkezett sok csapa-
dék nem tett jót egyik szõlõ-
fajtának sem. A mennyisége
közepes, a minõsége viszont
átlagon aluli. Egy-két, né-
hány fajtánál három héttel is
késõbb érett be, mint szoká-
sosan. A baj, ha jön, csõstül
jön. A zsendülés idõszaká-
ban, amikor is a szõlõszemek
elkezdtek puhulni, túl sok
esõ esett, ezért megreped-
tek, és megjelent a szürke-
penész is. Ez fõleg a fehér
fajtákat érintette, de a feke-
te szõlõk közül az oportót
sem kerülte el. A virágzásko-
ri peronoszpóra sem kímélte
a szõlõt fõleg június közepe,
július eleje felé volt erõs a
fertõzés, ami a levelek lehul-

lását eredményezte. Ez is
oka az alacsony cukorfok-
nak, hiszen a levelek elen-
gedhetetlenek a cukorkép-
zéshez. Hiá-
ba védekez-
tek a gaz-
dák, sok fürt
odaveszett.
A termés kö-
zel 30 száza-
lékát vitték
el átlagban a
betegségek.
A k a d t a k ,
akik korán
szüreteltek, amolyan „majd
teszünk bele cukrot” alapon.
Féltek, ha sokáig kinn ma-
rad, tönkremegy. Itt a Sánc-
hegyen éppen Mayer István,
a Sárgödörtéri Présháztulaj-
donosok Egyesületének el-
nöke és családja szüreteli a
fehér szõlõt. Az 1,2 hektáros
birtokon fõleg rizlingszilvá-
nyi, olaszrizling, merlot és
zweigelt terem.  – Lesznek
jó borok, de egyik sem lesz
kimagasló minõségû – pana-
szolja a tulajdonos. – Ez nem
az az évjárat, amit sokáig
emlegetni fogunk – teszi hoz-
zá. Idén a must cukorfoka
átlagosan alacsony, 14-es és
16-os között mozgott, ami

megkívánja a pótcukrot. Bár
akadnak fajták, amik maga-
sabbal rendelkeznek, de ez
függ attól is, mikor szürete-

lik le. A gazdáknak dönte-
niük kellett, kinthagyják a
szõlõt, hogy érjen és kockáz-
tatják, hogy tönkremegy,
vagy leszüretelik alacsony
cukorfokkal. Mayer István
úgy döntött, vár. Megpróbál-

ta a lehetõ legjobban kitolni
a szüretet, még ha ez a minõ-
ség érdekében a mennyiség
rovására is megy.
Az idei szõlõ-felvásárlási árak
nagyon alacsonyak. Vannak
szõlõfajták, melyek idén nem
hoznak jövedelmet. Spiesz
József borász és okleveles
borbíráló is panaszkodik. – A
gazdák, hogy mentsék a
menthetõt, korán szüretel-
tek, ami nem tesz jót a bor-
nak. – A tavaly a város borá-
nak kikiáltott nedû készítõje
sem elégedett a szõlõvel. Sze-
rinte is készülnek majd jó bo-
rok, de egyik sem lesz ki-
emelkedõ. 

A legtöbb présházban már
rotyog a must. A gazdák ké-
szítik elõ a hordókat a bor-
nak. Az csak késõbb derül ki,
hogy a borúlátó jóslatok
beigazolódnak-e.

Polgár Tamás

Mi kerül a hordókba?

Évente számos baleset történik a mustgáz miatt. A
tûzoltóság azt tanácsolja, hogy ebben az idõszakban csak
úgy menjünk a pincébe, hogy derékmagasságban maga
elõtt tartunk egy botra erõsített, égõ gyertyát. Ha a gyer-
tya elalszik, azonnal el kell hagyni a helyiséget. Ha valaki
felfedezi, hogy egy mustgázmérgezést szenvedett személy
van a pincében, ne próbálkozzon saját maga felszínre hoz-
ni a baleset áldozatát, mert ha belélegzi a gázt, elõfordul-
hat, hogy maga is mérgezést szenved. Értesítse inkább a
tûzoltókat, akik légzõkészülékkel biztonságban kimenekí-
tik a szerencsétlenül járt személyt.

A kéthetente megtartott
klubnapok mellett évente
két alkalommal rendeznek
családi napot a Diána sport-
lövész klub tagjai. Az õszi
családi nap különlegessége a
disznóvágás. Lövészetet
csupán kedvtelésbõl tarta-
nak, versenyt nem hirdet-
nek. – Megnézzük egymás
lõlapját, gratulálunk a jó tel-
jesítményhez, de nem ez
most a legfontosabb – mond-
ja az elnök. Haaz Ádám azt
is hozzátette, változtattak a
szokásokon, profi hentessel

vágatták a disznót. A többi
maradt a régiben, jókedvûen
töltötték a kolbászt, sütötték
a pecsenyét, s poharazgat-

tak. Máskor is, most is sok
vendéget fogadtak, azon túl,
hogy a közel százfõs tagság
zöme családtagjai kíséreté-

ben ott volt az összejövete-
len. A klub terveirõl szólva,
Haaz Ádám elnök elmondta,
nem tettek le arról, hogy a
lõtér mellett koronglövé-
szetre alkalmas területet
alakítanak ki. Szeretnék, ha
itt egy olyan taktikai házat
is létesíthetnének, ahol a
Pakson lévõ különleges osz-
tály, a Neutron készülhetne
veszélyhelyzetekre. Ezek-
kel a fejlesztésekkel sokkal
több igényt szolgálna ki a
lõtér. Haaz Ádám szerint
ígéretük van arra, hogy jö-
võre megkezdõdik a beru-
házás. 

-vt-

Lõttek, vágtak, fõztek
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Fotók fentrõl lefelé: Vida Tünde, Szaffenauer Ferenc

A Pro Artis Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény 710
növendékkel kezdte meg az
idei tanévet. Szeptemberben
új tagozat nem gyarapította
a kínálatot, de tervezik, hogy
februárban színházmûvé-
szet–dráma tagozatot indíta-
nak. A díjfizetés terén azon-
ban vannak változások, ed-
dig a térítési díjat a bekerü-

lési összeg alapján számol-
ták, a 2005-ös költségvetési
évtõl viszont az állami nor-
matívához kell igazítani. A
térítési díj hangszeres kép-
zés esetén az állami normatí-
va 10, balett esetén 20 száza-
léka. Így a hangszeres kép-
zés éves térítési díja 7 200 fo-
rintról 10 500, balett tagoza-
ton 7 200 forintról közel 
12 000 forintra emelkedett.
Fontos, hogy ez a változás
csak azokat a diákokat érin-
ti, akik erre a tanévre irat-
koztak be elõször a mûvésze-
ti iskolába. Szintén csak ezt a
kört érinti egy másik válto-
zás, amelynek értelmében,
ha valaki felvesz egy máso-
dik szakot, azért tandíjat kell
fizetni, amelynek összege
normatív támogatás híján jó-
val magasabb. A díjak befi-
zetésének módjáról az iskola

hamarosan írásban értesíti a
szülõket, tájékoztatott Hart-
mann József, az intézmény
igazgatója. Ami nem válto-
zott az iskolában, az a bõsé-
ges programkínálat. Idén
novemberben megrendezik
az egyesületi napokat,
amelynek keretében bemu-
tatkozik a zenemûvészeti és
a táncmûvészeti ág, valamint
lesz amatõr pop-rock-jazz
fesztivál, év végén pedig jön
a Zenés karácsony elnevezé-
sû program. Tartanak gála-
hangversenyt, hangszerbe-
mutatót és tanévzáró kon-
certet. A tanszakok rendjé-
ben szerepelnek belsõ ren-
dezvények, például a nyílt
óra és a tanszaki bemutatók.
Külsõ rendezvényeik sorába
tartoznak az alkalmakhoz
kötõdõ meghívásos szereplé-
sek. Mindemellett lehetõsé-

ge lesz a diákoknak különbö-
zõ helyi, regionális, és orszá-
gos versenyeken, fesztiválo-
kon, minõsítõkön részt ven-
ni. A programok sorát a zene
világnapja alkalmából szer-
vezett hangversennyel nyi-
tották szombaton este, az
evangélikus templomban.
Ezt a koncertet évek óta
megszervezi az intézmény.
Az alapgondolat nem válto-
zott, azaz mûvészeti csopor-
tokat illetve a város iskolái-
ban mûködõ kórusokat hív-
ják vendégül. Az idei hang-
versenyen fellépett a II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Isko-
la Napsugár Kórusa, a Vak
Bottyán Gimnázium leány-
kórusa, a mûvészeti iskola
tanárai és növendékei, vala-
mint a Városi Vegyes Kar. A
koncerten felcsendültek ko-
molyzenei darabok, népdal-
feldolgozások, illetve a popu-
láris mûfajból is ízelítõt ka-
pott a közönség.     -gyöngy-   

Tandíjemelés és gazdag õszi program

Elvégezték a prevenciós szû-
réseket az általános iskolák
elsõ osztályaiban a Nevelési
Tanácsadó és Logopédiai In-
tézet munkatársai. A vizsgá-
lat eredményébõl azt látják a
szakemberek, hogy a gyer-
meknél szükség van-e vala-
milyen területen fejlesztésre
ahhoz, hogy probléma nélkül
megtanuljon írni, olvasni,
számolni. A szûrést már az
óvoda középsõ és nagycso-
portjában is elvégzik, tehát
az iskolai vizsgálat nyomon
követõ, és azért is hasznos,
mert elõfordul, hogy a tanu-
lási nehézségek a betûtanu-
lással jelentkeznek. A tesz-
tek kiértékelése után az
eredményt a pedagógusok-
kal és a szülõkkel is megbe-
szélik. Ha szükséges, az óvo-
dákban, iskolákban dolgozó
fejlesztõ pedagógusok tud-
nak segíteni. Ha részlete-
sebb vizsgálatra van szük-
ség, felajánlják a lehetõséget

a szülõknek. Amennyiben
mélyebb problémáról van
szó, az intézményben egyéni
fejlesztésre is van mód, tájé-
koztatta lapunkat Varga Szil-
via logopédus, gyógypedagó-
gus, tanító. A szûrést idén
szeptemberben városunk
mellett további tizenhárom
településen végezték el, mi-
vel február óta kistérségi fel-
adatokat is ellátnak. A Paksi
Többcélú Kistérségi Társu-
lás megalakulását követõen
jött létre a Nevelési Tanács-
adó és Logopédiai Intézet
Intézményfenntartó Társu-
lás. – Igény lenne az intézet
tevékenységi körének bõví-
tésére is, ezen a törvényi le-
hetõségeket szem elõtt tart-
va, az önkormányzatokkal il-
letve polgármesterekkel
egyeztetve dolgoznak – tájé-
koztatott Király Gabriella a
Nevelési Tanácsadó és Logo-
pédiai Intézet igazgatója.       

-gyöngy-

Ha nem megy a tanulás

Névadó ünnepséget tartottak a II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskolában. A korábbi II. Számú  Általános iskola
szeptember elseje óta viseli II. Rákóczi Ferenc nevét, de
fontosnak tartották, hogy a diákok, nevelõk közösen ünne-
peljék a névadást. Az ünnepségen az önkormányzat nevé-
ben Herczeg József alpolgármester díszzászlót adott át az
iskolának. A rendezvényre meghívást kapott a nagymányo-
ki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjaiból, vezetõibõl
álló küldöttség. A két iskola a tervek szerint a jövõben
együttmûködik majd. 
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Fotók: Molnár Gyula

Hatvanéves Paks elsõ középiskolája
Az elmúlt napok a jubileum
jegyében teltek a Vak Boty-
tyán Gimnáziumban. Az is-
kola alapításának hatvanadik
évfordulójára emlékezett. A
jeles esemény alkalmából
szervezett ünnepségsorozat
a jubileumi évkönyv bemuta-
tójával és annak a mozaik-
képnek az átadásával vette
kezdetét, melyet a tanulók
készítettek az ünnepi alka-
lomra. A program keretében
bemutatkoztak a gimnázium
jelenlegi diákjai, intézmény-
történeti kiállítást rendez-
tek, felavatták azt az emlék-
táblát, amelyet a város ado-
mányozott a gimnáziumnak
erre az alkalomra. A prog-
ramsorozatot megkoronázó
ünnepi mûsort Magyar Bá-

lint oktatási miniszter kö-
szöntõje nyitotta meg, õ adta
át a Vak Bottyán Gimnáziu-
mért Emlékérmeket is. Szín-
padra léptek az utóbbi 10–15
év diákjai: egyetemi és fõis-
kolai hallgatók, de volt közöt-
tük énektanár, pszichológus
és jogász is. A közönség ta-
núja lehetett a tíz évvel ez-
elõtti jubileumi alkalomra
összeállt – és azóta is mûkö-
dõ – Örökifjak Táncegyüttes
búcsúfellépésének is.

Az estét állófogadás és jó-
tékonysági bál zárta. Szom-
baton sportprogramokkal és
találkozókkal ért véget a
nagyszabású rendezvényso-
rozat, melyen a szintén Vak
Bottyán nevét viselõ két
testvérintézmény képviselõi

is részt vettek
Simontornyá-
ról és Eszter-
gomból. Az
eseményt a
nemzetközi di-
ákcsere-prog-
ramok kereté-
ben szervezett
pedagógusta-
lálkozó külföl-
di résztvevõi is
meglátogat -
ták.

S.Szabó

A „Vak Bottyán Gimnáziumért

Emlékérem” díjazottjai 2005-ben:

Dr. Kárpáti Istvánné,
a Vak Bottyán Gimnázium nyugalmazott igazgatóhelyette-
se, magyar–orosz szakos tanár. Több, mint három évtize-
den át nevelte diákjait az irodalmi, mûvészeti értékek fel-
ismerésére. Sok tehetséget felfedezett, szerkesztõi és te-
hetséggondozó munkáját dicsérõ „Így írtunk mi” címû di-
ákantológia idén ötödik kiadását érte meg. Tanítványait
rendszeresen készítette fel városi rendezvényeken való
szereplésre.
Acsádi Rozália
pedagógus, költõ, 1975-ben érettségizett, majd életpályá-
nak a kisiskolások nevelését-oktatását választotta. Elis-
mert költõ, mûvészember, versei régóta jelennek meg he-
lyi és megyei lapokban. Mára nyolc verseskötete látott
napvilágot, újabban kisplasztikákat is alkot.
Dr. Gregus Zoltán
kutató orvos, 1963 és 1967 között volt a gimnázium di-
ákja, Intenzív tudományos kutatómunkájának köszön-
hetõen az Egyesült Államokba ösztöndíjasként jutott
ki. Jelenleg a Pécsi Orvostudományi Egyetem Gyógy-
szerészeti Intézetének professzora, a Jénai Egyetem, a
University of Kansas Medical Center Gyógyszer és
Méregtani Intézetének vendégkutatója és vendégpro-
fesszora.
Bányai János
felnõtt versmondó, 1950-ben érettségizett. A színjátszás-
hoz és a költészethez ezután is hû maradt, két alkalommal
nyert megyei szavalóversenyt, helyi rendezvények rend-
szeres szereplõjeként tevékenykedett.
Mittler József,
a Vak Bottyán Gimnázium igazgatóhelyettese, gépipari
és mûszaki rajz szakos tanár. Az intézmény falai között
érettségizett 1962-ben, majd 1965 óta tanárként dolgo-
zott. Sok szabadidõs programot szervezett, a paksi táj-
futó sport aktív szervezõje. Kiemelkedõ érdemeket
szerzett az intézményt fejlesztõ és menedzselõ tevé-
kenysége során.

Az iskola története

A mai Vak Bottyán Gimnázium elõdje 1945. október 1-jén
Állami Kereskedelmi Középiskolai Elõkészítõ Tanfolyam
néven kezdte meg mûködését Anna utcai épületében 99 ta-
nulóval. Az elsõ érettségi vizsgákat három évvel késõbb
tették le Pakson, az intézmény neve ekkor már Állami Ke-
reskedelmi Középiskola volt. A tizedik évfordulón vette fel
a Vak Bottyán nevet, és kapta zászlaját. Az új névvel elõ-
ször közgazdasági technikumként mûködött az iskola, az
elsõ gimnáziumi osztályt csak 1955-ben indították. Jelenle-
gi épületbe 1964 õszén költözött. Tóth Valéria alkotását, a
névadó emlékmûvét egy évtizeddel késõbb avatták. Idén
Paks Város Önkormányzata emléktáblát adományozott az
intézménynek az évforduló tiszteletére.
Jelenleg a nappali oktatás tizenöt osztályában 466 diákot
oktatnak, a levelezõ tagozat tíz csoportjának pedig 315 fel-
nõtt tanulója van.
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Fotók: Juhász Anikó

Lõcsei Gabriella újra szó-
vá teszi, (MN Televízió és
rádiómûsor-mel léklet)
hogy nemzeti ünnepeinket
rútul mellõzi a média.
Most október 6-a van so-
ron. „Pár muszáj mûso-
rocskával intézik el a tizen-
három aradi vértanú emlé-
két” – írja.  Nagyobb az
ázsiója a csinált sztárnak,
akiért – állítólag – rajong a
tévénézõ. Olykor kétségei
támadnak az újságírónak,
vajon ismerõsnek tûnik e
tizenhárom név Magyaror-
szág lakóinak.

Szõts István irodalmi for-
gatókönyve (is) megörökí-
ti a halálra készülõ tábor-
nokokat.

Láhner György cellájá-
ban Edgar búcsúdallamát
fuvolázta a Lammermoori
Luciából, Lázár Vilmos
jegygyûrûjét, szivartárcá-
ját küldi feleségének,
Vécsey Károly együtt
mondja a haldoklók imáját
a várkáplánnal. Kiss Ernõ
még bízik a kegyelemben.
Schweidel József nem
akarja átengedni magát a
halál gondolatának, Nagy-
sándor József Bécstõl
semmit sem remél. Kné-
zich Károly búcsúlevelet ír,
Damjanich János megbe-
széli a másnapi kivégzést
a hóhérral. Leiningen-
Westerburg Károly a hit vi-
gaszát kéri a paptól élete
utolsó óráiban. Aulich La-
jos Horatiust olvas, Török
Ignác nem tud beletörõd-
ni a megalázó halálba.
Poeltenberg Ernõ levelet ír
apjának, Dessewffy Arisz-
tid nyugodtan alszik, tiszta
lelkiismerettel, majd
együtt énekli a lelkésszel:
Mint a szép híves patakra
A szarvas kívánkozik…

Tompa dobszó hallatszik.
Megvirrad 1849. október 6.

Remit Tenda

MellõzöttekUgyanazon a Földön élünk

Úgy gondolja, minden se-
gítséget megérdemelnek
azok a családok, ahol fogya-
tékkal élõ van. Nem csak a
nehéz helyzetük miatt, hi-
szen a nap 24 órájában fi-
gyelniük és segíteniük kell
a hozzátartozójukat egy
egész életen át, hanem
azért is, mert így sok dolog-
ról kell lemondaniuk, ami
egy „normál” embernek
természetes.

2002-ben létrehoztak egy
támogató szolgálatot, mely
a hasonló helyzetû családok
mindennapjaiban próbál se-
gíteni. Az õket érintõ szoci-
ális változásokról, különbö-
zõ ellátásokról tájékoztat-
ják õket, gondozónõt kér-
hetnek maguk mellé, vagy
éppen szállítási szolgálta-
tást vehetnek igénybe.
Gogolák Róbertné azt is el-
mondta, hogy lehetõségük
van házi jelzõrendszer ki-
építésére is: egy adóvevõt
helyeznek el a fogyatékos
lakásában, aki így bármikor
jelezni tudja, ha segítségre
van szüksége. Másik nagy
elõrelépés az eszközköl-
csönzés. Különbözõ mozga-
tókat, kerekesszéket, szo-

babiciklit lehet kölcsönkér-
ni a szolgálattól. 

Ami Pakson, de országos
szinten is nehézséget jelent
a fogyatékkal élõk számára,
a társadalom hozzáállása.
Sokan lekezelik, lenézik
õket, ahelyett, hogy segíte-
nének, vagy legalább átérez-
nék egy kicsit a helyzetüket.  

Szerencsére nem került
gyakran ilyen helyzetbe,
mégis tisztában van ezzel a
problémával Majer Mihály
is. Lánya, Zsuzsika február-
ban lesz 40 éves, Dawn-szin-
drómában szenved. Szülei
szerint nemcsak egész napos
figyelem, hanem nagy kitar-
tás és hihetetlen türelem
kellett lányuk felnevelésé-
hez. Elmesélték, hogy Zsu-
zsika nagyon szeret kirán-
dulni, világot látni. Ezért
úgy ösztönözték a tanulásra
és fejlõdésre, hogy ha vala-
mit megcsinál, elmennek
oda, ahova szeretne. Így kör-
bejárták szinte az egész or-
szágot. Külföldön Törökor-
szágba és a régi Jugoszláviá-
ba jutottak el, de voltak ázsi-
ai túrán is. Úgy érzik, mind-
ez megérte, mert a kislányu-

kat inspirálni tudták bizo-
nyos dolgok elsajátítására,
emellett pedig nagy élményt
szereztek számára. A mód-
szerrel Zsuzsika kézügyes-
sége olyan szintre jutott,
hogy különbözõ kézimunká-
kat készít, melyeket már a
polgármesteri hivatalban is
kiállítottak.

Majer Mihály úgy véleke-
dik, hogy a családtámogató
szolgálat nagy segítségükre
van, mert különbözõ kirán-
dulásokat szerveznek, uszo-
dába vagy éppen lovagolni
viszik a fogyatékkal élõket.
Az önkormányzat is maxi-
málisan segítõkész, mindig
tájékoztatják a támogatá-
sokról, változásokról. Amit
hiányol, hogy Pakson nincs
olyan lehetõség, hogy a ha-
sonló betegségben szenve-
dõket foglalkoztatnák, illet-
ve nincs olyan közösségi
csoport, amelybe ezek az
emberek tartozhatnak. Bár
meglátása szerint ez a város
nagyságával is magyaráz-
ható.

Talán azért vannak sokan
elõítélettel, lenézéssel a fo-
gyatékosokkal szemben,
mert az sokkal egyszerûbb,
mint elfogadni õket vagy
segíteni. Nekünk kell vál-
tozni, toleránsnak lenni, hi-
szen õk ugyanolyan embe-
rek, mint mi, ugyanezen a
Földön élnek. 

Fellinger

Öt évvel ezelõtti felmérések szerint közel kétezerre te-
hetõ a fogyatékkal élõk száma a városban. Életük alap-
vetõen nehéz, tízszer annyi energia és erõfeszítés szük-
séges nekik, mint egy átlagembernek ahhoz, hogy teljes
életet éljenek, osztotta meg velünk tapasztalatait
Gogolák Róbertné a Paksi Szociális Intézmények Igaz-
gatóságának vezetõje. 



Szent Vendel a pásztorok,
földmûvesek, állattenyésztõk
védõszentje, de óvja az állato-
kat is a járványoktól. A szent
kultusza a 16. századtól, a né-
met-frank területeken indult
virágzásnak. Paksra a betele-
pült svábok hozták magukkal
tiszteletét. A kápolna jelentõ-
ségét az is emeli, hogy a kora-
beli országút mellett építet-
ték és a paksi gazdák legelõi
nagyrészt a déli részen vol-
tak, így általában a kápolna
elõtt hajtották el állataikat.
Fogadalmi napján (október
20.) elterjedt szokás volt,
hogy állatokat nem vágtak,
nem dolgoztattak, így ezen a
napon az igavonó állatok is pi-
henhettek. A szent mély tisz-
teletére utal az is, hogy a
templomban, a Bazársor
mellvédjén és a Szenthárom-
ság-szoborcsoportban is talá-
lunk Szent Vendel szobrot.

A kápolnát egy jómódú
paksi jobbágy, Haffner Já-
nos építette 1746-ban, saját
tõkébõl. Lekerekített alap-
rajzú barokk épület, a Rókus
kápolnához hasonlóan, de
sokkal kisebb és egyszerûbb,
valamint klasszicizáló hom-

lokzattal rendelkezik. Az
épület homlokzatán 1869-
ben átalakításokat végeztek
és akkor került oda a „18 -
IHS - 69” felirat, amit aztán
a mai márványtáblával ta-
kartak el. Paks legkisebb ká-
polnája 3 m magas, széles és

hosszú is egyben, s az épüle-
tet a Kápolna utca sarkán
láthatjuk.

A kápolna elõtt, a bejárat-
tól kissé jobbra fogadalmi
kõkereszt áll, amit úgy 1900
táján állítottak a paksi hívek,
annak emlékére, hogy a Ka-
locsára igyekvõ búcsúsok
1887-ben innen indultak el
végzetes útjukra, s a bekö-
vetkezett katasztrófa során
több mint 220 paksi lelte ha-
lálát a folyóban. A keresztet
késõbb betették a kápolna
mellé balra, mely ott málla-
dozott egészen 2001 decem-
beréig, amikorra már életve-
szélyessé vált és a ledõléssel
fenyegetett. A homokkõ-ke-
reszt helye közel egy évig
üresen állt, az eredeti kõtár-
ba került. 2002 októberében
az alapot újrabetonozták és a
paksi hívek adományiaból
egy új keresztet állítottak fel
a komptragédia emlékére.

Hanol János

Virtuális utazásra hívom az
olvasót, hogy a most induló
cikk-sorozat segítségével
együtt látogassuk sorra
Paks már-már elfeledett
egyházi jellegû mûemlékeit,
a kápolnákat.
A katolikus egyházi épüle-
tek egyik leggyakoribb el-
terjedési formái, a templo-
mok mellett, a kápolnák kü-
lönféle típusai. A kápolna
voltaképpen kisebb katoli-
kus templom, illetve egy
templomnak vagy más épü-

letnek istentisztelet céljára
szolgáló, oltárral ellátott kü-
lön helyisége. Az 1700-as
évek elején a paksi templom
igen rossz és elhanyagolt ál-
lapotban volt. Ennek ellené-
re az a néhány jómódú kato-
likus hívõ, aki viszonylag te-
hetõs volt, nem a templom-
építést támogatta, hanem
önköltségen kisebb kápolnát
emeltetett a város valamely

részén. A XVIII. században
magánkezdeményezésbõl
épült fel három kápolna is,
majd még továbbiak a XIX.
században. Az elkövetkezõk-
ben ezeket kívánom röviden
bemutatni. A paksi kápolnák
kétségtelenül szép, barokk
vagy klasszicista stílusban
épült mûemlékek. Mûemléki
jellegük folytán a legfõbb
feladat ezeknek az építmé-

nyeknek a megóvása és gon-
dozása lehetõleg az eredeti
formák megtartása mellett. 
Ezek a régi épületek renge-
teget elmondanak a város
évszázadokkal ezelõtti egy-
házi életérõl. Nem véletlenül
írta oda Börtsök László az
1954-ben Paksról készült
építészeti felmérésében
minden kápolna után a fi-
gyelmeztetést és tanácsot,
miszerint ezek a mûemlékek
„feltétlenül fenntartandók ”.

Hanol János
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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

Paks kápolnái

A Szent Vendel kápolna

A Szent Vendel kápolna
eredeti állapotában 

A Szent Vendel kápolna
korunkban

Paks Város Képviselõ-testülete a város kulturális éle-
tében dolgozó azon személyek részére, akik a város kultú-
rájáért, a város hazai illetve nemzetközi elismertségéért
maradandót alkottak, „Paks Kultúrájáért” kitüntetést ala-
pított. A kitüntetés adományozására javaslatot tehet min-
den paksi lakos, paksi székhelyû jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezet. A javaslatnak
tartalmaznia kell a jelöltnek azon teljesítményét, mely a ja-
vaslat szerint méltóvá teszi a kitüntetésre. 
A javaslatokat írásban, legkésõbb 2005. november 23-ig le-
het benyújtani Paks Város Jegyzõjéhez. 
A kitüntetés átadására az átadás évében a magyar kultúra
napján, január 22-én kerül sor.

Fotók: Bencze Barnabás (balra), Fonyó Dániel (jobbra)



A Bezerédj Általános Isko-
la 41 diákja és öt tanára
egyhetes ausztriai kirándu-
lásról érkezett haza. A gye-
rekek versengve mesélik él-
ményeiket:

– Nekem a linderhofi kas-
tély tetszett a legjobban, fõ-
leg a tükörszoba: akármelyik
oldalára álltunk, egy vége-
láthatatlan folyosó látszott –
meséli Tamara. Zsolt a hall-
stadti sóbányát emlegeti,
ahol a szintkülönbségeket
lépcsõ helyett facsúszdán
tették meg. Tominak a síug-
ró sánc volt emlékezetes,
amelyet Garmisch Parten-
kirchenben láttak, ahol még
a bobot is kipróbálhatták,
Heninek az alpesi virágos-
kert, Vandának a felvonó kö-
zelségébe került felhõk tet-
szettek. Attila azt is megfi-

gyelte, hogy a Lech folyó ott
is pusztítást végzett, usza-
dék hevert mindenfelé, né-
hol az utat is elmosta a víz.

– Sokan összegyûltünk ba-
rátok, jól éreztük magunkat
és hamar elrepült az idõ –
összegzi Gábor.

Kovácsné Váraljai Klára a
német szakos tanár szemé-
vel látja mindezt:

– A német nemzetiségi ok-
tatásban fontos az adott nép
kultúrájának, életének is-
merete, erre a nyelvi tábor
jó lehetõség. A gyerekek is-
kolalátogatás keretében is-
merkedhettek osztrák tár-
saikkal, német nyelvû kör-
nyezetben, idegen táblák és
feliratok között találták fel
magukat.

Az út fõszervezõje, Szilágyi
Istvánné elmondta, hogy

már negyedszer szervezte
meg az iskola ezt a turiszti-
kai-nyelvi kirándulást. Az is
hagyomány, hogy az útikölt-
séget pályázatok útján te-
remtik elõ, illetve az iskola is
tetemes anyagi támogatást
vállal. 

– A német kisebbségi ön-
kormányzat és az önkor-
mányzat ifjúsági-, sport- és
esélyegyenlõségi bizottsága
hozzájárulását is sikerült el-
nyernünk, igaz, egyre csök-
kenõ arányban. Jövõre új
pályázati források után kell
néznünk, ha folytatni szeret-
nénk azt a hagyományt,
hogy a kevésbé jó anyagi kö-
rülmények között élõ gyere-
keket is visszük magunkkal
– teszi hozzá Szilágyi
Istvánné.                      

S.Szabó

Nyelvi barangolás Ausztriában
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A Nemzetközi Petõ Intézet
Alapítványi Iskolájának
egy csoportja látogatott
Paksra. A szervezõ, dr.
Serdültné Benke Éva a tá-
mogatóknak köszönhetõen
színes programokkal tette
emlékezetessé a kirándu-
lást a tizenhárom diák szá-
mára. Két éve ápol rend-
szeres kapcsolatot a Petõ
Intézetben tanuló gyere-
kekkel Serdültné dr. Benke
Éva. Nyáron kezdte szer-
vezni számukra a paksi ki-
rándulást. Az atomerõmû
az elsõ hívó szóra az elkép-
zelés mellé állt, biztosította
a diákok utaztatását és az
étkeztetést. A cég mellett
magánszemélyek és a helyi
hajózási vállalkozás is se-
gítséget nyújtott. 

Száztíz diák végzi speciális
körülmények között tanul-
mányait a Nemzetközi Petõ
Intézet Alapítványi Iskolá-
jában. Közülük tizenhár-

man, ötödik és hetedik osz-
tályosok, a három éve mûkö-
dõ irodalmi szakkör tagjai-
ként érkeztek városunkba.
Stocker Tiborné, az intézet
iskolájának igazgatója el-
mondta, hogy a gyerekek
ritkán vehetnek részt kirán-
dulásokon, számukra nagy
boldogság egy-egy várost

felfedezni. A látogatás elsõ
állomásán, a Városi Múze-
umban rendhagyó történe-
lemóra részesei voltak a
gyerekek, majd a Tájékozta-
tó és Látogató Központban
folytatták az ismerkedést
Paks nevezetességeivel.
Cseresznyéspusztán is meg-
pihent a társaság, majd a
programot dunai sétahajó-
zás zárta.

-dsz-

Látogatók a Petõ Intézetbõl

A Tolna Megyei Önkor-
mányzat támogatásával ren-
dezte meg harmadízben a
megyei környezetvédelmi
vetélkedõt az „Együtt a par-
lagfû ellen” Alapítvány.  A
verseny elsõ fordulójába kö-
zel 120 gyerek kapcsolódott
be, közülük a harminc leg-
jobb jutott a paksi döntõbe.
A felkészüléshez – mint azt
Sáhi Manuéla ügyvezetõ el-
mondta – hasznos volt, ha a
diákok elolvasták a parlagfû-
rõl szóló tájékoztató kiad-
ványt, illetve a környezeti
katasztrófákról gyûjtöttek
információt. A döntõbe kerü-
lõ alsó és felsõ tagozatos csa-
patoknak öt állomáson kel-
lett bizonyítaniuk, hogy mi-
lyen tudásra tettek szert. Ez
az alsósok között a szekszár-
di V. Számú Általános Iskola
háromfõs csapatának sike-
rült legjobban, a felsõben pe-
dig a kocsolai iskolának.

További eredmények: alsó
tagozatok között második a
dombóvári Belvárosi Általá-
nos Iskola, harmadik a bony-
hádi Széchenyi István Iskola
lett. Felsõ tagozatosoknál a
bonyhádiak második helyen
végeztek, a képzeletbeli do-
bogó harmadik fokára pedig
a gerjeni Kenessey Albert
Általános Iskolát képviselõ
diákok állhattak fel. A ver-
seny résztvevõi emléklapot
és egy ez alkalomra készült
tollat kaptak, a legjobbak e
mellé könyvvásárlási utalvá-
nyokkal gazdagodtak. -vida-

Versenyben 
a parlagfûrõl

Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Fonyó Dániel (lent)
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„Olyan tiszták, érthetõk és

világosak a benne megfogal-

mazott értékek – barátság,

az árulás, a megbocsátás –,

ami ebben az értékvesztett

világban példamutató.”

Kovács Ferenc 
NAGY KÖNYVE

Molnár Ferenc: 
A Pál utcai fiúk

„A darabok nem csupán lí-

rai szempontból adnak plu-

szokat, hanem filozófiai ér-

telmük is igen mély. Bárhol

olvashatóak, esõben szélben,

úton és vonaton… bárhol.”

Vajda Tibor 
NAGY KÖNYVE

Örkény István:
Egyperces novellák

Fotók: Vida Tünde (fent), Molnár Gyula (középen), Juhász Anikó (lent)

Új idõszaki kiállítás nyílt a
Városi Múzeumban abból
az alkalomból, hogy a II.
világháború lezárásának
60. évfordulójára emléke-
zett nemrég a világ. 

A szép számú tárgyi
örökségét bemutató tárla-
tot Tálosi Zoltán helytör-
ténész nyitotta meg, kinek
magángyûjteménye szol-
gált a kiállítás alapjául.
Mint elmondta: 25 éve fog-
lalkozik a korabeli doku-
mentumok és eszközök
rendszerezésével, értéke-
lésével, tapasztalatainak
eredményét „Háborús
évek 1941–1945” címmel
megjelent könyvében adta
közre. 

A Tarnai Anita történész
által rendezett kiállítás
Tálos Zoltán anyagán kí-
vül madocsai és paksi lako-
sok tárgyaiból, Dávid Fe-

renc magángyûjteményé-
bõl, a paksi múzeum vala-
mint a megyei múzeum és
a Honvéd Hagyományõrzõ
Egyesület által rendelke-
zésre bocsátott tárgyakból
és dokumentumokból állt
össze.

Ezek a tárgyak minden-
kinek segítenek abban,
hogy a régmúlt emberpró-
báló idõire emlékezzen.
Akit érdekel, hogyan is né-
zett ki a korabeli egyenru-
ha, vagy milyen sífelszere-
léssel igyekeztek menteni
életüket a jégmezõk kato-
nái, vagy hogy milyen hát-
borzongató testközelben a
szuronyos puska, a gáz-
maszk meg a német sisak,
az bizonyára hosszasan ta-
nulmányozza majd a Váro-
si Múzeum legújabb idõ-
szaki tárlatát.

S.Szabó

Háború a múzeumban

Amikor 1996-ban elõször
meghirdették a Regélõ me-
semondó versenyt, már több
éves volt a kapcsolat Paks és
Kézdivásárhely között. A
kapcsolat paksi „gesztora”,
Mezõsi Árpád úgy gondolta,
többre van már szükség,
mint egyszerû diákcsere-
kapcsolatra. Így született a
mesemondóverseny gondo-
lata. Azóta többféle témát
választottak, volt, hogy szé-
kely, vagy éppen állatmesét
kellett mondani. Idén Bene-
dek Elek meséibõl kellett
elõadniuk egyet-egyet a ne-
vezõknek, hiszen az író szü-
letésnapja apropóján szep-
tember 30-át a népmese
napjává nyilvánították. A
paksi versenynek még az is
különlegessége, hogy több
országban élõ magyar gye-
rekeket hoz össze. – Élhe-
tünk bármelyik országban,
ugyanazokon a meséken
nõttünk fel, ugyanazt mesél-
ték nekünk, s meséljük to-
vább gyermekeinknek, s re-
mélhetõleg unokáinknak  –
mondja a paksi úttörõk ve-

zetõje, a verseny szer-
vezõje. 
Idén négy ország har-
minc diákja vett részt
idén a Regélõ mesemon-
dó versenyen, melyet
hagyományosan a Páko-
litz István Városi
Könyvtár falai között
rendeztek. Jöttek ven-
dégek Kézdivásárhely-
rõl, Galántáról, s elsõ al-
kalommal a verseny tör-
ténetében Viskrõl. A

Tell Edit versmondó és Láz-
ár Ágnes gyermekkönyvtár-
vezetõ alkotta zsûrit Sebes-
tyén István vezette. A kakas-
di mesemondó nem volt rest,
s a gyerekek produkciói után
székely népviseletet öltött,
merthogy bukovinai székely
származású, s mesével hálál-
ta meg az elõadásokat. Alsó
tagozatban a tengelici Füller
Noémi lett az elsõ, Csur-
kovics István (Györköny)
második, Jantner Gábor
(Paks) harmadik helyen vég-
zett. A felsõ tagozatban meg-
osztott elsõ díjat kapott a
kézdivásárhelyi Csüdör Esz-
ter valamint Nagy Adrián
Tengelicrõl. Második Szûcs
Richárd lett Faddról, harma-
dik pedig a viski Mezey Eni-
kõ. A kisebbeknél Budai Lilli
(Nagydorog) és Sárkány
Hanna (Kézdivásárhely), az
idõsebbeknél a faddi Sztojka
Mariann kapott különdíjat. A
rendezvényt a Magyar Úttö-
rõk Szövetsége és a paksi ön-
kormányzat támogatásával
rendezték.               

Vida Tünde

A mese határok nélkül



Rózsa érkezésemkor helyére
szólítja a beszédesen nézõ
Ciró macskát, aki sokat mon-
dó nyávogással könyörögte
magát a második emeleti ott-
honba. Vele tart az öreg, Szofi
névre hallgató skót juhász,
melynek életét mentette meg
a család szeretõ ragaszkodá-
sa. Rózsát elõször az Alma
materhez fûzõdõ emlékeirõl
faggatom.

–  Ahogy megkaptam a tele-
font arról, hogy rám gondolt a
kuratórium, emlékek tolultak
fel bennem. Elsõként édes-
anyám emléke, és azé a gim-
nazista fruskáé, aki egyszer
én voltam. Felötlöttek bulik,
kirándulások irodalmi színpad
és csoda dolgok. Mindenütt

ott voltam, ahol kellett, de
nem voltam vezetõ egyéniség.  

– Itt találkoztál az irodalom-
mal is elõször?

– Nem, mélyebbek a gyöke-
rek, egészen kisgyerekko-
romra tudom visszavezetni
õket több szálon is. Az én
édesapám népzenész volt Cse-
resznyésben, ahol éltünk. Volt
egy tamburazenekara, és õ
prímtamburás volt, így egész
nap szólt a zene, vagy leg-
alább az ének. Az õ nõvére,
akinek két fiúgyereke volt, vá-
gyódott egy kislány után, igen
sokszor kölcsön vett engem,
és ezeken a napokon együtt
énekeltünk, verseket mond-
tunk vagy mesét olvasott fel.
Valahonnan innen indul ez.

Aztán kisiskolás koromban
olyan szerencsém volt, hogy a
tanítóm Bencze Barna volt,
amit azóta is köszönök neki,
ezt követõen pedig Arany
Béláné Sári néni tanított en-
gem, õ olyan légkört terem-
tett és olyan irodalmat adott a
kezembe, amely egy életre
meghatározó volt. Ma sincs
nap, hogy ne jutnának eszem-
be ezek az idõk.

– Mi okozott legnagyobb
örömet a tanítói pályán, és mi
az, ami sok gonddal jár?

– A legnagyobb gyönyörûsé-
get a pedagógus pályafutá-
som során az a 8–10 év jelen-
tette, amikor nyelvi irodalmi
kommunikációs nevelésként
taníthattam a magyar nyelv
és irodalmat – ez  közismer-

tebb nevén a Zsolnay-pro-
gram –, ahol olyan élménye-
ket szereztünk közösen, me-
lyekbõl sokáig töltekeztem.
Nehezíti viszont a pályát,
hogy egyre több sérült gyere-
ket iskoláznak be az osztá-
lyokba, õk nagyon sok problé-
mával küszködnek, ezek min-
dennapi megoldása meggyöt-
ri a szülõket is és engem is –
meséli. Aztán a költõi pálya-
futásról kezdünk beszélgetni
és kiderül: az alkotás sem ke-
vésbé egyszerû.

– A versek születésének
nincs külön módja, belül érle-
lõdik valami, úgyhogy amikor
leülök egy papír fölé, az már a
végtermék, akkor válik tárgy-
szerûvé. Párommal, László-
Kovács Gyulával megjelent el-
sõ közös kötetünk esetében
sem volt ez másként, pedig
céltudatosan választottuk ezt
a formáját az alkotásnak, egy-
fajta felelgetõs játék volt an-
nak idején, hatottak egymás-
ra ezek az írások, egyik indu-
kálta a másikat, játék volt,
magunk sem gondoltuk, hogy
kötet lesz  belõle.

Rózsa utóbbi idõben kis-
plasztikákat is készít, kicsi fa-
li-kerámiákat és 30-40 cm ma-
gas figurákat, melyek mindig
magányosak, különleges vo-
nalvezetésûek, mintha egy fa-
ág csavarodó évgyûrûit kö-
vetnék, és szinte mindig nõi
alakok. A betûk kevésnek
bizonyultak…

– Egy gesztus, egy forma, a
pillanat varázsa, az az egy
mozdulat, amely kifejez egy
emberi érzést. Ha rábízom
magam az agyagra, akkor
mindig a nõalak jön belõle elõ,
és én hagyom, mert jól érzem
magam a folyamat közben –
bizonygatja. 

Búcsúzás elõtt lelkemre kö-
ti: írjam meg, mennyire örült
az emlékéremmel járó elis-
merésnek: – A gimnáziumnak
és a kuratóriumnak nagy tisz-
telettel köszönöm, mert a vá-
ros felõl ez az elsõ felém for-
dulás, ami nagyon jólesik és
amit nagyra becsülök.

S.Szabó
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Van, aki elsõ hallásra megje-
gyez bonyolult axiómákat,
mások csavaros logikával
jutnak rejtélyek nyomára. A
15 esztendõs Sziszi pedig
olyan odaadással és szakér-
telemmel foglalkozik az álla-
tokkal szülei farmján, mint a
felnõttek között is kevesen.
- Tíz lovunk van, közülük hat
dolgozik folyamatosan, ezek-
kel szoktam én foglalkozni.
Reggel le kell pucolni õket,
felszerelni, ha át kell lovagol-
ni õket, akkor abban is segí-
tek, de a lovagoltatásban is
szívesen részt veszek. 
Kérdésemre, hogy miért van

szükség az átlovaglásra,
szakszerû feleletet kapok: -
Azért, hogy a ló tudása min-
dig hibátlan legyen, így a
vendégek könnyebben lova-
golnak rajta – válaszolja, az-
tán hozzáteszi még azt is,
hogy itt a farmon csak a hob-
biszintû lovaglásra van

igény, ezért ezeknek az álla-
toknak elegendõ az alapokat
elsajátítani. 
A farmon él még kecske, bir-
ka, vaddisznó, vannak csibék
is, de Sybille kedvence „Rõ-
zse” kutya, no és persze a
paripák, mert õk a legintelli-
gensebbek. És csodálatos az
érzékelésük. Még semmi
nem is történt, amikor a ló
már meg is ijed…
Sziszi még nem döntötte el,
hogy foglalkozik-e majd ko-
molyabban a lovassporttal -
ha a Vak Bottyán Gimnázi-
um iskolapadjaiból kinõ -
mert elég idõ-és pénzigényes
mulatságnak tartja. De az
már most egészen bizonyos,
hogy a farmhoz a késõbbiek-
ben is hû marad.      S.Szabó

Tehetségesek, fiatalok

Scheffer Sybille

Jellegzetes alakja: hosszú õszes haja és szomorkás,
mégis sugárzó mosolyú tekintete sokaknak ismerõs.
Aki pedagógusként még nem hallotta nevét, az is érte-
sülhetett a nyolckötetes, Csányi-díjas költõ sikereirõl,
akirõl a Balaton Akadémián elõadást tartottak az iro-
dalom értõ professzorai, köteteinek elõszava nem ki-
sebb nevektõl származik, mint Csoóri Sándor és Fodor
András. Egyike a „Vak Bottyán Gimnáziumért Emlék-
érem” újdonsült tulajdonosainak.

Fotók fentrõl lefelé: Szaffenauer Ferenc, Juhász Anikó

Jó napot, mi újság?

Acsádi Rozália



Októberben -20%
minden keret árából

Paks, Táncsics utca 22. Telefon: 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
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Fotók fentrõl lefelé: Gergely László, Juhász Anikó

NINCS SZAKKÉPESÍTÉSE?
MEGSZEREZHETI 

A KISOSZ TANFOLYAMAIN!
2005. október eleji kezdéssel:

alapfokú tanfolyamok:
ABC áruházi eladó + számítógépkezelõ

gyorsétkeztetõ + számítógépkezelõ
középfokú tanfolyamok:

kereskedõ vállalkozó + számítógépkezelõ
vendéglátó vállalkozó + számítógépkezelõ

MUNKANÉLKÜLIEKNEK KEDVEZMÉNY!

Jelentkezni lehet Pakson, 
a KISOSZ irodában, 
Paks, Tolnai út 6/b, 
Telefon: 75/417-117

NIKOTIN
STOP!

a XXI. század egyik
leghatékonyabb 

dohányzásról leszoktató
módszere. Egyetlen 
alkalom elegendõ… 

A kezelés költsége VITAMIN
PÉNZTÁR tagoknak elszá-

molható. (Bonyhád,
Szekszárd, Paks,

Dunaföldvár, Dunaújváros,
Kecskemét, Kalocsa)

Telefon: 70/450-2373

Egészséges séta 
a világgyalogló napon

Az Amerikai Egyesült Álla-
mok nagykövetének mellrák
megelõzését célzó kezdemé-
nyezését tette magáévá az
ÖKO Munkacsoport, a
Hétszínvirág óvoda, az
Egészséges Városok Ma-
gyarországi Szövetsége, va-
lamint a MAG Alapítvány,
amikor megszervezte a „Sé-
ta az egészségért” progra-
mot. Az akcióba már a kez-
detekkor kapcsolódtak a
paksiak, idén pedig társul-
tak a természetjárókkal,
akik a világgyalogló nap ap-
ropóján túráznak ilyentájt
minden évben. A közös prog-
ramra október elsõ vasár-
napján került sor. A színhely,
alkalmazkodva a  DEME-
TER Egyesületet képviselõ
természetjárók elveihez, egy
Dél-Mezõföldi túraútvonal

volt. A kirándulók Alsó-
szentivánról, az ismert bú-
csújáró helyrõl indultak, s
egy kellemes, játékkal élve-
zetesebbé tett tízórai után
Németkérre érkeztek. Reg-
gel még szemerkélt az esõ,
ami elbizonytalanította, de el
nem tántorította a szervezõ-
ket, késõbb azonban már
kellemes idõben túrázhat-
tak. Mindezt azért, hogy hir-
dessék, mindenkinek tennie
kell az egészségért. Dr. Tö-
rök Erzsébet túravezetõ az
útról beszámolva elmondta
lapunknak, hogy a kedvezõt-
len idõjárás ellenére több
mint százan vettek részt a
túrán. Alsószentivántól Né-
metkérig több mint tíz kilo-
métert tettek meg kellemes
tempóban, s jó hangulatban.   

vida

Hét érmet nyertek 
a PSE ökölvívói 
A Paks Kupa nemzetközi
ökölvívóversenyen tíz egye-
sület 54 versenyzõje lépett
szorítóba. A kétnapos viada-
lon a rendezõ PSE kilenc
sportolója küzdött a helyezé-
sekért. A serdülõk között a
38 kg-os kategóriában Sár-
közi Béla, a kadett korcso-
portban a 66 kg-os  Balog
Gábor bronzérmet szerzett.
A juniorok között a 63 kg-os
Molnár József feljebb lépett
egy súlycsoporttal, és a 66
kg-osok között felállhatott a
dobogó legfelsõ fokára. Az
ugyancsak junior korú Imre
Tamás 69 kg-ban lett ezüst-
érmes. A PSE másik arany-
érmét a felnõttek között a 64

kg-os súlycsoportban Orsós
Attila nyerte, míg a 60 kg-os
Hegedûs István ugyanebben
a súlycsoportban a bronzér-
met szerezte meg. Maga-
sabb kategóriában kellett
bokszolnia a 75 kg-os Orsós
Istvánnak is, õ a 81 kg-osok
között lépett szorítóba, és
ezüstérmet szerzett. Az elõ-
zõ évekhez képest kevesebb
elsõséget szereztek a paksi
ökölvívók, de ennek ellenére
Kajtár László vezetõ edzõ
elégedett volt a mutatott tel-
jesítménnyel. Mint elmond-
ta, a verseny nagyon jó fel-
készülés volt az országos
bajnokságokra.

cseri



A Tolna Megyei Tájfutó Szö-
vetség 18. alkalommal ren-
dezte meg a Bottyán Kupa
tájékozódási futóversenyt,
melyre közel ötvenen nevez-
tek. A résztvevõket remek
idõjárás fogadta a cseresz-
nyési iskola udvarán. A Pak-
si SE tájfutói mellett Szek-
szárdról, Gerjenbõl és
Döbröközbõl is érkeztek in-
dulók. Mint azt Mittler Jó-
zsef, a PSE Tájfutó Szakosz-
tályának vezetõje elmondta
az idei verseny különleges-
ségét a Vak Bottyán Gimná-
zium 60. évfordulója adta, hi-
szen ennek szellemében ren-
dezték a viadalt. A pálya ter-
vezõje és kitûzõje Kiss Gá-
bor, a gimnázium és az egye-
sület egykori kiválósága
volt, aki a legutóbbi rövidpá-

lyás magyar bajnokságon
második helyen végzett. A
sok akadállyal megtûzdelt
terepen mindenki célba ért.
Kezdõ lány kategóriában
Feil Adrienn futott célba el-
sõként megelõzve csapattár-
sait, Lajkó Nikolettet  és Zi-
lizi Fannit. A kezdõ fiúknál a
gerjeni Dobai Barnabás gyõ-
zött Rácz Péter (PSE) és
Felgyõi Sándor (PSE) elõtt.
N14-es korosztályban hár-
mas PSE siker született, a
sorrend Nagy Lili, Feil Ni-
kolett, Sági Evelin. F14-ben
teljes gerjeni sikert könyvel-
tek el,  Gyenis Dávid, Orsós
Krisztián és Genye Norbert
volt a befutók sorrendje. Az
F18 Nagy Márton Géza,
Dominik Lázár és Bodnár
Márton eredményének kö-

szönhetõen PSE-sikert ho-
zott. Az F21-es kategóriában
a szekszárdi Balogh Róbert
(Fehérló fia) gyõzött, máso-
dik lett Kürti István (PSE),
míg harmadik helyen Ha-
raszti István (Fehérló fia) fu-
tott be.                           

efgé  

Antiallergén
kókuszos 

gyógymatracok
érkeztek!

AKCIÓS ÁRON!
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

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

Paks, 
Dózsa Gy. út 73. 

(volt Sánc) 
Tel.: 

75/421-669
75/511-166

Az Amerikai Japán Kara-
te Szövetség, tagjai kö-
zött a Paksi SE karatékái-
val a Honvédség Száraz-
földi Parancsnokága meg-
hívására Hódmezõvásár-
helyen tartott bemutatót.
A honvédség felkérése az-
zal a nem titkolt szándék-
kal érkezett, hogy hosszú
távú együttmûködést ala-
kítsanak ki, melynek ke-
retén belül a szövetség
legmagasabb rangú edzõi
– köztük Záborszki Zoltán
a PSE-bõl – összeállíta-
nak egy oktatási progra-
mot a katonák képzésé-
hez. Záborszki edzõ el-
mondta, hogy a tervek
szerint háromhavonta tar-
tanak egyhetes edzõtá-
bort a fegyveres erõk tag-
jainak. 

A bemutató másnapján
rendezték az Országos
Felnõtt Karate Bajnoksá-
got. A Paksi Sportegyesü-
let karate szakosztályát
hárman képviselték: Gu-
zorán Attila, Õsz Gábor és
Ambrus Attila. Záborszki
Zoltán tanítványainak si-
került a címvédés és el-
hozták a legeredménye-
sebb csapatnak járó ku-
pát, valamint a Honvédség
Szárazföldi Parancsnoksá-
gának különdíját.

sete

Címvédõ paksi
karate-csapat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az „Együtt a katasztrófavédelemért” közalapítvány pályázatot hirdet összesen 300.000,- Ft összeghatárig
az alábbi feltételekkel:
1. Olyan tevékenységekkel lehet pályázni, amelyek elõmozdítják a közalapítvány céljainak meg-
valósítását, azaz:
· elõsegítik a lakosság önvédelmi képességeinek fejlesztését,
· elõsegítik a lakosság, kiemelten a fiatalok polgári védelmi és tûzvédelmi felkészítését,
· a meglévõ katasztrófa-elhárítási eszközpark korszerûsítését szolgálják,
· a katasztrófa-elhárítással kapcsolatos ismeretek bõvítését szolgálják.
2., Pályázhat minden Pakson és vonzáskörzetében tevékenykedõ természetes személy és önálló jogi
személyiséggel rendelkezõ, szervezet, gazdasági társaság.
3., A pályázattal elnyerhetõ támogatás legkisebb összege 20.000,- Ft.
4., A pályázatok benyújtási határideje: 2005. november 5.
5., A pályázatokat a közalapítvány kuratóriuma 2005. november 25-ig elbírálja, döntését nyilvánosságra
hozza, az érintetteket közvetlenül is értesíti.
6., Az elnyert pályázati összegrõl a közalapítvány szerzõdést köt, melyben az elszámolás ideje 2006. már-
cius 31. lesz. A pályázatokat a közalapítvány címére (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.) kell eljuttatni.

Rósa Géza, a közalapítvány kuratóriumának elnöke

Iránytûvel az erdõben
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ELADÓ
Skif-sátras utánfutó igen jó állapotban eladó. 
Érdeklõdni: 06-20-460-6851

1 db üvegezett alumínium üzletajtó 250x115 cm,
1 db alumínium szerkezetû üvegkeret kirakat
portál 185x118 cm-es, 1 db 210x100 cm-es kis-
ipari és 210x82 cm-es faajtó eladó. Érdeklõdni le-
het: 70/6296-583, 20/5186-552

Dunakömlõdön, a 6-os fõút mellett a Páskom dû-
lõben szõlõ, gyümölcsös, konyhakert villannyal
ellátott tanyával, fúrt kúttal eladó. Irányár 510.000
Ft. Érdeklõdni lehet: 06-20/3938-190

Dunakömlõdön a Forst Kft. melletti területen 2 szobás,
összkomfortos csal. ház 2333 m2-es bekerített területtel
(szõlõ, szántó) eladó. Irányár: 10,4 M Ft.

Gyapai családi házamat (gázfûtéses) 2 és fél
szobás, garázzsal, kerttel, elcserélném másfél
szobás lakásra I. emeletig. Értékkülönbözet
megegyezés szerint. Érdeklõdni este 18 óra
után a 75/315-027-es telefonszámon lehet.

Dunakömlõdön a Radnóti u.-ban kétszintes,
összkomfortos, gázfûtéses családi ház eladó.
Vállalkozás céljára is alkalmas. Kétszobás lakást
1. emeletig beszámítok. Irányár: 22,8 M Ft.

Dunakömlõdön építési teleknek is alkalmas panorá-
más terület (2100 m2) 13 éves kordonos fehérszõlõ-
vel betelepítve eladó. Irányár: 1,5 M Ft

Paks központjában teljesen felújított, 50 m2-es,
összkomfortos, gázfûtéses családi ház eladó.
Irányár: 6,8 M Ft.

A Dunaföldvári úton a Téglagyár mellett, szem-
ben a kompkikötõvel, téglaépületben II. emeleti,

66 m2-es, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses
lakás eladó. Irányár: 6,2 M Ft.

A lakótelepen az ASE pálya mögött 2100 m2-es
közmûvesített építési telek gyümölcsössel, szõlõ-
vel, kis épülettel eladó. Irányár 5 M Ft.

Madocsán, a Kishegyi úton téglafalazatú 4 szo-
bás, 160 m2 alapterületû családi ház 2 garázzsal,
280 négyszögöl területtel. Irányár: 12,3 M Ft.

A Fehérvári úton 2 szintes, összkomfortos, 4 szobás
családi ház garázzsal eladó. Üzletnek, vállalkozás-
nak is alkalmas. Irányár: 17 M Ft.

Bölcskén a Paksi u.-ban 709 m2-es telken tégla fala-
zatú, 20 éves, 3 szoba, összkomfortos, családi ház
eladó beköltözhetõen. Irányár: 7,2 M Ft.

A Kossuth Lajos utcában, a volt nyugdíjasház te-
tõterében 2 éve épített, 96 m2-es lakás eladó.

Irányár 19,9 M Ft. Kétszobás lakást beszámítunk,
lehet IV. emeleti is.

A Híd utcában komfort nélküli családi ház 260
m2-es területen eladó építési teleknek is. Ár: 3,8
M Ft.

Az Ady Endre utcában 6 szobás, kétszintes, 2
fürdõszobás, 2 garázsos családi ház eladó.

Az Öreghegy utcában 747 m2-es területen 4 szo-
bás, 2 fürdõszobás, amerikai konyhás, erkélyes, te-
raszos, központi fûtéses családi ház garázzsal, gáz-
csonkkal eladó. Irányár: 25 M Ft.

Pakson, a Fenyves utcában 2 és fél szobás lakás
eladó III. emeleti. Irányár: 8,3 M Ft.

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

Fotó: Vida Tünde

Paksi Lapok 1888. júl. 5: „A
Duna-szabályozás munkála-
taihoz Paksról körülbelül 50-
60 ember ment Gyõrbe, kiket
egy ügynök toborzott össze
jó kereset reménye fejében.
A szegény munkakeresõ nép
el is ment oda, de most mind
visszajöttek, mert meg lettek
csalva. Ugyanis heti bérüket
nem készpénzben kapták ki,
hanem cédulákban, melyeket
szabad volt nekik a vállalat
étkezési vállalkozójánál el-
étkezniük… így aztán kap-
tak mindent a mi szemüknek
szájuknak tetszett, rosszat és
drágát úgy, hogy a névleges
35 frt havibért valódi értéké-
re leszállították, az nem kép-
viselt többet 18-20 frtnál. Hi-
ába a csalásnak ezer neme
van…”

Kiss Benõ ordasi reformá-
tus lelkész a Pesti Hírlapban
írt cikket. A Paksi Lapok.
Duna vidéke 1886. július 26-i
száma ebbõl idéz: „Pakson
lakik egy kuruzsló vén asz-
szony. A betegek százanként
tódulnak hozzá. A szent asz-
szony senkit sem utasít el;
gyógymódja senkinek se árt,
de nem is használ… A szé-
gyen fogja el az embert mi-
dõn beszélik valakirõl, hogy
aligha gyógyul meg, pedig
már a paksi szent asszonynál
is járt. De hát nincs e az ilyen
népámítás és csalás ellen
törvény?” Gutai István

Múltunk a sajtóban

Az irodalmi, mûvészeti és
helytörténeti szemle össze-
vont, idei 2–3. számában
Hegedüs János írja le a Rá-
kóczi szabadságharc 1704-
1706 közötti környékbeli
eseményeit. A kiadvány fe-
lelõs szerkesztõje, Bereg-
nyei Miklós a magyar múze-
umok irodalomtörténészei-
nek makói konferenciájáról
számol be, amely része volt a
József Attila-emlékév ün-
nepségsorozatának. Dr. He-
tényi István bõségesen do-
kumentált tanulmányának
címe: Don-kanyar. Tolnai ka-
tonák a jobb parti védvonal-
ban. K. Németh András az
1848–49-es paksi honvédsí-
rokat veszi számba. Hanol
János a Tükör 2004. novem-
beri számában közzétett Ho-
locaust-tanulmányhoz fûz
megjegyzéseket. A Tükör –
a többi között – beszámol a
paksi AlternArt Alkotói Kö-
zösség tagjainak Iparmûvé-
szeti Múzeum-beli bemutat-
kozásáról, ismerteti Molnár
Gyula Paks feketén-fehéren
címû fotóalbumát. Az ingye-
nes kiadvány megtalálható a
könyvtárban. G.I.

Megjelent 
a Paksi Tükör

Embereket szeret rajzolni, a
kedvence mostanában egy
sellõ. Készségesen el is
mondja: uszonya van, olyan,
mintha ember lenne, de nem
az. Arról hirtelen meg is fe-
ledkezik, hogy lovakat is szí-
vesen rajzol, tanító nénije,
Mezõsi Andrea nógatására
meséli el, lovagolni is szo-
kott, mégpedig egy Tündi
nevû lovon, de az legutóbb
úgy viselkedett, mintha indi-
án ló volna. Kolep Tekla, a II.
Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola mosolygós szemû máso-
dik osztályos kisdiákja
bronzdiplomát kapott egy
országos rajzpályázaton. 
– Ez az egyik legrangosabb
gyermekrajzpályázat, idén

háromezer-nyolcszáz pálya-
mû érkezett – mondja Mez-
õsi Andrea, aki elárulja, hogy
mindig komoly mûhelymun-
ka folyik az osztályban, s mi-
vel õ is szeret rajzolni, „meg-
fertõzte” a gyerekeket. So-
kat pályáznak, sok sikert is
értek el, de Tekláé – mint el-
árulta – az utóbbi évek egyik
legnagyobb eredménye. A
pályázatot a Zánkai Gyer-
mekalkotások Galériája hir-
dette. Tekla egy õsztündért
készített. A zsûri bronzdiplo-
mával jutalmazta a paksi kis-
lány rajzát, ami azon keve-
sek között volt, amelyeket ki
is állítottak Zánkán az ered-
ményhirdetésen.

-vt-

Õsztündér a rajzlapon

Frissítõ és nyirokmasszázs,
narancsbõr elleni kezelés.
Vargáné Drubits Erzsébet

masszõr
Paks, Újtemplom u. 28.

Bejelentkezés: 20/418-5121
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Hétfõ–péntek: 
06.00-09.00 Reggeli rulett 
Zomborka Zoltánnal
09.00-13.00 Fortuna Jam 
Móré Boglárkával
13.00-17.00 Pepperóni 
Buzás Norberttel
17.00-19.00 Kívánságmûsor
Mittler Judittal
19.00–20:30 Hétfõ: Szomszédoló
kedd: Értékadó
szerda: Hangsúly–Kalendárium
csütörtök: Kotyogó
péntek: Zombi Night

Fortuna hírek: 06.00–17.00 óráig
óránként, 12.45 órakor az elmúlt
24 óra helyi hírösszefoglalója
Szombat:
06.00–09.00 Suki koktél 
Schuckert Józseffel 
09.00–13.00 Délelõtti magazin
Balog Judittal
13.00–17.00 Rajtszám 
Móré Boglárkával
17.00–19.00 Kívánságmûsor
Mittler Judittal
19.00–24.00 Party Club 
Mittler Judittal

12.45-kor az elmúlt 24 óra 
helyi hírösszefoglalója
Vasárnap:
06.00–09.00 Suki koktél
Schuckert Józseffel
09.00-10.00 Fortuna Unikum: Vida
Tündével,Schuckert Józseffel
10.00–12.00 AKT – Aktuális
Közéleti Térkép – helyi közérdekû
magazin S. Szabó Gabival
13.00–15.00 Fortuna Top 20 
Balog Judittal
15.00-19.00 Kívánságmûsor 
Mittler Judittal
19.00–20.30 Rock Óra
Kozma Gyõzõvel

TelePaks

Szombaton Gyírmót fogad-
ja a PSE csapatát hazai pá-
lyán. A mérkõzést a Sport
televízió élõben közvetíti, a
paksi tévé mûsorán felvé-
telrõl október 9-én vasár-
nap és 10-én hétfõn 17 óra
30 perctõl tekinthetõ meg.

Nemrégiben négy napot
töltött a finnországi Lovii-
sában Hajdú János polgár-
mester, Faller Dezsõ alpol-
gármester, Járfás Tamás
önkormányzati képviselõ és
Nagy Sándor, az atomerõ-
mû egykori vezérigazgató-
ja. Közélet közelrõl címû,
magazinunk vendégei lesz-
nek a delegáció tagjai akik-
kel a mûsorvezetõ Kovács
Tibor beszélget október 10-
én, hétfõn, 19:20-tól.

Október 11-én, kedden
folytatódik a Nagy Könyv
sorozat. Ezúttal Benke Éva
mesél majd kedvenc olvas-
mányáról.

Mozi

Október 9. (vas.) 19 óra
A MISKOLCI

BONIÉSKLÁJD
Magyar film

Október 12. (szerda) 19 óra
HOLTAK FÖLDJE

Feliratos amerikai horror

Október 14. (péntek) 19 óra
FANTASZTIKUS

NÉGYES
Feliratos amerikai 

kalandfilm

Október 16. (vas.) 19 óra
ANYÁD NAPJA

Feliratos amerikai vígjáték

Október 19. (szerda) 19 óra
A TITKOK KULCSA

Feliratos amerikai thriller

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Ügyeletek

A felnõtt- és gyermekorvosi
ügyeletet az 1-es számú Ren-
delõintézetben találják (Rákó-
czi u. 1. Tel.: 75/410-222). Az
orvosi ügyeletet a betegek
hétfõ 8 óráig vehetik igénybe.

Gyógyszertárak:
Október 3–9-ig

Kristály Gyógyszertár
(Kishegyi u. 50/54.)
Október 10–16-ig
Óvárosi Bizalom
(Kossuth u. 34.)

Október 17–23-ig
Borostyán Gyógyszertár

(Dózsa Gy. u. 12.)

Hatósági állatorvosok:
Október 8–9-én 
Dr. Bach Miklós

Nagydorog, Jókai u. 39.
Tel.: 30/993-56-76
Október 15–16-én 

Dr. Schmieder László
Dunaföldvár, József tér 9.

Tel.: 30/902-84-28

Magán állatorvosok:
Október 8–9-én
Dr. Hum Péter

Paks, Kossuth L. u. 20.
Tel.: 20/913-17-31
Október 15–16-én 
Dr. Volman László

Bölcske, Paksi u. 13.
Tel.: 70/339-85-26

Hirdetéseit feladhatja 
hirdetési és marketing

tanácsadónknál:
Fonyó Lajos

Tel.: 70/310-8374
e-mail:

fonyolajos@freemail.hu

Fortuna rádió 96,3 MHz

Felsõfokú képzettséget adó 
tanfolyamok a KISOSZ-nál!

2005. október 26-i kezdéssel érettségivel és
szakirányú elõképzettséggel rendelkezõknek

kereskedõ menedzser és
vendéglátó menedzser 

szakok formájában!
További felvilágosításért hívja irodánkat:

KISOSZ, Paks, Tolnai út 6/b. Tel.: 75/417-117

Emlékezetre
méltó

(Dr. Töttös Gábor azonos

címû könyvébõl)

Október 1-jén 75 éve,
1930-ban elkészült a
Dunaföldvár melletti híd,
amelyet dr. Kossalka János
tervezett.
Október 23-án 145 éve,
1860-ban jelent meg a
Györkönybõl származott
Tolnai Lajos elsõ mûve, a
Heródes címû ballada. 
Október 23-án 100 éve,
1905-ben Nagydorogon
Széchenyi Sándor fõispán
20 tonna zabja és hét do-
hánypajtása égett le.

AKKREDITÁLT
KÉPZÕ

Adóját csökkentheti
a befizetett képzési

díj 30%-ával!
Jelentkezzen Pakson induló képzéseinkre:

ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSSAL
Számítógép-kezelõ (használó)

Gépíró és szövegszerkesztõ
Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

Gazdasági informatikus I-II
Pénzügyi és számviteli ügyintézõ
Kéz- és lábápoló, mûkörömépítõ

Frissítõ masszõr
Virágkötõ

Személy- és vagyonõr
Érdeklõdni: Tóth Józsefné 30/237-2334 

Nyilvántartási szám: 08-0024-04                                        HACCP

Program

Pakson az evangélikus tem-
plomban október 15-én
szombaton 18 órakor Kin-
cses Veronika Kossuth-díjas
operaénekesnõ és Teleki
Miklós orgonamûvész ad
hangversenyt Bach, Handel
és Liszt mûveibõl.

Kiállítások
A Paksi Rendõrkapitányság
Zsaru Galériájában Kozma
Simon képzõmûvész „Viasz-
dombormûvek” címû kiállí-
tása 2005. november 5-ig te-
kinthetõ meg.

A Paksi Hírnök Ezerarcú
Paks címû kiállítása a paksi
okmányiroda aulájában te-
kinthetõ meg.

Boni és Klájd:Ráczkevy
Ildikó, Karalyos Gábor
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ÚJ KULTURÁLIS MAGAZIN A FORTUNA RÁDIÓBAN! 
2005. OKTÓBER 5-TÕL MINDEN SZERDÁN: 

HANGSÚLY – KALENDÁRIUM.
Minden amit a néprajzról, a szokásokról, a hiedelmekrõl tudni kell! 
Várják Önöket a mûsorvezetõk: S. Szabó Gabriella és Balog Judit. 

A Fortuna rádió már 3 frekvencián szól! 
Bonyhád 94, Cece 96.1, Paks 96.3

Még gimnáziumba járt, ami-
kor egy barátja felajánlotta,
vegyen részt egy vadvízi tú-
rán, melyet a cégük szervez.
Endrét már akkor is érdekel-
ték az extrém dolgok, így be-
levágott. Annyira megtet-
szett neki a légkör, a táj és
minden, ami ezzel jár, hogy
egyre gyakrabban utazott el.
Késõbb azt vette észre, hogy
már régen túravezetõ, és õ
magyaráz az utasoknak, mit,
hogyan kell csinálni. Idõköz-
ben elvégzett egy hivatalos
tanfolyamot is.

A kérdésre, hogy mibõl áll
egy túravezetõ munkája, mo-
solyog, és azt válaszolja, hogy
azért nem annyira egyszerû,

mint azt képzelnénk. Leg-
fõbb feladata a túra elõkészí-
tése és az utasok felvilágosí-
tása, hogy milyen veszélyek-
kel találkozhatnak, mire kell
ügyelniük. Néhány technikai
dolgot is megtanítanak, pél-
dául hogyan lehet borulni
úgy a kajakkal, hogy vissza
tudjanak fordulni. Endre el-
árulta, hogy amióta tagja a
csapatnak, kisebb zúzódások-
tól eltekintve, nem történt
komolyabb baleset. 

Vannak olyan helyek, szik-
lák, ahonnan a bátrabb uta-
sok és a túravezetõk a vízbe
ugrálhatnak. Az egyik ilyen
pont egy híd-csonk volt
Ausztriában, ahonnan Endre

is ugrott. – Tizenhárom mé-
teres magasságból nagyon
furcsa ugrani, úgy gondolod,
sokáig vagy a levegõben, és
az adrenalin felfut egészen a
fejed tetejéig, közben a mély-
ség meg lefelé húz, de nagy-
szerû érzés – mondja nem kis
beleéléssel.

Ausztriában és Szlovéniában
volt eddig vadvízi túrán, mel-
lette „normál” vízi túrákra is
elmegy. A legszebb táj, ahova
így eljutott Franciaországban
a Loire-folyó vidéke volt. Ami-
kor vége a szezonnak, akkor

sem ül otthon, hanem egyik
kedvenc hobbijának, a síelés-
nek hódol. 

Endre egyébként németet
tanít a pálfai általános isko-
lában. Még nincs meg a dip-
lomája, de így több gyakor-
latra tehet szert. A pedagó-
gia iránt érdeklõdik, az ál-
lamvizsga után szívesen dol-
gozna neveléstudományi ku-
tatásokban.

Még két nagy célt említ:
Megmászni a Mount-Blanc-
t, és eljutni egyszer Oroszor-
szágba. Nyugat-Európában
már járt, szeretne keletre is
ellátogatni, az ottani helyzet-
tel, kultúrával megismer-
kedni. Végül elárulja, hogy
miért indul el szinte majd’
minden hétvégén túrázni.
„Ott vagy a hegy lábánál
csörgedezõ patakban, ahol a
sodrás akár egy tízfõs csóna-
kot is fel tud borítani. Az óri-
ási hullámokban megpró-
bálsz haladni, miközben gyö-
nyörû táj vesz körül.”              

Fellinger

Manapság egyre népszerûbbek a vízi túrák, különöskép-
pen a vadvíz. Már elég sok helyre eljuthatunk, ha sebes
sodrású folyóban vadregényes vidéken szeretnénk evezni.
Akad, aki rendszeresen ilyen helyekre jár, az utasokat
segíteni, oktatni, kalauzolni. A legtöbb hétvégéjét erre az
örökös hobbira áldozza Styaszny Endre túravezetõ. 

Veszélyes vizeken

Fotó: Fonyó Dániel


