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Ezüstdiplomás
a vegyeskar
A Simon Péter karnagy által vezetett
Paksi Városi Vegyeskar fennállása óta
elõször vett részt nemzetközi versenyen. Az olaszországi nemzetközi kórusversenyrõl, melyre populáris kategóriában neveztek, ezüstdiplomával
tértek haza. A kiváló szereplés után néhány nappal a város képviselõ-testülete
úgy döntött, a kórus munkáját Pro
Urbe emlékéremmel ismeri el.
Részletek a 3. és a 18. oldalon.

Könyv készült
a Rézbányayévfordulóra
Meghívók, kották, régi fotók, dokumentumok sora. Mind, mind dr. Rézbányay
Dezsõ emlékét idézi. A zeneakadémiát
végzett karnagy, zeneszerzõ születésének századik évfordulójára kiállítással,
könyvvel emlékezik egykori tanítványa,
s az õ, illetve az õt segítõk munkájának
köszönhetõen a város. Hanol Ferencné
Ági néni gyermekként is, felnõttként is
tanult dr. Rézbányay Dezsõtõl, szülei
énekeltek az általa vezetett kórusban.
(Folytatás a 11.oldalon)

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
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Távfûtési
támogatás
nyugdíjasoknak
Távhõ-szolgáltatási támogatást igényelhetnek a
nyugdíjasok, illetve a
nyugdíjszerû ellátásban
részesülõk. Feltétel, hogy
a támogatott a fûtési díj
fizetõje, az érintett ingatlanban tulajdon-, bérleti-,
használati-, haszonélvezeti joggal rendelkezzen,
illetve ott élje mindennapjait. A támogatásnál a
jövedelmet is figyelembe
veszik, ennek alapján az
kérheti, akinek havi jövedelme egyedülállók esetén nem haladja meg a
nyugdíjminimum háromszorosát (74.100 forint),
egyéb esetben kétszeresét (49.400 forint). A kérelmeket egy formanyomtatvány kitöltésével
lehet benyújtani, amelyhez csatolni kell az elõzõ
havi fûtési számlát, a
nyugdíjszelvényt és a kereseti
kimutatást.
Amennyiben a kérelmet
október 30-ig benyújtják,
a támogatás már erre a
hónapra is jár, késõbbi
kérelem esetén pedig a
benyújtás idõpontját követõ hónaptól. A támogatás összege március végéig havi 2000 forint, április
elejétõl szeptember végéig havi 1000 forint, amelyet a nyugdíjjal együtt
folyósítanak. A kérelmekkel kapcsolatban segítséget illetve információt
kérhetnek a Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálatnál, illetve az Idõsek
Otthona és Gondozóházában mûködõ támogató
szolgálatnál, illetve a benyújtás helyén, azaz a
polgármesteri
hivatal
Családvédelmi és Szociális Osztályán.
-kgy-
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Földindulás a Kossuth Lajos utcában

Pinceomlás miatt riasztották a tûzoltóságot október
11-én a Kossuth Lajos utcába. Kiérkezésükkor már
valószínûsíthetõ volt, hogy
a földcsuszamlást az ivóvízvezeték törése okozta. A
nap végére biztossá vált,
hogy csõtörés történt, s a
kiömlõ víz árasztotta el a
pincét.
A Kossuth Lajos utca 32-es
számú ház felújítás alatt áll,
a munka napokon belül befejezõdött volna, csupán az
épület színezése maradt hátra. Azon az októberi reggelen a tulajdonos Fodor
Sándorné hatalmas robajra
lett figyelmes, az udvarra érve tapasztalta, hogy kidõlt a
szilvafa, beszakadt a pince,
késõbb a melléképület egy
része is az udvaron tátongó
lyukba omlott. A tûzoltók
után megérkeztek az önkormányzat, majd a Paksi Vízmû Kft. szakemberei, akik
megállapították, hogy a közterületen lévõ ivóvízvezeték
törése okozhatta a beomlást.
A csõtörés miatt az út is leszakadt a Kossuth Lajos utcában. A kár felmérése folyamatban van. A lakóházban keletkezett kárt a vízmû
biztosítója téríti meg, a közterületi károk nagyságát
egyelõre még vizsgálják a
szakemberek.

– Paks nagy részén 40-45
éves vízvezetékek vannak, ez
magában hordozza a hibalehetõséget – tájékoztatott a
helyszínen Tumpek Ádám, a
Paksi Vízmû Kft. üzemvezetõje. Vass György, a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási osztályának munkatársa emellett az óvárost
átszelõ pincerendszer okozta
veszélyre is felhívja a figyelmet. A Kossuth Lajos utcában is vannak már nem használt, elfalazott pinceszakaszok, ahová elfolyt a csõtöréskor kiáramló víz, alámosva az utca aszfaltburkolatát.
– Nem szabad megfeledkezni a nem használt régi
pincékrõl. Az idejében felfedezett vízszivárgások vagy
falomlások jó elõre jelezhetik egy kialakuló probléma
vagy egy esetleges csõtörés

meglétét – hangsúlyozta
Vass György hozzátéve,
amennyiben a lakosság ilyet
észlel, azonnal forduljon a
Vagyongazdálkodási Osztály
munkatársaihoz, hogy segítségükkel a hiba feltárása
azonnal megkezdõdhessen.
A Kossuth Lajos utca Ida és
József Attila utcák közötti
szakaszán a helyreállítás miatt várhatóan egy hónapig útlezárásra kell számítania a lakosságnak. Artim Andrástól,
a Paksi Vízmû Kft. ügyvezetõjétõl azt is megtudtuk, hogy
nem csak a most meghibásodott ivóvízvezetéket cserélik
ki, hanem a szomszédos Ida
utcában is újat fektetnek le. A
csere oka az, hogy a hálózat
itt is elöregedett, s legalább
öt pince húzódik az utak, házak alatt.
-dal-

PAKSI HÍRNÖK
Megjelenik kéthetente, 4000 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde
Fõmunkatárs: Kövi Gergõ
Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: november 4.
Panorámakép: www.paksnet.hu
Címlapfotó: Kiss Gábor és Vida Tünde
Fotó: Vida Tünde

VÁROS

Döntés után
Városi kitüntetésekrõl, pályázatokról tárgyalt október
19-i ülésén az önkormányzat. Hajdú János polgármester az elõterjesztések
megvitatása elõtt válaszolt
dr. Bencsik Lajos képviselõ
kérdésére, amelyet a mûvészeti iskola felújítása kapcsán tett fel az elmúlt ülésen. Dr. Bencsik Lajos azt
firtatta, miért kerül az épület felújítása olyan sokba,
mi az oka a magas, 4-500
ezer forintos négyzetméterenkénti árnak. Hajdú János elmondta, emeli a költségeket, hogy mûemlékvédelmi elõírásokat kell betartani és speciális akusztikai
elvárásoknak eleget tenni.
Rámutatott: az önkormányzat a közbeszerzési eljárás
szigorú elõírásait betartva
járt el. Dr. Bencsik Lajos ja-

vaslatát elfogadva a pénzügyi és ellenõrzõ bizottság
megvizsgálja a költségeket.
A polgármester tájékoztatott arról, hogy a Szekszárdi
Városi Bíróság megszüntette a pert, amelyet dr.
Bencsik képviselõ ellene,
mint a kistérségi társulás elnöke ellen indított. Az ítélet
nem jogerõs, a képviselõ fellebbezett. Hajdú János beszámolt a városban folyó útépítési munkákról, melyek –
mint mondta – a közbeszerzési eljárások, illetve amiatt,
hogy a város pályázaton
nyerte el a kivitelezéshez
szükséges pénzt – az év második felében indultak.
Ezek után döntött a testület arról, hogy biztosítja a
szükséges önrészt egy közmunkaprogramhoz, mely
hét fõnek decembertõl má-
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jusig, 25-nek három hónapra biztosít munkát. A kistérség közösen vesz részt a pályázaton. Szintén központi
támogatásból szeretnék létrehozni a mûvelõdési központ ifjúsági irodájára alapozva az ifjúsági információs pontot. Itt közel másfélmilliós önerõ mellett 4,1 milliós támogatást remélnek. A
szociális szolgáltatások fejlesztését célzó program keretében egy alapszolgáltatásban mûködõ gépkocsi vásárlásához húsz százalék sajáterõ biztosításáról határoztak.
A november elején hatályba lépõ eljárási törvény lehetõvé teszi bizonyos hatósági, eljárási ügyek elektronikus intézését. Azoknak az
önkormányzatoknak, amelyek ezt nem vezetik be,
rendeletben kell állást foglalniuk a halasztásról. Pakson – mint dr. Blazsek Ba-

lázs címzetes fõjegyzõ tájékoztatott – hasonlóan a többi városhoz, nincsenek meg
a feltételek, azok megteremtése több tíz, akár százmilliós költséggel járna. A
testület ezt figyelembe véve
rendeletbe foglalta, hogy
nem indítja el az elektronikus ügyintézést. Az eddig
rendelkezésre álló lehetõségek, így a különbözõ adatlapok letöltése, információk,
bizonyos
okmányirodai
ügyek intézése, változatlanul rendelkezésre állnak.
A testület zárt ülésen döntött úgy, hogy Braun Ákost,
Szinger Ferencet és a Városi Vegyeskart jutalmazza
idén Pro Urbe emlékéremmel. A kétévenként odaítélhetõ Segítõ Kéz kitüntetéssel a Kápolna utcai Bölcsõde
vezetõjét, Bodnár Istvánnét
jutalmazza a képviselõ-testület.
vida

a megfelelõ hõmérsékletet.
A dupla falú sátorponyvába
hóolvasztót építettek, a külsõ csapadékvíz elvezetése
azonban még mindig gondot
jelent, a megoldásán jelenleg
is dolgoznak a szakemberek.
A sportegyesület elnöksége
a hónap elején megtekintette az új létesítményt. Dr.
Blazsek Balázs, a PSE elnöke elmondta, az önkormányzattal kötött szerzõdés értelmében a teniszcsarnok „ön-

járó” lesz, a pályabérleti díjakból kívánják a mûködtetés költségeit biztosítani. –
Hiszen – tette hozzá az elnök
– a csarnok nem csupán a
versenyszerûen sportolóknak biztosít folyamatos felkészülési lehetõséget, hanem társadalmi igényeket
kielégítve az amatõr teniszezõk is igénybe vehetik a szolgáltatást, akár Paksról, akár
vidékrõl.
-dal-

Késik, de télre elkészül
Még októberben birtokba
vehetik az új csarnokot a
Paksi Sportegyesület teniszezõi és a sportágat
kedvelõ amatõr játékosok. A több mint nyolcvanmillió forintból megvalósult beruházás befejezését a csapadékos idõjárás késleltette.
Önkormányzati forrásból
épült meg a teniszcsarnok az
ürgemezei sporttelepen. A
PSE tenisz szakosztályának
régi vágya valósult meg a létesítmény megépítésével, hiszen több, mint egy évtizede
már évrõl évre újabb tervek
születtek, arra, hogy hol tudják biztosítani sportolóik téli
felkészülését. Elõször felfújható sátorról, késõbb fix alapozású, szilárd szerkezetû
épületrõl tárgyaltak, végül
közbülsõ megoldásként a sátorszerkezet mellett döntöttek. Ilyen – mint Lazók AlFotó: Vida Tünde

bert, a kivitelezõ Neutron
Kft. egyik tulajdonosa elmondta – még nincs Magyarországon.
A beruházás májusban indult. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a
terület, ahová a létesítményt
tervezték, belvízveszélyes,
ezért a kivitelezõ Neutron
Kft. csapadékmentes munkavégzési idõt remélve késõ
tavaszi kezdésrõl döntött.
Idén nyáron azonban a szokottnál jóval több esõ esett.
– A folyamatos esõzések miatt a munkaterület szinte állandóan víz alatt állt. Ez késleltette a kivitelezés befejezését – tudtuk meg Csizmadia Endre építésvezetõtõl. A
szerzõdés szerinti augusztusi átadás helyett így októberre készült el az 1430
négyzetméter alapterületû
teniszcsarnok. Az építmény
fûthetõ, úgynevezett feketén
sugárzók biztosítják télen is

IDÕSZERÛ
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Együtt a természetért

Natura 2000 címmel rendezett konferenciát a MAG
Környezet és Természetvédelmi Alapítvány. A Natura
2000 egy európai természetvédelmi hálózat, amely nemzetközi szinten jelöli ki a védett területeket.
Magyarországon a kijelölés megtörtént a két európai
uniós direktíva figyelembevételével. Az egyik szempont a madárvédelem volt, a
másik pedig az élõhely jellege. A Natura 2000 célja,
hogy az érintett területeket
hosszú távon, legalább a jelenlegi állapotukban megõrizzék, ennek érdekében
2007-tõl a védett területekre a mostani lehetõségek
mellett további agrártámogatást lehet igénybe venni.
– Az Európai Unió támogatja az olyan földhasználatot, amely a jelenlegi gaz-

dálkodási formák mellett
megtartja,
biztosítja az
életkörülményeket az ott
élõ fajoknak.
A Dél-Dunántúlon a már
védett mintegy
kilencvenezer hektárnyi terület
mellett körülbelül ugyanennyi került a Natura 2000
programba – mondta el
Závoczky Szabolcs, a DunaDráva Nemzeti Park igazgatóhelyettese. Pakson és
környékén védett területek
többek között az Ürgemezõ,
az imsósi erdõ, a tengelici
homokvidék, a dunaszentgyörgyi homokerdõ vagy a
Vörösmalmi-tó. A konferenciát szervezõ MAG Környezet és Természetvédelmi
Alapítvány a mostani konferenciát egy rendezvénysorozat elindítójának szánja.
A területek tulajdonosaival,
használóival, civil szervezetekkel folyamatos kapcsolatban kíván maradni, s azt
tervezi, hogy egy polgári
természetvédelmi õrszolgálatot hoz létre – tájékoztatott Pokorni József, a kuratórium elnöke.
-gyöngy-

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

Jótékonysági bál
Szüreti bált rendezett a FIDESZ–MPSZ Paksi Szervezete az elmúlt hét végén, a
Dunakömlõdi Faluházban. A
zene, tánc, tombola és finom
borok mellett színvonalas
mûsorral is várták a vendégeket. Fellépett a rendezvényen az Alsónyéki Táncegyüttes szüreti táncokkal,
majd a vacsorát követõen
Kátai Zoltán és Róka Szabolcs énekmondók bordalokkal és históriás énekekkel
szórakoztatták hallgatóságukat, mûsoruk a humort
sem nélkülözte. A szüreti
bált Tóth Ferenc országgyûlési képviselõ nyitotta meg,
aki elmondta, hogy az esten

nem a politika, hanem a kikapcsolódás, a kellemes idõtöltés a fõszereplõ. A bál bevételét jótékonysági célra
fordítja a szervezet, csakúgy
mint a tavasszal megrendezett elsõ jótékonysági rendezvényen befolyt összeget.
Akkor egy paksi játszótér
felújítására ajánlották fel a
bevételt, most nyugdíjas és
szociális otthonokban újságok elõfizetésére fordítják.
Hosszú távú gondoskodást
terveznek, azaz a jövõ évi bál
bevételét is erre a célra
használják fel, mondta el
Barnabás István a FIDESZ
MPSZ Paksi Szervezetének
elnöke.
-gyöngy-

Pályázati pénzre vár a KEF
– Csupán belsõ ügyekrõl
tárgyaltunk, így például arról a szervezetfejlesztõ tréningrõl, amely november
másodikán lesz – tájékoztatta a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum (KEF) ülésérõl
lapunkat Markó Tímea. A
KEF elnöke azt is elmondta,
hogy azok közé a civil szervezetek közé tartoznak,
amelyek eddig hiába várták
a mûködésre nyert pénz
megérkezését. Sikeres pályázatok egymillió-egyszázezer forinttal kecsegtetnek,

de pénz még nincs a számlájukon, így egyelõre terv marad a konferencia és a kiadvány is, amit a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása, s
az ismeretterjesztés érdekében szerveznének, s jelentetnének meg. Markó Tímea
elmondta, márciusra várják
annak a pályázatnak a megjelenését, amelyen õk is indulnak. Az remélik, sikerül
támogatást nyerni egy közösségi szenvedélybeteg-ellátó szociális munkás foglalkoztatásához.
-vidaFotók fentrõl lefelé: Szaffenauer Ferenc, TelePaks
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Régi-új rendõrkapitány
Köllõ Imre hazatért – mondhatnánk kissé színpadiasan. A
tény az, hogy egy év szekszárdi szolgálat után, saját kérésére visszahelyezték a paksi kapitányság vezetõi székébe.
Nem titkolja, örül, hogy újra
Pakson dolgozhat, mint ahogyan azt sem rejtette véka alá,
hogy nem szívesen fogadta el a
Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnügyi igazgatói
székét sem. Az ott töltött egy
év azonban – mint elárulta lapunknak – cseppet sem volt hiábavaló. Egyrészt szakmai tapasztalatokat, eredményeket
hozott, sikerült a bûnügyi
igazgatóságra megfelelõ vezetõket találni, meghatározták
az igazgatóság stratégiáját, s
nem utolsósorban igen jó
eredményeket értek el, az elmúlt évben nem maradt felderítetlenül egyetlen ügy sem.
Mindezen túl rájött, egyes

döntések hátterét sokkal jobban meg lehet érteni, akkor,
ha belülrõl látja.
– Nagyon nehezen viseltem
fõkapitány úr döntését, naponta ingáznom kellett, de az
egy év alatt megértettem, milyen momentumok befolyásolják a döntéseket – mondta.
Arra a kérdésre, hogy mi az,
amiért ennyire ragaszkodott
Pakshoz, elárulta, a rendõri
pályát 25 éve a fõkapitányságon kezdte, s nem fogadta
örömmel, amikor megkérdezése nélkül Paksra helyezték.
Ám azóta több mint húsz évet
itt töltött, az állomány minden
tagja utána szerelt fel, mindenkihez fûzõdik valamilyen
emlék, valami plusz. – Szeretem a várost, és azt hiszem,
hogy az emberek is szeretnek,
rendkívül sok visszajelzést
kaptam, hogy visszavárnak –
mondta, majd elmesélte, hogy

az utca szinte minden lakója a
teraszán elbújva várta, amikor
utolsó szekszárdi munkanapja
után hazaért. – Hát ez az, ami
engem Pakshoz köt – összegezte.
Kustra József megyei rendõrfõkapitány nemes egyszerûséggel közölte a Köllõ Imre
beiktatása alkalmából szervezett állománygyûlésen: én
döntöttem így, ez az én saram.
Az újabb személyi változáso-

TESCO: barát vagy ellenség?
Pakson nyitotta meg kapuit a
TESCO áruházlánc negyvenhetedik üzlete október 9én. Hajdú János polgármester a megnyitó elõtti köszöntõjében elmondta: a városnak több szempontból is
hasznos az áruház. Egyrészt
a beruházásnak köszönhetõen a volt konzervgyári iparterület kulturált környezetté
változott, másrészt új adófizetõ jelent meg a palettán,
amely forgalmának köszönhetõen várhatóan jelentõs
adófizetõvé válik. Legfontosabb érvként a munkahelyteremtést emelte ki a polgármester. Az áruház közel száztíz fõt foglalkoztat. Elsõsorban azokban a szakmákban
biztosít álláslehetõségeket,
amelyekre a nõk elhelyezkedése szempontjából a térségben a leginkább szükség van.
Hajdú János lapunk kérdésére elmondta: akkor, amikor
Fotók fentrõl lefelé: Molnár Gyula, Vida Tünde

felmerült az üzletlánc paksi
bevásárlóközpontjának megépítése, nem hagyták figyelmen kívül azt, hogy hatással
lesz a vásárlási szokásokra. A
polgármester azt reméli,
hogy ez nem abban tükrözõ-

számít, hogy azok a vevõk,
akik eddig vidékre utaztak
hasonló üzletekbe, most Pakson költik majd el pénzüket,
illetve a környékbeli településekrõl is ide járnak majd
vásárolni.

dik majd, hogy ellehetetlenülnek a kis üzletek, hiszen
úgy gondolja, azok nem veszítik el a vásárlók kegyeit.
Hajdú János inkább arra

Az áruház háromezer négyzetméteren kínál friss árukat, alapvetõ élelmiszereket
és egyéb termékeket, tudtuk
meg Rákóczi Dórától, az üz-
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kat az indította el, hogy egyik
helyettese, Józsa Csaba nyugdíjba vonult, ezt az alkalmat
„használta fel” arra, hogy enged Köllõ Imre kérésének és
visszahelyezi. – Köllõ alezredes úr nagyon ragaszkodott
Pakshoz, úgy gondoltam ennyi
szolgálati idõ után akceptálom
kérését. Illés úr pedig, akinek
itteni munkájával teljesen
meg vagyok elégedve, Tamásiba kerül – tette hozzá.
-vt-

let igazgatójától. Tizenhárom ezer árucikk közül válogathatnak a vásárlók reggel
hat órától este tízig. A hipermarket elõterében lottózó,
sport- és mûszaki üzlet, virág- és ajándékboltok, étterem illetve pénzváltó sorakozik. Az üzlet mellett kétszázötven férõhelyes, ingyenes,
parkosított parkolót építettek, s elkészültek az utak is,
ám ezek közül egyelõre csak
a Táncsics Mihály utca felõlin közelíthetõ meg az áruház. A Dózsa György utca
felõli bejáróhoz szükséges
útszélesítésre még nem kapta meg az engedélyt az építtetõ TESCO cég. Városunk
polgármesterének tájékoztatása szerint a beruházás a
Kishegyi út forgalmi rendjének megváltoztatása ügyében folyó bírósági eljárás miatt akadt meg, de az útépítés
biztosan megvalósul, kérdés,
hogy mennyi ideig tudják ezt
megakadályozni – tette hozzá Hajdú János.
-dsz-
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„21. század: a nukleáris energia ígérete”
Több mint négyszáz atomenergetikai felsõvezetõ részvételével Budapesten rendezték meg az Atomerõmûveket Üzemeltetõk Világszövetsége (World Association of
Nuclear Operators – WANO) nyolcadik közgyûlését. A
tanácskozás a „21. század: a nukleáris energia ígérete”
címet viselte. A szervezet kormányzó tanácsának elnöke, III. William Cavanaugh kijelentette: a nukleáris
energia reneszánszát éljük, de biztonság nélkül nincs
jövõnk.
Az Atomerõmûveket Üzemeltetõk Világszövetsége
azzal a céllal alakult tizenhat éve, hogy az atomerõmûvek
üzemeltetésének
biztonságát és megbízhatóságát a maximális szintre
emelje felhasználva a tagok
közötti információcserét,
elõsegítve a kapcsolattartást, az eredmények és tapasztalatok összehasonlítását, valamint egymás példájának követését. A WANO
kétévente tart közgyûlést, s
mint a budapesti tanácskozást követõ sajtótájékoztatón elmondták, a mostani
azt szolgálta, hogy megfelelõen fel tudjanak készülni a
nukleáris iparág elõtt álló
új kihívásokra.
A WANO vezetõi elmondták: a nukleáris energia térnyerését eredményezik a
növekvõ energiaszükségletek, a klímaváltozás veszélye, az energiaellátás biztonságosságának igénye,
ám az elsõdleges feladat az
atomerõmûvek biztonságának garantálása. Kiemelték, hogy az utóbbi években
az atomerõmûvek mûködési
biztonsága jelentõs mértékben nõtt.
– Legfontosabb az, hogy
az erõmûvek közötti kommunikációt tovább erõsítsük. Nem az a fontos, hogy
a WANO-hoz minél több
atomerõmûvet üzemeltetõ
csatlakozzon, hanem az,
hogy javuljon a kommunikáció – nyilatkozta lapunknak Lucas Marpaey. A
WANO koordinációs igazgatója hozzátette: fontos-

nak tartja a partneri vizsgálatot, melyet véleménye

szerint minimum hatévente
meg kell tartani minden
atomerõmûben, még azokban is, amelyek látszólag jól
mûködnek, hiszen egy vezetõváltás, szervezeti átalakulás olyan változást hozhat,
amely hatással van a mûködés biztonságára.
Kovács József, a paksi
atomerõmû vezérigazgatója
rámutatott, hogy milyen

Az Atomerõmûveket Üzemeltetõk Világszövetségét, a
WANO-t az atomerõmûveket üzemeltetõ cégek, szervezetek 1989-ben alapították meg Moszkvában. Az igény,
hogy létrehozzanak egy szakmai szervezetet, amely
biztosítja az együttmûködést és tapasztalatcserét a biztonság növelése érdekében, a Three Mile Island-i
(1979), illetve a csernobili (1986) nukleáris baleset következményeként fogalmazódott meg.
A szervezet, melynek több mint harminc tagországa
van, négy régióval – moszkvai, párizsi, atlantai és tokiói
– és egy londoni koordinációs központtal mûködik. A
Paksi Atomerõmû Rt. 1989-ben, azonnal a megalakulást
követõen csatlakozott a WANO-hoz. A társaság, miután
csatlakozott a világszövetséghez, elfogadta annak célkitûzéseit és magáénak vallja azokat. A Paksi Atomerõmû Rt. részt vesz a WANO partneri vizsgálati programjában, mely során a társerõmûvek szakértõi végeznek vizsgálatot. A WANO 1992-ben a paksi atomerõmûben végezte elsõ partneri vizsgálatát, melynek utóvizsgálata 1995-ben zajlott.

A WANO élén a kétévente választott elnök áll. Az új vezetõt a soros közgyûlésen választják. A Budapesten rendezett közgyûlésen történt szavazás eredményeként az
amerikai Oliver D Kingsley Jr (jobbra) tölti be a tisztséget, amely inkább protokolláris jellegû. Az elnöki tisztet
az elõzõ két évben Oleg Szarajev (balra) látta el.

nagy jelentõsége van annak, hogy a paksi atomerõmû a házigazdája a WANO
közgyûlésének, amelyen a
világ atomerõmûveinek felsõvezetõi cserélik ki tapasztalataikat. Kovács József
kiemelte, hogy a paksi
atomerõmû aktív tagja a
szervezetnek, részt vesz annak szakmai programjaiban, köztük a partnervizsgálati programokban, melynek keretében az elmúlt 15
év alatt már több mint húsz
külföldi erõmû vizsgálatában dolgoztak paksi szakemberek, s Pakson is került
sor hasonló felülvizsgálatra.
A következõ ilyen vizsgálatot november 12–24. között
tartják Pakson.
Újságírói kérdésekre válaszolva Kovács József elmondta azt is, hogy változatlanul a paksi atomerõmû
termeli a legolcsóbb villamos energiát Magyarországon. Mûködése mellett szól,
hogy nem bocsát ki klímaváltozást okozó káros anyagokat, mint a hagyományos,
vagyis fosszilis energiahordozót felhasználó erõmûvek. Amennyiben ilyenekkel helyettesítenék a paksi
atomerõmûvet, évi 5,6 millió tonna széndioxid-kibocsátást eredményezne.
A vezérigazgató beszélt
arról is, hogy az atomerõmûvek nem érzékenyek az
üzemanyagár változására,
illetve arról, hogy az ellátásbiztonságot szolgálja,
hogy Pakson két évre elegendõ fûtõanyagot tárolnak. – Magyarországon
2020-ig hatezer megawattnyi erõmûvi kapacitást kell
majd pótolni, ezért alapvetõ fontosságú a paksi 2000
megawatt kapacitású blokkok üzemidejének meghosszabbítása további húsz
évvel – hangsúlyozta Kovács József.
Vida Tünde
Fotó: Vida Tünde
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Lángokban álló kamion
ben labirintuson jutnak a tûztérbe,
ahol három különbözõ fajta tûz eloltása vár rájuk. – Az embernek tényleg a
torkában dobog a szíve – mondja Tóbi
József, az atomerõmû tûzoltóság kiképzési vezetõje, aki számos alkalommal végigment már a pályán, hiszen õ
mutatja be a feladatot az állománynak,
s azoknak a környékbeli városokból
érkezõ tûzoltóknak, akiknek az atomerõmû tûzoltósága biztosította, hogy
Mint egy izzó katlan, olyan az a tûzszimulációs kamion, amelyen egy héten át gyakoroltak az atomerõmû tûzoltói. Szûk folyosók, helyiségek,
mennyezetig felcsapó lángok, akár egy
hatalmas tûzvésznél. A kamion, mely a
Fire Dragon 4 nevet kapta, valóban
azt szolgálja, hogy felkészítse a lánglovagokat a tûz megfékezésére. A paksi
atomerõmû tûzoltóságának ritkán kell
beavatkoznia, ha elõfordulnak tüzek,
azok általában nem túl jelentõsek. Az
állomány felkészültségét éppen ezért
komolyan felépített képzési rendszerrel tartják szinten, illetve azzal, hogy
erõmûvön kívüli tüzekhez is vonulnak.
Egy mostanihoz hasonló tûzszimulációs kamionon már tavaly is gyakorlatoztak, ez azonban más szituációkat
biztosít, egyebek között szimulálja a
fizikai megterhelést, hiszen elõször
egy végtelenített létrán kell húsz métert megtenni, majd a füstben és sötét-

A BM Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság
Szentendrén
és
Pomázon rendezte meg az V. Országos
Tûzoltó Szakmai és Veszélyhelyzeti
Felderítõ Csoportok Vetélkedõ döntõjét. A verseny felmenõ ágú, a megyei
selejtezõk legjobbjai az országrészi,
az itt legjobbnak bizonyulók országos
döntõbe jutottak.
A versenyen nyolc csapat és harminc
egyéni kategóriában induló versenyzõ
mérte össze tudását. Az Atomerõmû
Tûzoltóság csapata a fõfoglalkozású
létesítményi tûzoltóságok kategóriájában indult, s ért el elsõ helyezést. A
csapat tagjai közül elsõ lett az irányítói állománynál Lengyel Miklós, a beosztotti állománynál Kõbányai Zoltán,
ugyanitt Jákli Gábor 3., Fehér Roland
4., Viniczai Ferenc 5. helyen végzett. A
gépkocsi vezetõi kategóriában Lesták
Zsolt második lett.

Milliókat érõ tudás ingyen
Európai uniós pályázatok
elõkészítéséhez, menedzseléséhez szükséges gyakorlatias tudásra tehetnek
szert az atomerõmû által
szervezett és finanszírozott
tanfolyam résztvevõi. A
Paksi Atomerõmû Rt. öt
éve azzal indította útjára a
település- és térségfejlesztést szolgáló programját,
hogy a környezõ kistérségeknek
pályázatokhoz
szükséges önrészt biztosít.
Ez – mint az erõmû térségi
kapcsolatokért felelõs mérnöke, Kováts Balázs öszFotók: TelePaks (fent), Vida Tünde (lent, balra)
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kipróbálják a Fire Dragont. Lehetõséget kaptak azok az egységek is, amelyek egy magasabb fokozatú tûznél segédkeznének Pakson, illetve azok a
szervezetek, melyekkel szakmai kapcsolatban van az erõmûves szervezet.
A kamion belsejében egyébként 300
fokos hõség van, a legnagyobb kihívást
Tóbi József szerint az úgynevezett
flash over, azaz a szúróláng „megfogása” jelenti, hiszen az, ha szembõl felcsap, s a tûzoltó nem fogja meg a vízsugárral, a mennyezeten át a háta mögé csap, s olyan érzést kelt, mintha az
ember hátán égne a ruha.
A gyakorlat Schreiner István tûzoltási és mûszaki mentési vezetõ szerint
azért fontos, mert hasznos tapasztalatot szereznek a tûzoltók az extrém
helyzetekben való együttmûködésrõl, a
védõfelszerelés használatáról, a flash
over kezelésérõl. S minderrõl úgy, hogy
közben saját bõrükön érzik a felcsapó
lángok forróságát, a füstöt, s a helyzet
okozta pszichikai terhelést.
Vida Tünde

szegzi – egy forintonként
újabb öt-hat forintot jelentett a kistérségeknek. Tavaly két tanfolyamot szerveztek, az elsõ a Környezetünkért az EU kapujában
címet kapta, a második,
melyet a Páneurópai Unió
elnöke, Habsburg Ottó
védnökölt, a településmenedzselés fortélyaira tanította a résztvevõket. Az
atomerõmû a környezõ kistérségek, települések képviselõinek biztosította a
részvételt. Így van ez a
most indult tanfolyamon is.
A létszám itt kevesebb, hiszen a gyakorlaton lesz a

hangsúly, a téma pedig az
EU pályázatainak sikeres
elérése. – Köztudott, hogy
hatalmas összegek várhatóak uniós pályázatok keretében. Az sem titok, hogy
nem a települések, hanem a
térségek fejlesztése élvez
elõnyt – mondja Kováts Balázs. Éppen ezért a kistérségek – minden Tolna megyei, néhány baranyai és a
Kalocsa környéki – képviselõi kaptak meghívást az
öthetes akkreditált képzésre, melynek célja, hogy hatékonyan tudják „lehívni”
az uniós forrásokat.
-vt-
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Egészséges
városok
konferenciája

Tizenhetedik konferenciáját tartotta az Egészséges
Városok Magyarországi
Szövetsége Zalakaroson.
A szimpóziumon részt vett
dr. Vöröss Endréné egészségnevelõ, Jantnerné Oláh
Ilona, az ÖKO munkacsoport vezetõje, Horváthné
Szeip Ildikó a PSE szabadidõsport szervezõje és az
önkormányzat képviseletében Bagdy László tanácsnok (képünkön). A
szövetség 23 tagtelepülést
tömörít, Paks hét éve csatlakozott hozzá. Az idei
konferencia a „Mozogj az
egészségedért” címet kapta. A résztvevõk összesen
harminchárom elõadást
hallgathattak meg, ezek
mindegyike az egészséggel foglalkozott különféle
szemszögbõl. – A tájékoztatók segítséget adtak a
képviselõknek, hogy otthonukban is terjesszék az
egészségtudatos gondolkodást – mondta Bagdy
László. A tanácsnok azt is
elmondta: kiderült az elõadásokból, hogy a gyerekek sajnos egyre kevesebbet mozognak. – Jó lenne,
ha a szülõkben is tudatosíthatnánk, hogy egészségük érdekében több sportolásra volna szükségük.
Hiszen az ép testben ép lélek lakozik – tette hozzá.
-pgr-
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Kékkereszt egy új életért

Országos találkozót szervezett a Magyar Kékkereszt
Egyesület paksi csoportja,
amelyhez hasonló körülbelül
ötven mûködik szerte az országban. A szervezet a szenvedélybetegek utógondozásában vállal szerepet, akik a
hitbõl merítenek erõt ahhoz,
hogy szenvedélyüktõl megszabadulva újra teljes életet
éljenek. – A helyi csoport
tagjai minden kedden talál-

koznak, a lelkipásztori munkát Szabó Vilmos evangélikus lelkész végzi. Emellett
rendszeresen részt vesznek
különbözõ találkozókon, ez
alkalommal vendéglátóként
– mondta el Benke Mihály, a
paksi csoport vezetõje. A találkozóra több helyrõl jöttek,
például Mosonmagyaróvárról, ahol hat éve mûködik
kékkeresztes csoport. Vezetõjük, Tóth Antal beszámolt

Átmeneti gondoskodás

Helyettes szülõknek illetve
az érintett szakembereknek
szervezett találkozót a paksi
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat. Ezzel kötelezõ
feladatnak tettek eleget,
mert évente egy alkalommal
továbbképzést kell tartaniuk
a témában. A meghívott elõadó ez alkalommal Barát

László volt Szentesrõl, aki
nem ismeretlen Pakson, hiszen közremûködött a helyi
hálózat elindításában. Térségünkben 1999 óta mûködik a
helyettes szülõi hálózat 14 település összefogásával, paksi
központtal. Ahogy a nevében
is szerepel, a helyettes szülõ
átmenetileg
gondoskodik
más gyermekérõl. Ilyen ellátást kérhet valaki, ha például
kórházba kerül, s ezért átmenetileg nem tudja ellátni
gyermekeit. A lehetõség
egy-egy gyermek esetében
legfeljebb egy évre szól, ami
egyszer meghosszabbítható
szintén egy évvel. Az ellátás
normatív támogatással mûködik, ami jelenleg egy gyermekre közelítõleg havi 35
ezer forint. Borbás László, a

arról, hogy mint minden csoport, elsõsorban lelki támaszt tudnak nyújtani egymásnak, saját életpéldáikon
keresztül mutatják meg,
hogy van visszaút. Hozzátette, nagy öröm, ha valakinek
sikerül gyógyulni, mert a
szenvedélybetegség
nem
csak az egyént gyötri meg
testileg és lelkileg, hanem a
környezetében élõket, a családot is. Az országos találkozó gondolatébresztõ igehirdetéssel kezdõdött. A meghívott vendégek bemutatták a
siklós-máriagyûdi Bethán
Rehabilitációs Otthon, a zsibriki Kallódó Ifjúságot Mentõ
Misszió valamint a szekszárdi RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat munkáját. Délelõtt Szabó Vilmos Béla
evangélikus, délután pedig
Rácz József református lelkész hirdetett igét. A Balogh
Antal Katolikus Iskola ebédlõjében megrendezett program végén, illetve a szünetekben arra is lehetõség nyílott, hogy a találkozó résztvevõi megbeszéljék gondjaikat,
örömeiket.
-gyöngyCsaládsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje (képünkön) elmondta, hogy a
hálózat jól mûködik, de több
helyettes szülõre lenne szükség. Nincs krízis, hangsúlyozta, de ha több helyettes
szülõ állna rendelkezésre,
akkor az adott esetben a legmegfelelõbbet választhatnák. A jogszabály meghatározza, hogy ki lehet helyettes
szülõ. A feltételek között szerepel például, hogy 24 évesnél idõsebb legyen, büntetlen
elõéletû, egészségi állapota
alapján alkalmas a gyermekgondozásra, nevelésre, illetve megfelelõ családi légkört
tudjon biztosítani a gyermeknek. Ha valaki helyettes
szülõnek jelentkezne, keresse a paksi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálatot, a
Deák Ferenc utca 20. szám
alatt.
-gyöngy-

Fotók: Vida Tünde (fent balra és lent), Szaffenauer Ferenc (fent jobbra)
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Mihez kezdjünk a pénzünkkel?

Magyar Nemzeti Bank: az árstabilitás szolgálatában

Az MNB feladata az árstabilitás megteremtése, fenntartása, emellett,
anélkül, hogy e célokat veszélyeztetné,
monetáris eszközökkel támogatja a
mindenkori kormány gazdaságpolitikáját. A gazdaság egészséges fejlõdésének motorját a beruházások jelentik,
ezért mindenkinek érdeke, hogy a minél kisebb inflációnak köszönhetõen
minél több beruházás jöjjön létre. A
jegybankok a hosszú távú inflációs célt
nem stabil árszintként, hanem egy alacsony, de pozitív inflációs szintben határozzák meg.
A magyarországi infláció jelenleg 3,7
százalék, a középtávú cél 3 százalék.
Az inflációs célt az adott ország gazdasági jellemzõi is befolyásolják. Ahhoz, hogy a jegybank hatást gyakoroljon a piaci folyamatokra, elég, ha egy
konkrét ügyben, a sajtó útján kifejti véleményét. Ahhoz, hogy a gazdasági élet
szereplõi felkapják a fejüket, az MNB
cselekedeteinek tökéletes összhangban
kell lenniük a meghirdetett monetáris
politikával, vagyis hitelesnek kell lennie. Másrészt nagyon fontos a jegybank
függetlensége, vagyis, hogy végre is
tudja hajtani a maga elé tûzött feladatokat. Természetesen nem kell minden
kisebb rezdülésre reagálni. Sõt! Akkor
lesz súlya egy-egy megszólalásnak, ha
igazán fontos témában, megfelelõ
idõpontban hangzik el.
A nyilatkozat persze nem mindig
elegendõ. A jegybank különbözõ eszközökkel befolyásolni tudja a gazdaságban jelenlévõ pénz mennyiségét,
illetve a befektetésre szánt mennyiséget, közvetett módon az inflációt.
Egyik legfõbb eszköze a jegybanki
alapkamat meghatározása. Ez az
iránymutató kamatszint, mely közvetett hatást gyakorol a magyarországi
forintbetétek után felvehetõ kamatokra. Ha ez magas, az inflációt jóval
meghaladó mértékû, a befektetõk
kockázatmentes betétekbe helyezik a
pénzüket, nem a vállalkozásukat fejlesztik. Ha viszont alacsony, egyrészt
a fogyasztók nem teszik a pénzüket
betétekbe, hanem gyorsan elköltik,
ez pedig inflációt gerjeszt. Másrészt:
a külföldi befektetõk elkerülik Magyarországot.

A jegybanki alapkamat változtatása
közvetlen hatást gyakorol a külföldi tõkebeáramlásra is. Minél magasabb a
kamatszint, annál inkább megéri egy
külföldi befektetõnek forintban tartani
a pénzét, és forintban kamatoztatni.
Az infláción felüli kamatot kockázati
kamatfelárnak nevezik.
A 90-es években Magyarországnak
rengeteg tõkére volt szüksége, a piacgazdaság még gyerekcipõben járt,
ezért nagyobb kockázati felárat kellett
fizetni a tõkéért. Jó példa erre az 1995
februárjában végrehajtott három százalékos kamatemelés, amely után a
jegybanki alapkamat 28 százalék lett, s
fokozatos csökkentéssel csak 1998-ban
süllyedt 20 százalék alá. Ugyanilyen
mértékû kamatemelést hajtott végre a
jegybank 2003 novemberében: egy lépésben 9,5-rõl 12,5 százalékra emelte
az alapkamatot. Erre más okból volt
szükség: a forint elérte az intervenciós
sáv erõs oldalát, s a jegybank így tudta
meggátolni a nagy mennyiségû forinteladást. Bátor lépés volt, s átmenetileg
segített. A jelenlegi alapkamat 6 százalék, melyet kiszámítható, fokozatos
csökkentéssel ért el az MNB. Ez a szint
megfelelõ a kitûzött inflációs cél teljesítéséhez.
A befektetni szánt pénzmennyiséget
egyéb eszközökkel is befolyásolhatja a
jegybank. Amennyiben a kereskedelmi
bankok számára az idegen tõke arányában nagyobb tartalékot ír elõ, úgy kevesebb pénzt lehet befektetési céllal
Az önálló magyar jegybank, 1924. június 24-én kezdte meg munkáját részvénytársasági formában. A Magyar
Nemzeti Bank közremûködésével valósult meg 1946. augusztus 1-jén a stabilizáció, jelent meg a forint. Az államosítást követõen a jegybank elvesztette függetlenségét, irányítása kormányzati fennhatóság alá került. 1987.
január 1-jével állt vissza Magyarországon a kétszintû bankrendszer. A
Magyar Nemzeti Bankról 1991 októberében elfogadott törvény helyreállította a jegybank függetlenségét, újraszabályozta feladatkörét.

felhasználni. Ha tehát pénzt akar pumpálni a gazdaságba, csökkenti a banki
tartalékképzésre elõírt szintet.
A jegybank kezében további fontos
eszköz az árfolyam-politika. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi
törvény alapján az árfolyamrendszer
megválasztása tekintetében a kormány az MNB-vel egyetértésben
dönt. A jelenlegi árfolyamrezsim a sávos árfolyamrendszerek közé tartozik.
Az árfolyamsáv közepét és széleit, valamint a forint hivatalos árfolyamát az
euróval szemben határozza meg az
MNB. A sávos árfolyamrendszer azt
jelenti, hogy az MNB elõre közli, milyen árfolyamnál fog beavatkozni a piaci folyamatokba.
A sávközép jelenleg 282,36 forint. A
sáv erõs széle 240 Ft, gyenge széle pedig 324,7 Ft.
A két szélsõ érték között szabadon
kereskedhetnek a befektetõk. A jegybanknak akkor kell beavatkozni, ha
az említett sávhatár valamelyikét „támadás” érné: a minimumnál kisebb,
vagy a maximumnál nagyobb értéken
próbálnak üzletelni. Ilyen beavatkozás volt a 2003 novemberében
végrehajtott kamatemelés. Az utóbbi
évek jelentõs lépése volt 2001 májusában az intervenciós sáv kiszélesítése
az addigi, 2,25 százalékról 15 százalékra. A sávszélesítés hatására a forint fokozatosan erõsödött az euróval
szemben, az import egyre olcsóbbá
vált. Ez a folyamat hatékony segítséget nyújtott az infláció fokozatos
csökkentéséhez.
A jegybank más módon is bele tud
szólni a forint árfolyamába: nyílt piaci mûveletekkel. Ez azt jelenti, hogy
a devizatartalék terhére forintot vásárol, ha az árfolyamot emelni szeretné, és forintot ad el devizáért, ha árfolyamot csökkentene. Ez a kamatemelésnél finomabb beavatkozás, de
sok esetben hatásos. Nagyon fontos,
hogy jó ütemben, megfelelõ súlyú
döntések szülessenek, ám az egyes
lépések hatékonysága mindig utólag
dõl el. Amit biztosan állíthatunk: Magyarországon, jelenleg az infláció 3,7
százalék.
Szász Tibor
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Otthon érezték magukat

Barátságos bormustra

– Olyan volt már tényleg, mintha nem is vendégként
érkeztünk volna – mondta a búcsúzásnál Kelemen Éva, a
kézdivásárhelyi csoport vezetõje. Tíz napot töltöttek itt,
s távozásukkor úgy tûnt, igazán jól érezték magukat.

Nyolc
éve
kezdte meg
mûködését a
Paksi Borbarát Klub. Ez
alatt az idõ
alatt az ország borszakértõinek, borszakíróinak
és bordiplomatáinak színe-java megfordult már vendégelõadóként a havonkénti
összejöveteleken. Az õszi
szezon elsõ találkozóját nem
elõadó meghívásával tették
emlékezetessé. Különleges
feladatot kapott a klub tagsága. Mindenki két palackkal vitt kedvenc borából,
majd elmesélte, hogy a választott nedûhöz milyen emlék fûzi vagy milyen okból
különleges a számára.
A Borbarát Klubot szigorú
elvek alapján 1998-ban alapították tizenöten. Az alapszabály szerint a tagság nem bõvíthetõ. „Ennek ellenére
nem vagyunk zártak. Minden klubösszejövetelre hívunk olyan vendégeket, akik

kötõdnek a borhoz, a szõlészethez” – mondta el a szervezet elnöke, Kováts Balázs.
„A borkultúra terjesztése a
fõ célunk. Paks komoly hírnevet szerzett már magának
a bor segítségével, a bor érdekében” – tette hozzá a
klub alelnöke, Botond Gábor.
Novemberre meglepetésként egy mûvész vendég
meghívását tervezi a szervezet vezetése. Decemberben
pedig ismét megtartják a
már hagyománnyá vált nyílt
napjukat, amelyen családjaik számára is megmutatja a
tagság, hogy mitõl olyan különleges és összetartó társaság a Paksi Borbarát Klub.
-dsz-

csinta” egy vasárnapi ebédmaradvány láttán született.
Reszeljük le az elõzõ napról
megmaradt burgonyát, adjuk
hozzá a tojásokat, a tejet, az
ásványvizet, a sütõport, az étolajat, és annyi lisztet, hogy
sûrû palacsintatésztát kapjunk. Cukor – mint a hagyományos palacsintáknál – ez
esetben nem kell bele. Süssük
ki a palacsintákat, de ne ijedjünk meg attól, ha kicsit vastagabb lesz, hiszen a tölteléket is
el kell bírnia. Bár Pannika azt
mondja, õ jobban szereti, ha a
tésztát is lehet érezni evés
közben, nem csak a sok tölteléket. Ezután elõvehetjük a
hûtõbõl a maradék pörköltet,
ami lehet bármilyen húsból.
Ha az ügyvezetõ asszony siet,
akkor jobban szereti sertésbõl

vagy marhából, gyorsabb ledarálni, nem kell a csontozással bíbelõdni. De ha csontos a
hús, akkor jut a kutyának is.
Keverjük hozzá a petrezselymet, és lazítsuk tejföllel és
mustárral ízlés szerint. Töltsük meg vele a palacsintákat,
hajtogassuk õket négyfelé. A
tészták tetejét locsoljuk meg
tejföllel, szórjunk rá reszelt
sajtot, és tegyük forró sütõbe.
Addig süssük, míg a sajt rá
nem olvad. Ha vegetáriánus is
van a családban, mint Balogéknál, akkor Pannika a húsos töltelék helyett gombapörkölttel vagy párolt zöldségekkel készíti a palacsintát. A
„gazdaságos palacsinta” más,
mint a tegnapi ebéd, és még
kidobni sem kellett semmit.
sete

A Paks és Kézdivásárhely között lévõ kapcsolat jóvoltából
ezúttal negyvennégy gyermek vendégeskedett Pakson,
nyolc-tizenhat éves korúak.
Családok látták vendégül
õket, a kísérõtanárok pedig
az ESZI kollégiumban kaptak szállást. Sem a gyerekek,
sem a pedagógusok nem
unatkoztak a Pakson töltött
idõ alatt, sokat kirándultak,

ismerkedtek a közelebbi, s távolabbi környékkel.
1990-tõl évente, ’97-tõl kétévente látogatnak Paksra a
kézdivásárhelyiek a paksi úttörõk meghívására, s a paksiak is rendszeresen viszonozzák a látogatást. Az erdélyi
gyerekek ezúttal tíz napot
töltöttek itt, néhányuk nem
idegenhez érkezett, évek óta
járnak egymáshoz, valóban
szövõdtek barátságok. – Azt
is mondhatnám, hogy nem is
vendégként éreztük magunkat, sokfelé jártunk, programból volt bõven – összegezte a búcsúzáskor Kelemen
Éva. A pedagógus hozzátette:
érdekes most végignézni a
gyerekeken, sokan sírnak,
mennének is, maradnának is,
még tíz nap után is.
A kézdiek hazafelé tartva
Szegedet és Ópusztaszert is
útba ejtették, hogy még többet megismerjenek Magyarországból.
-vt-

Mit süt-fõz ma?

Balog Pálné
Egy gazdasági igazgató otthon sem tud kibújni a bõrébõl,
a konyhapénzt is aprólékosan
beosztja. Balog Pálné, vagy
ahogy többnyire ismerik, Pannika, a Paksi Közmûvelõdési
Kht. gazdasági ügyvezetõje a
saját háztartását is így irányítja. Az egyes konyhai mûveleteknél semmi nem vész kárba,
legfeljebb kicsit átalakul. Gyakori eset más családoknál is,
hogy többet fõznek, mint
amennyit
elfogyasztanak,
másnap pedig már nem minden esetben eszi az ember szívesen az elõzõ napi maradékot. Pannika legfrissebb találmánya, a „gazdaságos pala-

Hozzávalók: a tésztához: 2
db fõtt burgonya, 3 db tojás,
1 l tej, 2 dl ásványvíz, 3 evõkanál étolaj, 1 zacskó sütõpor, liszt; a töltelékhez: pörköltmaradék, 1 csokor petrezselyem, mustár, tejföl,
reszelt sajt.

Fotók: Vida Tünde (fent balra), Fonyó Dániel (fent jobbra), Balog Judit (alul)
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Könyv a Rézbányay-évfordulóra
(Folytatás a címlapról)
– Ez egy 1934-ben készült
fénykép, itt van édesanyám,
itt édesapám – mondja, majd
azt is elárulja, hogy a fényképész mester pedig, aki képeket készítette, a nagyapja.
Már 1998-ban elkezdte gyûjteni dr. Rézbányay Dezsõ
életének emlékeit, ezeket
most csokorba gyûjtötte, így
készült el a kiállítás, s a
könyv Schubert Péter tervei
alapján. Az igényes kivitelû
kötet ötszáz példányban jelent meg az önkormányzat
és paksi vállalkozók támogatásával. – A könyv nemcsak
azoknak szól, akik ismerték,
és nem csak az eredeti paksiaknak. A ma itt élõk fele nem
itt született, így nem ismeri
a város múltját, de ha igazán
paksivá akar válni, biztosan
értéknek tartja ezt – mondja
Ági néni. Míg készült a
könyv, Hanol Ferencné rá-

jött, egy ember életének dokumentuma akár egy történelemkönyvet is helyettesíthet, hiszen a most elkészült
kötet sem csak a zenérõl, s a
karnagy munkájáról szól,
visszaköszönnek a történelemkönyvekbõl ismert momentumok is.
Dr. Rézbányay Dezsõ –
mint meséli – 1905-ben született Pakson, s itt élt 1984-ben
bekövetkezett halálakor is.
Civilként ügyvéd volt, de életét a zenének szentelte, s bárhova vetette a sors, úgy alakította életét, hogy ne kelljen
távol kerülnie a muzsikától.
– Bárhova került – mondja
egykori tanítványa – ripszropsz zenekar, együttes volt
körülötte. Így volt ez, amikor
a zeneakadémia elvégzése
után visszakerült Paksra, s az
akkor már mûködõ kórus élére állt. A közmûvelõdés egyik
kiemelkedõ alakjává vált, s itt

A tánc varázsa

Négyéves a Csillag Showtánc Egyesület, melynek
tagjai a mûvelõdési központ
könyvtárgalériáján rendeztek kiállítást a születésnap
alkalmából. Az október végéig látható tárlaton elsõsorban az elmúlt egy évüket követhetjük nyomon fényképeken. Emellett érmek, oklevelek, kupák tanúskodnak versenyeredményeikrõl, így például egy országos megmérettetésen elért arany- és
Fotók: Szaffenauer Ferenc

ezüstminõsítésrõl, országos versenyeken szerzett elsõ, harmadik helyezésrõl.
Az egyesület taglétszáma ötven és
száz között mozog. Jelenleg háromtól huszonöt
éves korig manó,
gyerek, tini és
felnõtt csoportokban dolgoznak. Heti három napra beosztva mindenkinek két-két
próbája van. A fellépések
mellett rendezvények is fûzõdnek nevükhöz, a karácsonyi „Csillogó ünnep” elnevezésû jótékonysági mûsor, illetve az idén útjára bocsátott
Csillagfény parádé, ahol különbözõ országos táncversenyeket, szépségversenyt, divatbemutatót,
sõt
egy
Guinness-rekord-kísérletet

is maga köré gyûjtötte a zenekedvelõ embereket. Az
énekkar irányítása alatt jelentõs sikereket ért el, amit
egyebek között a Magyar Rádió korabeli mûsorfüzete bizonyít, a paksi kórus elõadásában élõben hallhatták dr.
Rézbányay Dezsõ mûvét, a
Békezsoltárt. Ez a mû 1949ben hangzott el utoljára.
Mindeddig. A zeneszerzõ,
karnagy születésének századik évfordulójára szervezett
ünnepségen újra felcsendül a
mû. Hanol Ferencné büszke
arra, hogy olyan nagy hírû
kórust megnyernie a debreceni Canticum Novum kamarakórus.
A kiállítást a városi mûvelõdési központban láthatják
az érdeklõdök, a könyvet a
Pelikán Bt. üzleteiben és a
Péger Galériában találják
meg.
Vida Tünde
is láthatott a közönség. Az eltelt évek alatt a megtanulható táncok köre folyamatosan
bõvült, így ma már igen színes a paletta, tavaly óta a
VIVA legjobb férfitáncosa is
oktat náluk. Az egyesületet
Dr. Czárné Nagy Ildikó vezeti, aki a születésnapi kiállítás
megnyitóján felidézte az elmúlt idõszakot, köszönetet
mondott a gyerekeknek, támogatóiknak, valamint a szülõknek, akik annak idején
kezdeményezték a csoport
megalakulását, és azóta is sokat segítenek. A tervekrõl
szólva elmondta, hogy rendezvényeiket életben kívánják tartani, és az immáron
második alkalommal megrendezett szülinapi kiállításból is hagyományt szeretnének teremteni, azaz minden
év õszén a közönség elé tárni
tevékenységüket, elért eredményeiket,
megmutatni,
hogy a tánc öröm és varázs.
-gyöngy-
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A testvérváros
évkönyve
Kézdivásárhelyi tanítónõktõl
kaptam a minap városuk öszszevont, 2004–2005-ös évkönyvét, melyet Kocsis Károly szerkesztett, és a helyi
polgármesteri hivatal adott ki.
A kötet a kalendáriumok
hagyományait is követve
232 oldalon, igényes nyomdai színvonalon mutatja be,
mi történt az elmúlt két évben
Kézdivásárhelyen,
Felsõháromszéken. A sok
színes közlemény mellett olvashatjuk a 2003-as év krónikáját, a 2004-ben tartott
felsõháromszéki helyhatósági választások összefoglalóját, Benedek Elek Bálványos váráról szóló írását, az
ojtozi Janka-várának történetét. Nemcsak a kézdiszéki
ének- és zeneoktatók, hanem a községi erdõk pásztorainak névjegyzéke is
megtalálható az évkönyvben, akárcsak a gyógyfürdõk, borvíztelepek lajtstroma. A könyvben van utónévjegyzék is, hogy a szülõk ne
csak a szappanoperák szereplõi és az amerikai mozisztárok mintája alapján adjanak nevet gyerekeiknek. A
figyelmes olvasó rábukkanhat Visk nyomára is. Paks
kárpátaljai testvérvárosának
lakói ugyanis székely határõrök leszármazottjainak tartják magukat. A kiadványban
több, Kézdivásárhely történtetét (a város vásárait, a település két világháború közötti életét…) megörökítõ tanulmány is helyet kapott. A
24-es határvadász-zászlóalj
történetérõl szóló dolgozat
az évkönyvben olvasható
elõször teljes terjedelmében. Terjedelmes elemzés
veszi számba a térség gazdasági adottságait és fejlesztésének lehetõségeit.
Utánzásra érdemes cselekedet az évkönyv kiadása.
Remit Tenda
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Emléklõverseny

Dr. Oláh László egykori
rendõrkapitány emlékének
tiszteletére immáron nyolcadik alkalommal rendezték
meg az IPA lõversenyt a biritói lõtéren. Az International Police Association versenyén két kategóriában indulhattak a nevezõk. Az IPA tagok mellett civilek, ún. IPAbarátok is vendégei voltak a
programnak. A civilek kispuskával célba lövésen, míg
a hivatásosok szituációs lövészeten mérhették össze tudásukat. A rendezvényen
bográcsos ételfõzõ versenyt
is hirdettek, ahol szürkemarhából kellett valamilyen
ételt fõzniük a nevezõknek.
Érkeztek vendégek a hadseregtõl, a büntetés-végrehajtási intézetekbõl, az atomerõmû fegyveres szolgálatától és más fegyveres szervektõl is. A versenyeken civil
kategóriában a résztvevõ
csapatoknak három próbálkozásra volt lehetõségük,
majd tíz lövést értékeltek. A
szituációs lõgyakorlatot pisztollyal és az ahhoz tartozó
nyolc lõszerrel kellett megoldani. A résztvevõket úgy a
lövészet kategóriákban, mint
a fõzõverseny kategóriában
emléklappal jutalmazták. Az
IPA-barát vándorkupát idén
a paksi Diana lövész klub vihette haza, míg az IPA vándorkupát a tavalyi gyõztes
Jász-Nagykun-Szolnoki IPA
szervezettõl nyerte el a paksi kapitányság. A fõzõverseny elsõ helyezettje Vass
Zoltán lett.
-pgr-
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Jelesre vizsgázott a Gépkar

A régi, tízméteres elõmelegítõ köpeny billentése

Hamarosan véget ér a hármas
blokk nagyjavítása, ennek során
elsõ ízben került sor a hat darab
nagynyomású elõmelegítõ cseréjére.
Kaluzsnyi László nem rejti véka
alá, büszke arra, ahogyan elvégezték az atomerõmû hármas
blokkján a nagynyomású elõmelegítõ berendezések cseréjét. A
Gépkar Kft. kirendeltség-vezetõje
elmondta, az atomerõmûvi blokkok karbantartásainak történetében is egyedülálló volt a rájuk váró
feladat, melyet precízen és különösen rövid idõ alatt megoldottak.
– A fõvállalkozó a Transelektro
Rt. volt, amely annak köszönhetõen kért cégünktõl ajánlatot erre
a feladatra, hogy több mint hét
éve végezzük emelõ berendezések tervezését, karbantartását,
javítását és az ehhez kapcsolódó
emelési feladatokat – mondja
Kaluzsnyi László. A feladat nem
volt egyszerû, a cserére váró régi berendezés súlya közel száz

tonna volt, ezt három darabban
emelték ki és billentették vízszintes helyzetbe, hogy kiszállítható

emelése, vagonra helyezése során összességében tízezer tonna
súlyt mozgattak meg. Szigorú
ütemterv szerint kellett dolgozniuk, az elvárás a 24 órás munkarend volt, amihez legalább 48
emberre volt szükség, így a saját
szakembereik mellett alvállalkozókkal is együtt dolgoztak. – Kollégáim minden munkafázist alaposan megterveztek, elõkészítettek. A projektet Kása László és
Fillér László osztályvezetõ irányította, elismerést érdemlõ módon
– mondja Kaluzsnyi László, hozzátéve: a Gépkar Kft. a feladatot
hiba nélkül, precíz módon hajtotta végre, s a tervezettnél öt nappal korábban fejezte be. Az

A kiemelt csõköteg-spirál vagonra emelése

legyen. A helyére új, 47 tonnás
elõmelegítõ került. Több mint
negyven speciális emelési mûveletet kellett elvégezni, ezekhez a
Gépkar Kft. gyártotta a billentõ,
mozgató, kiemelõ szerkezeteket
is. A hat berendezés cseréje, ki-

Elõkészítik az új elõmelegítõt beemelésre

atomerõmû vezetése értékelte a
kimagasló teljesítményt, melyet
Gábor József ügyvezetõ igazgatónak levélben is megköszönt.
A kirendeltség-vezetõ azt is
hozzátette, ezen a speciális feladaton túl a fõjavítás keretében
más munkákat is végzett a Gépkar Kft., egyebek mellett dolgoztak a gõzfejlesztõknél, saját tervezésû és gyártású hõcserélõt
építettek be, a turbinánál karbantartási munkát végeztek. A hat
elõmelegítõ berendezés cseréje
azonban kiemelkedik a sorból, s
nemcsak a feladat különlegessége miatt. – Öröm volt látni, hogy
szakembereink milyen szervezetten, gördülékenyen végzik a
munkát, minden lépést maximálisan elõkészítve – hangsúlyozta
Kaluzsnyi László.
(X)
Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent balra)
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Civil sorok
Az ÖKO Munkacsoport Alapítvány köszönetét fejezi mindazoknak, akik megtisztelték azzal, hogy adójuk 1%-t felajánlották,
és ezzel nagymértékben hozzájárultak a
céljaink megvalósításához. Rendezvényeinkkel, akcióinkkal, programjainkkal eljutottunk minden korosztályhoz, a Föld napi
rajzpályázattal, a Séta az egészségért
programmal, ismeretterjesztõ elõadásokkal, felnõtteknek szóló környezetvédelmi
vetélkedõvel. A 2004-ben felajánlott
összeg 212.409 Ft volt. Köszönjük és várjuk az érdeklõdõk jelentkezését munkacsoportunkba.
Az alapítvány kuratóriuma
A Paksi Polgárõr Egyesület köszönetet
mond mindazoknak, akik céljaink megvalósításához felajánlották 2004. évi
adójuk 1%-át. Egyesületünk a befolyt
összeget – 132.334 Ft-ot – technikai eszközök felújítására illetve fejlesztésére és
a mûködési költségeinek kiegészítésére
fordította.
A Paksi Polgárõr Egyesület a 2006. évben is kéri Önöket, hogy támogassák a

2005 évi adójuk 1%-ával munkánkat,
hogy tovább javíthassuk a rendõrséggel együttmûködve városunk közbiztonságát. A Paksi Polgárõr Egyesület
adószáma 18857852-1-17.
A Paksi Deák Ferenc Általános Iskola
Gyermekeinkért, Jövõnkért Alapítványa
nevében köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2004-ben személyi jövedelemadójuk 1%-kal támogattak bennünket. Az
ebbõl befolyt 567.497 Ft-ot tanulmányi kirándulások támogatására, tanulóink jutalmazására, rendhagyó órák szervezésére
fordítottuk.
A Dunakömlõdért Egyesület ezúton is
köszönetét fejezi ki azoknak, akik a
2004. évi SZJA 1%-ával, 77.630 Ft-tal
támogatták. Ezen összeget az alapító
okiratának megfelelõen Dunakömlõd
értékeinek megóvására, a település
fejlesztésére és rendezvényekre fordítottuk. Kérjük, 2005. évi SZJA 1%ával továbbra is támogassák egyesületünket.
A PAKSI Kincskeresõk Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik 2004. évi

jövedelemadójuk 1%-ával, összesen
225.707 Ft-tal támogatták céljaink megvalósítását. A befolyt összeget gyermekeink
tanulmányi és szabadidõs tevékenységének támogatására fordítottuk.
Kincskeresõ Alapítvány
kuratóriuma
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rendszerünk korszerûsítésére és külkapcsolataink ápolására fordítottunk. Ha
egyetértenek az alapító okiratban megfogalmazott célkitûzéseinkkel, kérjük, továbbra is tiszteljenek meg bennünket bizalmunkkal, s támogassák alapítványunk
tevékenységét 2005. évi adójuk 1%-ának
felajánlásával is.
C. Szabóné Kocsiczki Ilona
elnök

A Paksi Amatõr Futó Fiatalok ezúton
mond ismételten köszönetet mindazoknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1%-át részünkre felajánlották.
Az átutalt 180.566 Ft összeget , a klub
alapszabályában lefektetett célok érdekében használtuk fel (sportversenyek nevezési díjai.) Adószámuk:
1-8851801-1-17.
A Paksi Amatõr Futó Fiatalok
vezezõsége

A Paksi Sportegyesület ezúton is köszöni, hogy a 2004. évi SZJA 1%-val
egyesületünket támogatták. A beérkezett 119.058 Ft-ot az egyesület sportolóinak szerelésvásárlására fordítottuk.
Kérjük, hogy 2005. évi személyi jövedelemadójának 1%-val is támogassa a
Paksi Sportegyesületet.

Köszönjük, hogy 2004. évi adójuk 1%-át a
Vak Bottyán Gimnázium Tehetséggondozó Közalapítvány javára ajánlották fel. Az
így befolyt 951.150 Ft-ot hátrányos helyzetû, tehetséges diákjaink segélyezésére,
rendezvényeink (pl. diákcsere, zenei randevú) lebonyolítására, tanulmányi versenyek nevezési díjainak kifizetésére, a kórustábor megszervezésére, informatikai

A Paksi Városi Vegyeskar ezúton is szeretné megköszönni a felajánlóknak, hogy a
2004. évi személyi jövedelemadójuk 1%val a Vegyeskart támogatták. Az ebbõl befolyt 346.979 Ft-ot a kórus az olaszországi
nemzetközi verseny részvételi költségeire
fordította. Kérjük, hogy 2005-ben is támogassák adójuk 1%-val a Paksi Városi
Vegyeskart.

A minõség mindenekelõtt
Közel tizenöt éve
vállalkozóként
kezdte tevékenységét Ulbert Sándor. A megrendelések sokasodtak,
a vállalkozás terjeszkedett,
így
elõbb kkt-t, majd
betéti társaságot,
végül kft-t hozott
létre, mindezt családi keretek között.
Ma tíz-tizenöt fõs
szakembergárdával dolgozik. Tõlük
önálló, a megrendelõ igényeit teljes körûen
kiszolgáló munkát vár. Munkatársai – mint mondja –
törzsgárda tagnak számítanak – legtöbbjükkel hosszú
évek óta együtt dolgozik,
így nem meglepõ, hogy
összeszokott, jó kollektíva
az övék. – Tudom, hogy
mindenki igényeinek nem

felelhetünk meg, de igyekszünk eleget tenni az elvárásoknak, s van egy szint,
ami alá semmi áron nem vagyunk hajlandóak menni –
mondja az ügyvezetõ.
Ulbert Sándor elárulja, igyekeznek rugalmasan, a megrendelõ igényeit – még ha
azok a munka közben vál-

toznak is – messzemenõkig
kiszolgálva dolgozni. – Nem
hagyjuk el a munkaterületet
addig, amíg nem tettünk
rendet magunk után, s ha a
tulajdonos úgy kéri, komplex munkát végzünk akár a
kulcsátadásig – mondja az
ügyvezetõ. Alapfilozófiája:
inkább kevesebbet, de jobban, hiszen azt vallja, a minõség a legfontosabb. Elsõ
jelentõs munkájuk nyomát
már nem látni, hiszen az általuk felújított épület, a Budapest Bank leégett, de sok
igényesen felújított épület
õrzi munkájuk nyomát. A
közelmúlt megrendelései
közül a legjelentõsebb a
székesfehérvári Gellért lakópark, ahol több épület
hõszigetelését végezték el
tavaly.
Az Ulbert Kft. megfelelõ
minõsítésekkel – köztük
ISO 9001/2002-vel – ren-

delkezik, ily módon a paksi
atomerõmûben is vállalhat
munkát. Fõ profiljuk a festés, mázolás, de vállalnak
hõszigetelést, burkolást, kisebb kõmûves-, villamos és
gépészeti munkákat. Fõként Pakson dolgoznak, hiszen az ügyvezetõ véleménye és a tapasztalatok szerint a megrendelések zöme
az elvégzett munka nyomán
ismerõsöktõl érkezik.
– A sikerhez mindenekelõtt türelem kell. Nem csak
önmagunké, hanem a környezetünkben élõké –
mondja Ulbert Sándor. Esetében felesége az, aki határtalan türelemmel segíti a
munkában, s amikor õ azt
mondja, elég, segít átlendíteni a holtponton.
Ulbert Kft. Villany utca 18.
Tel:fax: 75/ 421-982 mobil:
20/583-0436
(x)
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Ecset és vonó
A Városi Mûvelõdési Központ
nagykiállítójában Gyõrffy József festõmûvész tárlata látható november 9-ig. Az elmúlt két év munkáiból összeállított kiállítást Darócziné
Szalai Edit, a Paksi Közmûvelõdési Kht. igazgatójának köszöntõje után Hajdú János
polgármester nyitotta meg.
A nagyszámú érdeklõdõnek
nem okozott csalódást a megszokott Gyõrffy-stílust tükrözõ kiállítás, ráadásul a közremûködõ Tengertánc együttes
fellépése még egy meglepetéssel is szolgált. Az együttes
hegedûse nem volt más, mint
maga a kiállító, Gyõrffy József, aki zene iránti szeretetérõl is tanúbizonyságot tett. A

festõ egy éve hegedül az
együttesben, de már gyerekkora óta játszik ezen a hangszeren. A hegedülést, akár-

csak a rajzolást autodidakta
módon sajátította el, majd tanulmányai elõrehaladtával
választania kellett: festés
vagy a zene, s õ az ecset mellett döntött.
Molnár Gyula

Könyvtári katalógus gombnyomásra
Új, európai színvonalú számítógépes szolgáltatással lepte
meg olvasóit a Pákolitz István Városi Könyvtár. Errõl
Nagy Imre, a könyvtár számítógépes rendszergazdája
tájékoztatta lapunkat. Egy új
szoftver segítségével be lehet
lépni a könyvtár katalógusrendszerébe, és lekérdezni az
ott szereplõ könyvállomány
adatait. Így nem kell a régi
cédulás katalógusban keresgélni, létezik-e a keresett
könyv, s éppen kikölcsönözték-e. Ezzel rengeteg idõt lehet megtakarítani, ráadásul
online rendszer lévén éjjelnappal az olvasók rendelke-

zésére áll. Természetesen
nemcsak azt lehet megtudni,
hogy az éppen keresett
könyv a rendelkezésünkre
áll-e, hanem egyéb információkat is lekérdezhetünk. – A
sokoldalú keresõ rendszerrel
ellátott szoftver már most
nagy sikernek örvend, pedig
csak pár hete üzemel – mondta el Nagy Imre. Naponta átlagosan 35-40 olvasói lép be a
rendszerbe, s ez a szám napról napra emelkedik.
Ahhoz, hogy mindez üzemelni tudjon, megfelelõ számítástechnikai háttérre volt
szükség. Az alapokat az elmúlt években teremtették

„A könyv figurái emberi tulajdonságokkal vannak felruházva, és nagyon fontos
emberi érzésekkel. Jó lenne,
ha a mai világban is így
gondolkodnának, mint ebben
a mesében.”
Berta Alexandra
NAGY KÖNYVE

A. A. Milne: Micimackó

meg, a számítógépes hálózat
fokozatos fejlesztésével. Az
anyagi hátteret, amely a
szoftver megvásárlásához és
a technikai felszerelés beszerzéséhez kellett, a város
önkormányzata biztosította,
több mint hatszázezer forint
értékben.
Összességében a számítógépes katalógusrendszer lényegesen megkönnyíti és
meggyorsítja a keresést,
nem beszélve arról, hogy a
felesleges utánjárást is megtakaríthatjuk. Az online keresõrendszer elérhetõsége:
http://katalogus.vkpaks.hu
Molnár Gyula

Álmok viaszban
– Minden képben keressenek
egy kicsit a lelkembõl, mert
ott van – ezzel a gondolattal
ajánlotta a közönség figyelmébe
viaszdombormûveit
Kozma Simon. A képzõmûvész 32. tárlata a rendõrkapitányság Zsarugalériáján rendezett kiállítás. Az alkotó évtizedek óta osztja meg a viasz
varázslatát a közönséggel. Elsõ tárlata még akvarell, a második olajképeit mutatta be, a
harmadikon pedig már megjelentek egyedi technikával
készített viaszdombormûvei.
Azóta mondanivalója, érzései
a viaszban öltenek testet, ihletet leginkább a mitológiából
és a klasszikus zenébõl merít.
Kozma Simon kiállítását Lénárd József költõ nyitotta
meg. Tette ezt most is úgy,
mint mindig, versbe foglalva
azokat a gondolatokat, amelyeket a kiállító munkái ébresztettek benne. A megnyitón összefonódott kép, vers és
zene, utóbbit a Chameleon
Group képviselte. A viasz varázslójának képeit november
5-ig láthatják.
-gyöngy-

„A könyv meghatóan mutatja be három fiatalember küzdelmét korukkal, amelyben
olyan emberek éltek, akik
számára a múlt gyûlöletes
volt, a jelent lenézték, a jövõre pedig fittyet hánytak”
Pálmai István NAGY KÖNYVE
Erich M. Remarque:
Három bajtárs
Fotók: Molnár Gyula (fent), Szaffenauer Ferenc (középen), Juhász Anikó (lent)

PORTRÉ

Jó napot, mi újság?

Ronczyk Tibor
Eredeti szakmája gépészmérnök. Engedve a kalandvágynak, s némi anyagi ösztönzésnek Moszkvában tanult. Hogy miért cserélte szakmáját katedrára? Nem
titkolja, a sors hozta így. Ilyen állást kapott, amikor
Pécsre nõsült, s munkát keresett. Mára viszont talpig
pedagógussá, sõt iskolavezetõvé vált. Négy esztendeje õ,
Ronczyk Tibor az Energetikai Szakközépiskola (ESZI)
igazgatója.
Miután a helyes névhasználat
érdekében – ismeretségünk
óta vagy huszadszor – megkérdezem, doktor-e, elárulja,
nem, de van jogi szakokleveles
mérnöki diplomája. S ezen kívül még sok egyéb más, köztük az elsõ, a gépészmérnöki
diploma. Az akkori Nehézipari
Minisztérium ösztöndíjasa
volt, s Moszkvában tanult
négy éven át. – Tudom, hogy
ma már divat lenézni a keletet,
de jó volt az egyetemi oktatás,
gyakorlatiasabb, mint nálunk.
Míg itt megmutattak egy mûszert, ott tíz olyant vehettünk
a kezünkbe – mondja. Az
egyetemen látott egy hirdetést, csábította az újdonság, s
a kaland, illetve, hogy az ígért
ösztöndíj egy átlagos havi ke-

resettel is felért. A szülei
egyébként azt szerették volna,
ha orvos lesz, mint édesapja,
de már apró gyerekkorában
meglátszott, milyen szakma
felé húz, hiszen mindig bütykölt valamit. Az ELTE atomfizikai tanszékén pillanthatott
bele az oktatás bonyodalmaiba
– ahogyan õ maga fogalmaz.
Pécsre nõsült, s a Hevessy
György Mûszaki Szakközépiskolába került, amely egy iskola-összevonás áldozata lett.
Mivel úgy gondolta, egy nagy
iskolában nem jó, nehéz tanítani, pályázott az ESZI igazgatói posztjára. Az iskola akkor vált el az atomerõmûtõl,
Ronczyk Tibor egy felbolydult
méhkasban érezhette magát.
Az elsõ találkozáskor a peda-

gógusokkal érezte a felé áradó
gyûlöletet. Aztán, ahogy teltek
a hónapok eltûnt ez az érzés.
– Hosszadalmas meggyõzõ
munka, türelem, példamutatás kellett hozzá – árulja el. Az
eredmény egyebek között
azon látszik, hogy a gyerekek
ráköszönnek az utcán is, nem
csak az iskolában. – A gyerekekre pillanatnyilag lehet neheztelni, de bosszút állni soha.
A diák annyi tiszteletet ad,
amennyit kap – sorolja az
alapelveket. – Mi a titka a sikernek? – firtatom. – Következetességre, objektivitásra van
szükség, jogszabálykövetésre,

– mondja. Az egyik kedvence
a hip-hop, mert ez lazább, feltûnõbb, a másik a hastánc,
mert kimondottan nõies. Ezzel érte el legnagyobb sikereit is, 2003-ban egy versenyen
harmadik lett, majd idén
szintén bronzérmet nyert
egy bajnokságon 15-18 évesek között. Itt nevezett barátja, családja biztatására a

szépségversenyre. – Nem
volt kudarc, mert tudtam,
hogy igazán nem vagyok odavaló, de kicsit elbizonytalanodtam – árulja el. Azt sem
titkolja, hogy szívesen ölti
magára a fellépõruhákat.
Nem véletlenül, hiszen édesanyjához, nõvéréhez hasonlóan a nõies darabokat szereti,
szívesen hord szoknyát, magas sarkú cipõt.
Terveirõl szólva elmondta,
középfokú angol nyelvvizsgára és ECDL számítógépkezelõi vizsgára készül. Természetesen ismét szóba kerül a tánc, egy ismerõssel,
aki a legutóbbi hastáncbajnokságon dobon kísérte, azt
tervezik, közös fellépéseket
vállalnak.
-vt-

Tehetségesek, fiatalok

Hencz Gabriella
A tánc hosszú ideje meghatározó Hencz Gabi életében,
mégis úgy gondolja, hogy „civil” foglalkozást választ majd.
A tizenhét esztendõs lány az
ESZI környezetvédelmi szakán tanul. Táncolni – népi
táncot – az óvodában kezdett,
már akkor arról álmodott,
hogy majd színpadra lép. Öt
éve csatlakozott a Csillag
Show Tánc Egyesülethez,
ahol szteppel, a show-, hiphop és hastánccal ismerkedett. – A tánc alapjában véve
öröm egy nõnek. Nagyon szeretem a zenét, s ha meghallom, máris táncolni szeretnék
Fotók: Vida Tünde
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s arra, hogy az alapvetõ
normákat mindenki betartsa. Egyfajta rend,
rendszeresség kell. Na
nem olyan, ami az asztalomon van – mondja.
Amikor Paksra került, alig több, mint háromszáz, ma hatszáz
diák jár az iskolába. Az
állami normatíva elnyerése
érdekében
emelni kellett az osztályok létszámát, ami a
tanulmányi eredmény
romlását vetítette elõre. A látszólagos rendetlenség ellenére tévedhetetlenül nyúl az iskoláról
készült paksamétáért. – Sikerült megállítani a romlást, a
középiskolák között a jobbak
közé tartozunk – mutatja a felmérés egyértelmûen kedvezõ
eredményét. Az iskolával kapcsolatban elmondja még, hogy
szeretné, ha rövid idõn belül
nem egy, hanem több szakmát
adhatnának a diákoknak. Beszámol arról, hogy rövidesen
elkezdik a gyakorlóközpont
megépítését, ami reményei
szerint még több fiatalt csábít
majd hozzájuk.
– A család szétszóródott, a lányom Hollandiában, a fiam és
a feleségem Pécsett. Ennek
vannak hátrányai és elõnyei is.
Amíg itt vagyok, a munkára
tudok figyelni, senki sem firtatja, ha késõig dolgozom –
mondja, amikor a magánéletérõl faggatom. Egyik hobbija a
kajakozás. Elhatározta, hogy
elhozza Paksra túrakajakját,
de eddig – négy éve van itt –
valahogy nem akadt rá ideje.
A focira viszont igen, kollégáival és a diákokkal ugyanis hetente egyszer az ESZI sportcsarnokában rúgják a bõrt.
Búcsúzóul megkérdezem, mi
az, amirõl semmiképpen se feledkezzem meg: – Egy-egy évnyitón, ballagáson sokan látnak, én viszont mindenkit nem
ismerhetek, szégyellem, de
elõfordul, elõre köszönnek a
hölgyek az utcán. Köszönöm
nekik és elnézésüket kérem.
Vida Tünde
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Braun Ákos
verhetetlen
Újdonsült Európa- és világbajnokunk, Braun Ákos
az elmúlt hétvégén, Miskolcon megrendezett, országos cselgáncsbajnokságon sem talált legyõzõre.
A 73 kg-os paksi bajnok
magabiztos versenyzéssel,
minden mérkõzését iponnal megnyerve gyûjtötte
be a bajnoki címet. – Ha
ebben az évben lenne olimpia, akkor Ákos holtbiztosan azt is megnyerné –
mondják a szurkolók. A
sérülésébõl minap felépülõ
Rajcsányi Gergõ második
helyen zárt a 90 kg-osok
mezõnyében. Pfeffer Árpád a 60 kg-ban ötödik helyen fejezte be a bajnoki
küzdelmet. A Hangyásitanítványok most is bizonyították, hogy paksi sikerek nélkül egyetlen cselgáncsverseny sem fejezõdhet be.
SJ

Diákolimpikonok
Jól szerepeltek a paksi diákok Pécsett a duatlon diákolimpia országos döntõjén.
Az V. korcsoportos fiúk
csapatversenyében a Vak
Bottyán Gimnázium tanulói
bronzérmet szereztek. A
csapat tagjai: Cziczer Viktor, Sohonyai Zoltán és Feil
Gergõ.
A IV. korcsoportos paksi fiúk a több, mint száz indulót
felvonultató mezõnyben a 6.
helyen végeztek. A csapattagok: Feil Máté, Kovács Imre
és Barabás Attila.
A II. korcsoportos fiúk versenyében az Antóni Csanád,
Vámosi Achilles, Takács Dániel összeállítású paksi csapat a 9. helyet szerezte meg.
Utóbbi két csapat tagjai a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói.
-vt-
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A tabella élén a PSE focistái
A labdarúgás paksi szerelmesei álmodni sem merték
volna, hogy a Nyugati csoportban, tíz lejátszott mérkõzés után kilenc gyõzelemmel, egy vereséggel, huszonhét ponttal a táblázat
élén foglal majd helyet a
gárda. A Lengyel Ferenc
vezetõedzõ által irányított
együttes a jó felkészülés, a
szerencsés igazolások után
magabiztosan veszi az akadályokat. A sportkör elnökségének tanácskozásán külön napirendként szerepeltek a sikerrel járó kötelezettségek, hiszen a mai másodosztályban nem elég,
hogy van egy jó csapat, biz-

tosítani kell az eredményes
szerepléshez az anyagi feltételeket is. Tévés szereplések, tûzkár, leromlott állapotú kiszolgáló létesítmények. Ez volt jellemzõ az
õszi idény kezdetén, de ezen
változtatni kell. A hogyan
továbbról Haraszti Zsolt
szakosztálymenedzser nyilatkozott: – Borzasztó irreális körülmények vannak.
Ha az önkormányzat segíteni kíván ennek kezelésében,
akkor õsszel el kell készíteni a terveket, és tavasszal
indulhatna az építkezés. A
jelenlegi négy öltözõbõl
egyet használ a felnõtt csapat, a másikakat pedig fel-

váltva veszi igénybe a vendég együttes, és a hat elõkészítõ csapat. A gárda kiváló eredménye a szakvezetést is meglepte, de nem kívánunk a fellegekben járni,
maradt az eredeti cél, a bajnokságot dobogós helyen
befejezni.
Haraszti Zsolt külön kiemelte, hogy ez a teljesítmény azért is rendkívül komoly, mert a másodosztályban nem sok olyan labdarúgócsapat van, ahol amatõrök rúgják a labdát. A PSE
legénysége pedig a napi
nyolc órás munka után kezdi meg az edzéseket.
SJ

Megalakult a Gyapai
Sportegyesület
Immár hivatalosan, közhasznú társaságként mûködik
Gyapán a sportegyesület.
Huszonhat taggal, október
7-én „legálissá” vált az eddigi öntevékeny focibarátok
klubja. Kovács Sándor önkormányzati képviselõ a hivatalos hátteret, a település
egyik mozgatórugója, Frics
István az aktivitást biztosította az alakuló gyûlésre. Az
elmúlt években a kispályás
labdarúgás és a falunapok
szervezése jelezte a közösség összetartását, most ezt
szeretnék bõvíteni azzal,
hogy egyesületet alakítottak. Ez biztosít lehetõséget
arra, hogy pályázatokon vehessenek részt, illetve egy
faluházat létrehozva asztalitenisszel, tenisszel, és más
klubtevékenységgel is bõvítsék a repertoárt. Az egyesület mûködtetését tagdíjakból, illetve a részönkormányzat támogatásából kívánják finanszírozni. Terveik között szerepel az is, hogy
nagypályás labdarúgócsapa-

tot szervezzenek, illetve hivatalos bajnokságban kívánnak indítani egy ifjúsági
együttest. A nagypályás
mérkõzéseknek a gyapai pázsit hitelesítéséig a dunakömlõdi focipálya ad helyet.
Az egyesület kulturált körülményeket kíván biztosítani a
gyerekeknek akár a sportot,
akár a kultúra valamelyik
részét választják kikapcsolódásként. A megalakulást egy
nõsek-nõtlenek mérkõzéssel
ünnepelték meg, az elsõ
„külföldi” nagypályás mérkõzést Dunakömlõddel bonyolították le az egyesület
játékosai.
Az alakuló ülésen öttagú elnökséget választottak, elnök
Frics István lett, titkárnak
Rózsavölgyi Tibort jelölték.
Mivel ilyen szervezet nem
mûködhet ellenõrzõ bizottság nélkül, így három fõvel
létrehozták a „felügyeleti”
szervet, melynek vezetésével Hatala Adriennt bízták
meg.
SJ

Ismét útjára indult a Labdavarázs. Az 1997-ben kezdõdött
mozgásfejlesztõ
sportprogramra elsõsorban
a nem rendszeresen sportoló óvodás és iskolás korú
gyermekeket várják. Az ingyenes program mûködését pályázati pénzekbõl biztosítják a szervezõk, a szûkülõ anyagi források miatt
idén csupán öt alkalommal
próbálhatják ki magukat a
gyerekek az Energetikai
Szakközépiskola sportcsarnokában.
-dalFotó: Fonyó Dániel
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Az edzõ nehéz szezonra számít
Két elõkészületi torna, egy
gyõzelem, sérültek sora,
próbajátékon a negyedik
játékosjelölt. Valahogy így
állt a helyzet néhány nappal
a bajnoki rajt elõtt.
A keddi edzésen figurákat
gyakorolnak a játékosok.
Czigler jégkockákkal a térdén, felpolcolt lábbal nézi
csapattársait,
Mészáros
nyújtogatja izmait, mert
még érdemi edzésmunkát
nem végezhet. Zsoldos András vezetõedzõ a negyedik
amerikai próbajátékos, a 25
éves, 2 méter magas Rod
Gizzard ténykedését figyeli
a pályán. Értékelés az edzés
végén, majd beszélgetés az
érdeklõdõ szurkolókkal. Beszélgetésünk elején abszolút
nem érezhetõ a békés megnyugvás a vezetõedzõ arcán.
– Rosszabb a helyzet, mint
két évvel ezelõtt volt, amikor

Lacika nem tudott érdemi
munkát végezni a bajnoki
rajt elõtt, most két meghatározó ember hiányzik a csapatból sérülések miatt.
Ezért is volt olyan szedettvedett a csapatjátékunk a
két felkészülési tornán. Az
elvárások magasak, hiszen
mindenki ellenünk akar
majd bizonyítani. Ahhoz,
hogy összeálljon a csapat,
hónapokra lesz szükség,
mert a kezdõ ötöst még nem
sikerült együtt játszatni a
felkészülés alatt. Sitku elment, helyére nem tudtunk
még ekkora rutinnal, játékintelligenciával rendelkezõ
kosarast találni. Smith egy
nagyon jó képességû játékos
volt, hasonló adottságokkal
bíró embert keresünk, de ez
sem járt sikerrel – sorolja
Zsoldos András, aki szerint
nem lesz egyszerû ez a baj-

Twirling-hírek

Kevesen mozdultak Kömlõdön

A paksi kezdeményezésre
létrehozott Magyar Twirling Szövetség (MTSZ) életében számos elõrelépés
történt az idén. Az Európai
Twirling Szövetség meghallgatta Prokob Józsefné
elnök beszámolóját, és felvették a szövetséget a szervezetbe. A magyar versenyzõk idén bemutatkoztak az
Európa-bajnokság záró ünnepségén. A St. Paulban
rendezett 26. Twirling Világbajnokságon Jasna Vujic
horvát edzõ kíséretében
Prokob Ágnes megfigyelõként volt jelen. A paksiak
Kézdivásárhelyen is bemutatták a twirling sportot.
Az MTSZ elnöke elmondta:
a következõ idõszak feladata a sport népszerûsítése, a
hazai bázis megteremtése
lesz.
Lovásziné Anna

A DIKKE nevét minden bizonnyal rövidesen megismeri a város, de a dunakömlõdiek többsége biztosan. A
Dunakömlõdi Ifjúsági Klub
Közhasznú Egyesületnek
ugyanis feltett szándéka,
hogy megmozgat mindenkit, akit csak lehet. A napokban rendezett programjuk a szó legszorosabb értelmében azt várta a résztvevõktõl, hogy mozduljanak
meg, illetve, hogy az akció
szlogenjét
pontosabban
idézzük: mozduljanak rá. Az
elsõ hívó szóra nem volt tolongás, mint Kertész Aliz elnök elmondta, körülbelül
tucatnyian vállalták, hogy
lefutják a kitûzött távot, hiszen ezúttal kocogni kellett,
valamivel többen pedig nézõként kapcsolódtak be a
DIKKE akciójába, amelynek még lesznek követõi.
Tekintettel arra, hogy nem

nokság. A vezetõedzõ szerint
az sem lehet garancia a sikeres indulásra, hogy nem
rangadókkal kezd a csapat.
Jelen körülmények között
minden gyõzelemért véres
harcot kell majd vívniuk.
– Kérem a szurkolókat, a tavalyi szezonhoz hasonló lelkesedéssel biztassák a fiúkat. Higgyék el, mindent
megteszünk azért, hogy az
élvonalban kezdhessük majd
a tavaszi szezont, ahol reményeim szerint már egy összeszokott gárda veszi fel a küzdelmet a lehetõ legjobb helyért a bajnoki táblázaton –
zárta a beszélgetést az ASE
kosárlabdacsapatának vezetõedzõje. Az ötös poszt kivételével összeállt a csapat. Az
ASE játékosai: Monroe,
Djogo, Verli, Pavlik, Horváth
Z., Czigler, Lõrinc, Kiss Zs.,
Jilling, Mészáros, Panta. SJ

mindenki szeret futni, gyalogolni hívják legközelebb a
kömlõdieket, illetve a fiatalok javaslatára kerékpározni. Kertész Aliz annak ellenére, hogy nem voltak túl
sokan, elégedett, hiszen
olyanokat is mozgásra bírtak, akiket korábban még
semmilyen rendezvényen
nem láttak. A résztvevõk
édességet, a legjobbak közülük apró ajándékot kaptak. Az alsó tagozatosoknál
Csíkos Ferenc lett az elsõ,
Adorján Tamás pedig két elsõ helyezést is bezsebelt, elindult a felsõ tagozatosok és
a középiskolás korosztályban, s mindkettõben elsõként futott a célba. Hogy jó
példával járjanak elöl természetesen futott a DIKKE
elnöke és titkára is, igaz õk
ezúttal versenyen kívül indultak.
-vt-
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Rockenbauer Pál
nyomdokain
A természetet járók és kedvelõk, a túrák szerelmesei bizonyára emlékeznek még az
1980-ban vetített „Másfélmillió lépés Magyarországon” címû dokumentumfilm-sorozatra. A Rockenbauer Pál és
stábja által forgatott film útvonala 1100 kilométeren keresztül szeli át hazánkat északon kelet-nyugati irányban,
Hollóházától Írottkõig.
Az Atomerõmû Sportegyesület Természetjáró Szakosztályának öt tagja, Jakab Éva,
Jakab Albert, Gergely László, Péter Imre és Lukács Vilmos 2000-ben elhatározták,
hogy teljesítik az északi Kéktúra útvonal másfélmillió lépését. Az elsõ szakasznak
még abban az évben õsszel
nekivágott a társaság, természetesen – akárcsak a filmben
– a Zempléni-hegység északi
vonulatánál fekvõ Hollóháza
volt a kiindulópont. Az elsõ
szakaszt a következõ öt évben további tíz Kék-túra követte szigorúan a dokumentumfilm útvonalához igazodva, bejárva északon Magyarország csodálatos tájegységeit, falvait és városait. Az öt
év alatt megtett 1100 kilométer végén az ország nyugati
csücskében Írottkõnél nem
maradhatott el a pezsgõbontás. Õk öten méltó módon
emlékeztek meg az azóta tragikus körülmények között elhunyt Rockenbauer Pálról.
Azt talán kevesebben tudják,
hogy az északi Kék-túra útvonal folytatása a Dél-Dunántúli régión keresztül
Írottkõtõl Szekszárdig tart,
ez pontosan 555 kilométer. A
társaság a következõ években ezt a távot is teljesíteni
kívánja, mint ahogy errõl a
szakaszról 1986-ban elkészült
a túrafilm, amelynek bemutatóját a következõ évben már
nem érhette meg Rockenbauer Pál.
-Titti-
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MOZAIK

Szent RókusSzent Sebestyén kápolna

Rókus, a szent életû középkorban élt gyógyító-zarándok a
fertõzõ betegségben szenvedõk, az orvosok és a sebészek
védõszentje, a börtönben sínylõdõk patrónusa. Szent Sebestyén, az egyház védõje, az íjászok, a lövészek, a katonák, a
puskamûvesek, halottvivõk
védõszentje, de fohászkodtak
hozzá a járványok, fõként a
pestis ellen is.
A Szent Rókus és Szent Sebestyén tiszteletére szentelt
római katolikus kápolna Paks
egyik legrégibb egyházi épülete. A Duna partján magasodó dombok között húzódó
völgy végében épült kápolna
szépen illeszkedik a tájba.
Paks talán egyetlen igazán barokkos épülete, egységes barokk stílusát csak kismértékben bontották meg klasszicis-

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 kisipari és 210x82
cm-es faajtó eladó. Érdeklõdni lehet:
70/6296-583, 20/5186-552
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 75/315-027es telefonszámon lehet.

ta részletekkel. A kisebb
templomnak is beillõ épület 7
méter hosszú, 5 méter széles
és magas, a 10 méter magas
torony 2×2 méteres. 1781-ben
egy jómódú paksi jobbágy,
Pummerschein Dávid építtette részben nyers téglákból. A
cseréppel fedett tetõ mellett a
torony fazsindelyes volt, melyben két kisebb harang kapott
helyet. A kupolában található
freskón lévõ szent valószínûleg Orbán pápa, a szõlõskertek védelmezõje, alatta jellegzetes paksi táj: a kápolna környéki dombokon megmûvelt
szõlõskertek présházzal.
Az épület a 19. században
családi kriptaként is szolgált.
A 18. században a Vigyázó családhoz került, 1830-ban átalakították a Cseh-Vigyázó család temetkezési helyévé. A kápolna kõlapos padozatán középen egy márványtábla mutatja a kripta helyét, rajta a Vigyázó család címerével. A kápolnát a késõbbiekben a család a katolikus egyháznak
adományozta. Az épület elõtt
még ma is az 1854-bõl való
provinciális feszület csodálható meg, amit az egykori paksi
városbíró, Fughsz Mihály állíttatott.
1999 nyarán átfogó külsõbelsõ felújítási munkák során
újjávarázsolták a kápolnát.
Hanol János
Dunakömlõdön a Forst Kft. melletti területen
2 szobás, összkomfortos csal. ház 2333 m2es bekerített területtel (szõlõ, szántó) eladó.
Irányár: 9,5 M Ft.
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
panorámás terület (2100 m2) 13 éves kordonos fehérszõlõvel betelepítve eladó. Irányár:
1,5 M Ft
A Dunaföldvári úton a Téglagyár mellett,
szemben a kompkikötõvel, téglaépületben II.
emeleti, 66 m2-es, 3 szobás, összkomfortos,
gázfûtéses lakás eladó. Irányár: 6,2 M Ft.

Ezüstdiplomás
városi vegyeskar
A Paksi Városi Vegyeskar
fennállásának legnagyobb
kihívása volt az a nemzetközi
kórusverseny melyre az elmúlt héten utaztak Olaszországba a Garda-tó partjára.
A versenyt, mint ahogy az a
sportban is lenni szokott,
hosszú felkészülési idõszak
elõzte meg rengeteg próbával. Az együttes tagjai izgalommal telve szálltak fel a
Paksi Atomerõmû Rt. által
biztosított buszra, mely szerda este meg is érkezett a meseszép tópartra. Riva del
Garda városánál megfelelõbb környezetet nem is találhattak volna a szervezõk
egy mûvészeti versenyhez.
16 ország 42 együttese három helyszínen, több kategóriában csillantotta meg
énektudását. A versenyzés
mellett öröméneklésre is volt
lehetõség, ugyanis egyik este a város fõterén sétálgatva
a vegyeskar belebotlott az
egyik norvég kórusba, akikkel aztán közösen szórakoztatták az arra sétálókat. A
paksiak populáris kategóriában neveztek a megmérettetésre, fõ számuk a West Side
Story sokak által jól ismert
betétdalaiból állt. Ebben a
mûfajban finnekkel, olaszokkal, malájokkal, norvégokkal, németekkel, lengyelekA lakótelepen az ASE pálya mögött 1364 m2es közmûvesített építési telek gyümölcsössel,
szõlõvel, kis épülettel eladó. Irányár 5 M Ft.
Madocsán, a Kishegyi úton téglafalazatú 4
szobás, 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, vállalkozásnak is alkalmas. Irányár:
17 M Ft.
Bölcskén a Paksi u.-ban 709 m2-es telken
tégla falazatú, 20 éves, 3 szoba, összkomfortos, családi ház eladó beköltözhetõen.
Irányár: 7,2 M Ft.
A Kossuth Lajos utcában, a volt nyugdíjasház tetõterében 2 éve épített, 96 m2-es lakás

kel kellett megküzdeniük. A
szakértõ zsûri olasz, ukrán
és osztrák tagokból állt, akik
elismeréssel nyilatkoztak a
paksiak produkciójáról a
karnagyoknak megtartott
elemzés során. De nem csak
a szakembereknek tetszett a
tizenöt perces mûsor, hanem
a vetélytársak is nagy tapsban törtek ki az egyik bemutatott darab után. A pénteki
versenynap végén mindenki
hatalmas feszültségben várta a másnapi gálát, fõként
pedig az eredményhirdetést.
A gálahangversenyen minden egyes kategóriából hallhatott ízelítõt a Riva del Garda egyik új és hatalmas
templomába összegyûlt sok
száz ember. Populáris mûfajban a kategóriagyõzelmet és
a vele járó aranydiplomát az
olaszok vitték el, a paksi kórus ezüstdiplomát nyert. Simon Péter karnagy rendkívül elégedett volt kórusával,
a versenyen elért eredménnyel, azonban pihenésre
még senki nem gondolhat.
Novemberben
Krakkóba
utazik a városi vegyeskar,
ahol egy meghívásnak eleget
téve két koncertet adnak,
egyet egyházi, egyet pedig
az olasz versenyprogramból
összeállított mûvekbõl.
-seteeladó. Irányár 19,4 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
szobás, 2 fürdõszobás, amerikai konyhás, erkélyes, teraszos, központi fûtéses családi ház
garázzsal, gázcsonkkal 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: Fonyó Dániel

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

Október 23.

Ügyeletek

TelePaks

Október 26. (szerda) 19 óra
LOPAKODÓ
Szinkronizált amerikai
akciófilm

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc
emlékére
rendezett városi ünnepség
programja:

Október 30. (vas.) 19 óra
SKY KAPITÁNY ÉS
A HOLNAP VILÁGA
Feliratos amerikai-angololasz fantasy film

13.30 Koszorúzás Dr. Rézbányay Dezsõ sírjánál a Kálvária temetõben.

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

Az október 23-i városi ünnepségen adják át a Pro
Urbe emlékérmeket. A díjazottakat várja a stúdióba
Kovács Tibor október 24én, hétfõn. A Közös dolgaink címû magazin 19.30-kor
jelentkezik.

November 2. (szerda) 19 óra
DALLAS
PASHAMENDE
Magyar-német-osztrák
dráma

Kiállítás
A paksi Városi Múzeum
idõszaki kiállíta a II. világháború tárgyi örökségeit
mutatja be.
A mûvelõdési központ kiskiállítójában Dr. Rézbányay
Dezsõ születésének 100. évfordulójának tiszteletére
emlékkiállítás nyílik.

A Dunakömlõdi Faluházban Rühl Gizella „Vizek és
fények” címû tárlatát láthatják november 7-ig.

KIADÓ ÜZLET- ÉS
IRODAHELYISÉGEK
Paks fõutcáján,
a volt konzervgyári
irodaépületben
(Tolnai út 2.)
15 m2-80 m2-ig
700 Ft/m2 áron.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252
Fotó: Molnár Gyula

14.00 Megemlékezés a Fehérvári úti temetõben. K.
Németh András a Fehérvári úti temetõben Czuczor
Antal sírjánál mond emlékbeszédet, azután néma koszorúzás Tuba János egykori nemzetõrparancsnok sírjánál a Virág utcai református temetõben, majd ugyanott a kopjafáknál Lenkey
István református lelkész
hirdet igét.
15.00 Koszorúzás a Városi
Múzeum udvarán, ünnepi
beszédet mond Hajdú János
polgármester.
17.00 Ünnepi képviselõtestületi ülés és PRO
URBE díjak átadása a
VMK
színháztermében.
Hajdú János polgármester
ünnepi beszéde.
PRO URBE emlékérmek átadása. A debreceni egyetem
konzervatóriumának Canticum Novum kamarakórusa
adja elõ Dr. Rézbányay Dezsõ Béke zsoltárát.

Gyógyszertárak:
Október 17–23-ig:
Borostyán Gyógyszertár
(Dózsa Gy. u. 12.)
Október 24–30-ig:
Arany Kígyó
(Dózsa Gy. u. 77.)
Október 31– nov. 6-ig:
Kristály Gyógyszertár
(Kishegyi u. 50/54.)
Hatósági állatorvosok:
Október 22–23-án:
Dr. Bodnár János
D.szentgyörgy, Rákóczi u. 56.
Tel.: 20/978-11-12
Október 29-30-án:
Dr. Karsai Gábor
Paks, Gesztenyés u. 19.
Tel.: 30/947-38-14
Magán állatorvosok:
Október 22–23-án:
Dr. Kovács Ferenc
Paks, Rákóczi u. 13.
Tel.: 20/390-07-80
Október 29–30-án:
Dr. Cziger Zsolt
D.földvár, Szt. István u. 25.
Tel.: 30/244-95-72
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Fortuna rádió 96,3 MHz
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

Mónus Attila kedvenc olvasmányával folyatódik a
Nagy könyv sorozat október 25-én, kedden 19.20kor. Ezt követõen indul a
Telepaks sportmagazinja a
Lelátó, Dallos Tibor vezényletével.
Az októberi vallási magazinban a Babtista istentiszteletet láthatják. Igét hirdet Vasadi Teodor lelkipásztor. Az ifjúsági énekek
után a képes beszéd, ezen
belül a példázatok ismertetése folytatódik. A tékozló
fiú példázatának elsõ szakaszán keresztül tovább
haladunk a Biblia képes
nyelvezetében. A példázatot Berkes Sándor teológus
ismerteti.

Hirdetéseit feladhatja
hirdetési és marketing
tanácsadónknál:
Fonyó Lajos
Tel.: 70/310-8374
e-mail: fonyolajos@freemail.hu
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
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Vendégségben a kertbarátoknál Szóljon hangosan az ének!

Hûen a nevéhez tök jól sikerült a Paksi Kertbarátok Egyesületének Tök jó estje. A programot a hagyományos kertészeti nappal kötötték össze, így egész nap sürgés-forgás volt a városháza
elõtt. Növényeket, tanácsokat adtak-vettek, csereberéltek, kiállították saját készítésû kompozícióikat. A kertbarátok sült
tökkel, zsíros kenyérrel és teával várták vendégeiket.

Látva, hogy a karaoke mennyire népszerû a fiatalok körében, az
ESZI diákönkormányzata karaoke-estet hirdetett. A programra, melyet lapunk is támogatott, bárki nevezhetett. – A cél nem
a versengés volt, csupán egy jó hangulatú bulit szerettünk volna – mondta el a fõszervezõ, Schneider Ádám. Ez sikerült is, remekül szórakoztak nézõk és fellépõk egyaránt.

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

Októberben -20%
minden keret árából

NIKOTIN
STOP!
a XXI. század egyik
leghatékonyabb
dohányzásról leszoktató
módszere. Egyetlen
alkalom elegendõ…
A kezelés költsége VITAMIN
PÉNZTÁR tagoknak elszámolható. (Bonyhád,
Szekszárd, Paks,
Dunaföldvár, Dunaújváros,
Kecskemét, Kalocsa)

Telefon: 70/450-2373

Nyilvántartási szám: 08-0024-04

Antiallergén
kókuszos
gyógymatracok
nagy választékban!
30%-os
engedménnyel!

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

HACCP

LOVASFELSZERELÉS

Paks, Villany utca 2.Tel.: 20/583-4537
Nyitva: H–P: 8–17-ig, Sz: 8–12-ig

Amire Önnek és lovának
szüksége van, nálunk megtalálja!
Paks, Dózsa Gy.
út 73.
(volt Sánc)
tel: 75/421-669
fax: 75/511-166

Hitelvásárlási lehetõség! OTP Egészségpénztár és Vitamin
Pénztár partnere (kártya). Sodexho Pass utalványt beváltjuk!

A Duna Akkreditált
Autósiskola

Szolgáltatói tanfolyamok.
Belföldi szolgáltatói nemzetközi
(busz, fuvarozói OKÉV: 03-0011-04)
a Paksi Mûvelõdési Központban
Jelentkezni lehet: Leveles János
2005. október 24-én 17 órakor
iskolavezetõnél 20/9430-355
intenzív gépjármûvezetõi tanfolyamot
Az Ifjúsági Irodánál:
indít minden jármû-kategóriában.
75/519-155 telefonszámon.
A tandíj 30%-a
Részletfizetési kedvezmény!
visszaigényelhetõ az adóból.
Fotók balról jobbra: Szaffenauer Ferenc, Molnár Gyula

