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Borünnep
Márton napján
A Sárgödörtéri Présháztulajdonosok
Egyesülete a város apraját-nagyját
várta az ökomenikus újboráldásra, melyet már harmadízben rendeztek meg.
A szervezõk szeretnék a borkultúra terjesztése mellett növelni a paksi borok
ismertségét és elismertségét. Miután a
három történelmi egyház képviselõi
megáldották az újborokat, a vendégek
csapra verték a hordókat, s együtt hallgatták meg a fellépõ mûvészeket.
Írásunk a 7. oldalon

Zeneiskola:
Vissza az
alapokhoz
Az eredeti tervek szerint a
mûvészeti iskola felújítás
alatt lévõ fõépületének falai
megmaradtak volna, de egy
elõre nem látott mûszaki
probléma miatt várhatóan
az alapokig le kell bontani az
épületet. A képviselõ-testület tagjai a helyszínen tájékozódtak a bontási és felújítási munkálatokról.
Írásunk a 3. 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

SCHEFFER
Rendezvény- és
Esküvõszervezõ
Iroda

Paks, Deák Ferenc u. 3.
Tel.: 75/310-949
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Tíz hóekét állítottak csatasorba

Felkészült a téli síkosságmentesítésre a DC Dunakom Kft. Gépparkjuk két új
hóeltakarításra is alkalmas
jármûvel bõvült. A szippantós autóra ekét szereltek, a
konténeres jármûvön pedig
új szóróberendezés és eke is
segíti a hatékony munkát.
Így a téli síkosság-mentesítési gépszemlén már tíz
jármû sorakozott egymás
mellett. – Az elmúlt hetek-

ben a sóõrlõ és a tároló épületének teljes felújítása is
megtörtént – tájékoztatott
Saáry Miklósné, a DC Dunakom Kft ügyvezetõje.
Idén nyolc vállalkozóval kötött szerzõdést a szolgáltató
cég.
Rendkívüli
hóhelyzetben õk is részt vesznek
a mentesítési munkákban.
Városunkban 97 km hosszú a
burkolt belterületi út, ezek
takarítását forgalomban be-

töltött szerepük szerinti osztályba sorolásuk alapján
végzik.
– Nagy hó esetén a hatékony munkához a lakosság
közremûködésére is szükség
van – mondta el Sey László
városgazda. A vagyongazdálkodási osztály munkatársa hozzátette: sokszor a parkoló autók akadályozzák az
utcák takarítását. Így a hóesések kezdetén célszerû

lenne a gépjármûveket olyan
helyen leparkolni, hogy a hótoló autók mozgását ne akadályozzák.
A járdák folyamatos síkosság-mentesítésére is szükség van a téli idõszakban.
Ezt biztosítandó hetven homok-só ládát már kihelyezetek a város különbözõ pontjain. A házak elõtt, a köztisztasági rendelet értelmében a
lakosság feladata a hó eltakarítása minden reggel hét
óráig.
November 14-tõl él a téli
ügyeleti szolgálat a DC
Dunakom Kft-nél. Az úgynevezett minimum ügyelet során kilenc, a maximum ügyeletnél huszonkét személy áll
készenlétben, de a létszámot
szükség esetén bõvítik a cég
olyan munkatársaival, akik
más területen dolgoznak,
közmunkásokkal,
illetve
rendkívüli hómunkásokkal.
A DC Dunakom Kft. a 75/
310-411-es telefonszámon
várja a lakossági bejelentéseket, észrevételeket.
-dal-

Körforgó: téli szünet az építkezésen
November 15-én lejárt
Táncsics Mihály utca–Dózsa György utca sarkán augusztusban megkezdett
körforgalmi csomópont kivitelezési munkálatainak
elsõ fázisa. A Soltút Kft., a
beruházás kivitelezõje az
elsõ ütemben a föld alatti
munkák kilencven százalékát végezte el. A környezeti képet javítandó föld alá
került a víz-, gáz- és elektromos hálózat, a kábeltelevízió és a térfigyelõ rendszer vezetékei. Hamarosan
elkészül a Dózsa György út
útszélesítése, csapadékvízelvezetése és a leállósáv kialakítása. A pályaudvar
felõli részen, a parkban ki-

alakították az utak nyomvonalát, s a leendõ zöldterületi szakaszok helyét is.
A Soltút Kft. télre leáll a
munkákkal. A kivitelezõk
ígérték, hogy a félbehagyott beruházás nem fogja
zavarni a hóeltakarítást, illetve esetleges az síkosság-mentesítést. A beruházás a jó idõ beálltával, remények szerint márciusban folytatódik. A legnagyobb feladat a Dózsa
György út és Táncsics utca
közötti
szintkülönbség
megszüntetése lesz. A Soltút Kft. munkatársa elmondta, hogy a Dózsa
György út 90-es számú
háztól kezdõdik az út lejté-

se, innen fogják a terepet a
körforgó már kialakított
részéhez igazítani. Ehhez
sok-sok földet kell majd elhordaniuk, és az úttestet

teljes szélességben le kell
majd zárni a munkálatok
idejére. A beruházás átadási határideje 2006 augusztusa.
SJ

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 és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: december 2.
Panorámakép: www.paksnet.hu
Címlapfotó: Szaffenauer Ferenc és Molnár Gyula
Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Még tárgyalnak a központi ügyeletrõl

Befejezõdött a központi orvosi
ügyelet helyszínének kialakítása a Rákóczi utcai rendelõintézetben. A beruházás 43 millió forintból, 65 munkanap
alatt készült el.
A Táncsics Mihály utcai rendelõintézet átadását követõen
az ügyelet számára, illetve a
gyermekpszichiátriai és a foglalkozás-egészségügyi szakrendeléseknek biztosít helyszínt a Rákóczi utcai rendelõ.
A Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás központi orvosi ügyeletét a volt nõgyógyászat területén alakították ki.

– Két orvosi rendelõ, egy
fektetõ, orvosi-, asszisztensiés gépkocsivezetõi pihenõk készültek a beruházás keretében. Akadálymentes új vizesblokkot építettek, automata
bejárati ajtók, valamint rámpa
biztosítja a bejutást az épületbe – tájékoztatta szerkesztõségünket a mûszaki átadáson
Hum Ferenc mûszaki osztályvezetõ.
A központi ügyelet kialakítását 43 millió forintból valósították meg. Ennek egy részét,
ötmillió forintot a társulás fedezte pályázat segítségével. A

kivitelezõ Partner Kft helyi
alvállakozók bevonásával végezte el a munkát. A cég szakipari részlegvezetõje, Bálint
István elmondta: az augusztus
végi kezdést követõen két és
fél hónap, 65 munkanap alatt
elkészült a beruházás, amelynek keretében az épületrész
gépészetileg és villamossági
szempontból is megújult.
Az új központi ügyelet január elsejétõl látja el feladatát, a
társulás 14 települését kiszolgálva. A rendszer mûködésének kialakítása még folyamatban van.
– Jelenleg a Háziorvosi
Szolgálat látja el az ügyelet
szervezését, január elsejétõl
a Kistérségi Osztály biztosítja az orvosi szolgáltatást –
mondta el dr. Pásztor Hilda.
A Háziorvosi Szolgálat vezetõje azt ígérte – bár nem lesz
közük az ügyelet mûködtetéséhez – minden segítséget
megadnak, ahogy eddig is
tették.
– Kissé lelassult a központi
orvosi ügyelet megszervezése. Egyrészt, mert Dunaföldvár
önkormányzata

Vissza az alapokhoz
A mûvészeti iskola bontása
során mûszaki problémák
merültek fel, ezért Hajdú János helyszíni találkozóra hívta a testület tagjait. A polgármester mellett Hum Ferenc mûszaki osztályvezetõ
(képünkön) tájékoztatta a
képviselõket arról, hogy a
tervezõ és a kivitelezõ szerint a régi épület falai nem
megfelelõ a teherbírásúak, le
kell azokat bontani. – Úgy
gondolom, nem kell a testület döntése, de szerettem volna tájékoztatni a képviselõket az új helyzetrõl - mondta
Hajdú János. Hum Ferenc
részletesen ismertette a bontás eddigi menetét és a lehetFotók: Vida Tünde

séges megoldásokat. A kivitelezõ szerint az utcafronti
falat mindenképpen bontani
kell, s akkor célszerû lenne a
többiek lebontása is, hiszen
így a stabilitás mellett a szigetelést is jobban tudják garantálni. A homlokzati falat,

mivel helyi védettség alatt, s
mûemléki területen áll, az
épület eredeti állapotában
kell majd helyreállítani.
A közbeszerzési törvény szerint – mivel pótmunkáról van
szó – nincs szükség új pályázat meghirdetésére, tárgyalásos úton kell a kivitelezõvel
megegyezni. Azt, hogy idõben ez mennyi csúszást jelent, most még nem tudják,
de a többletköltségekrõl készült már becslés. Ez alapján
– tervek nélkül – bruttó 1525 millióval nõhet meg a beruházás költsége. Hajdú János a képviselõknek arra tett
ígéretet, hogy igyekszik a lehetõ legrövidebb idõ alatt

többször egymással ellentmondó határozatot hozott a
csatlakozásról,
másrészt
azoktól az orvosoktól, akik
reményeim szerint részt
vesznek majd az ügyelet
munkájában, többször eltérõ
hozzáállást tapasztaltam –
mondta el Hajdú János. A
társulás elnöke hozzátette: a
kistérségi tanács ki fogja adni országos szervezõnek a
feladatot. Az errõl szóló
szerzõdést várhatóan napokon belül aláírják. Az elképzelések szerint elõbb három
hónapra megbízzák az e téren jó referenciákkal bíró
Emergency Service Bt.-t,
majd közbeszerzési pályázatot hirdetnek. Az ügyelet
megszervezése érdekében a
társulási tanács a szakcéggel és a kistérség orvosaival
is tárgyalóasztalhoz ül.
-dalLapzártánk után érkezett a
hír: Dunaföldvár csatlakozik
a kistérségi orvosi ügyelethez,
de szombaton és vasárnap 4–4
órás ügyeletet biztosít helyben, saját forrásból.
megegyezni a munkát végzõ
Strabag Építõ Rt.-vel, mégpedig úgy, hogy a többletköltség még akkor se haladja
meg a húszmillió forintot, ha
az összes falat elbontják. A
bontás alatt lévõ épület mellet idõközben már folyik az
új szárny építése. Hum Ferenc elmondta, a mûvészeti
iskola felújítása-újjáépítése a
szerzõdés szerint 416 millió
forintba kerül. Az egy négyzetméterre jutó árat illetõen
több szám is napvilágot látott. A mûszaki osztályvezetõ
úgy tájékoztatott, a berendezéseket, külsõ burkolatot
kertépítést nem szokás beleszámítani. Eszerint egy
négyzetméter 288.836 forintba kerül.
Vida Tünde
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Tízéves a KÉSZ
A Keresztény Értelmiségiek
Szövetségének
országos
szervezetét Dr. Csanád Béla
professzor hozta létre 1989ben. A paksi csoport az õ kezdeményezésére kezdte meg
mûködését 1995 nyarán. Ma
a KÉSZ paksi csoportjának
mintegy 40 aktív tagja van.
Fõ tevékenységük az evangelizáció, az örömhír közvetítése, ennek szellemében szervezik meg éves programjukat. Részt vesznek az országos rendezvényeken, helyben
pedig zarándoklatokat, kirándulásokat,
kulturális
programokat szerveznek,
nagycsaládosokat, árvízkárosultakat segítenek, lelki gyakorlatokat, szeretetvendégséget tartanak. A jubileum
tiszteletére ünnepi szentmisét mutatott be dr. Keresztes
Pál plébános, közremûködött
Csorba Gábor diakónus, a
KÉSZ fõtitkára. Gangel
Margit, a paksi szervezet elnöke elmondta: érdemes életben tartani a közösséget.
-gyöngy-

VÁROS

Elismerés Ági néninek

Ebben az évben Bodnár
Istvánnénak ítélte a képviselõ-testület a „Segítõ kéz” elismerést. A kitüntetett a szociális munka napja alkalmából
rendezett városi ünnepségen
vette át az díjat Hajdú János
polgármestertõl.
Bodnár
Istvánné elmondta, soha egy
pillanatra sem jutott eszébe,
hogy elköszönjön a pályától.
Nagyon szereti a munkáját,
kollégáit, a gyerekek pedig
rengeteg örömöt hoztak az
életébe. Az ünnepségen virággal köszöntötték Led-

neczky Gyulánét, a Gondozási
Központ házi gondozóját is,
aki elõzõ nap vett át megyei
elismerést. Hajdú János megköszönte a szociális intézményekben dolgozók áldozatos
munkáját, amelyet, mint
mondta, a nehézségek ellenére rendkívüli kitartással és
kötelességtudattal végeznek.
A város helyzetérõl elmondta,
hogy az országos átlagnál
jobb, biztonságosabb szociális
hálót tudnak mûködtetni. További fejlõdést jelent, hogy az
idõsek otthonát harminc férõhellyel bõvítik, valamint az is,
hogy a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatot várha-

Bodnár Istvánné Ágnes Pakson született. Érettségi után a

Villany utcai bölcsõdében kezdett dolgozni. Néhány évvel késõbb csecsemõ- és kisgyermekgondozó képesítést szerzett.
Szakmai tudását folyamatosan, továbbképzésekkel fejlesztette. 1979 májusától az újonnan épült, 120 férõhelyes Ifjúság úti
bölcsõde helyettes vezetõjévé nevezték ki. Munkájával hozzájárult ahhoz, hogy zökkenõmentesen indult az intézmény mûködése, a szakmai munka. Aktív szerepet vállalt a tárgyi eszközök beszerzésében. Immár 37 éve szenteli mindennapjait a
bölcsõdének. Munkaszeretete, pontossága, alapossága – mint
méltatásából kitûnt – példaértékû.

Hogyan leszünk sikeresek az EU-ban?
Akkreditált
tanfolyamot
szervezett és finanszírozott a
Paksi Atomerõmû Rt. Az öthetes oktatás véget ért, s
azok a résztvevõk, akik a
zárótesztet jól írták meg, oklevelet kaptak a tanfolyam
elvégzésérõl. – Reméljük, ez
nem csupán egy újabb papír
lesz a polcon, és valódi tudást adott a tanfolyam –
mondta Kováts Balázs, az
atomerõmû térségi kapcsolatokat menedzselõ fõmérnöke. A képzésre az erõmûvel
kapcsolatban álló kistérségekbõl érkeztek olyan szakemberek, akik uniós pályázatok írásával foglalkoznak,
a tanfolyam ugyanis abban
igyekezett segíteni, hogyan

legyenek sikeresek az Európai Unióban. – Sok hasonló
tanfolyamon voltam már, de
nincsenek jó tapasztalataim,
ez viszont nagyon érdekes
volt és sok olyan ismeretet
szereztünk, amit hasznosítani is tudunk – mondta az
egyik résztvevõ, Ferencziné
Mérei Melinda.
Kováts Balázs a záróünnepségen jelentette be, hogy
már megszületett a döntés a
következõ tanfolyamról. Jövõre munkanélküliek számára szerveznek vállalkozási ismereteket adó tanfolyamot.
A képzést egy olyan angol
cég szervezi, mely nagyon
sok vállalkozást indított már
útjára. A tizenkét hetes tan-

tóan a jövõ év elsõ felében a
munkakörülmények javítása
érdekében új helyre költöztetik. A polgármester hozzátette, még pontosan nem tudják
a megoldást, de belátható
idõn belül megfelelõ helyre
kell költöztetni az Idõsek
Napközi Otthonát, és reményeik szerint beszereznek
egy új gépkocsit, amelyet a
házi segítségnyújtásban fognak használni az ételkiszállításnál, illetve a jelzõrendszeres házi gondozásban. Az ünnepségen a Pro Artis Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény növendékeinek mûsora
is köszöntötte a szociális intézmények dolgozóit, majd a
délutánt állófogadás zárta.
-gyöngy-

folyam azonban nem csak ettõl különleges, hanem attól
is, hogy az oktatások végeztével nem szûnik meg a kapcsolat a hallgatókkal, másfél
éven keresztül figyelemmel
kísérik
vállalkozásaikat,
amelyeket
még
a
tanfolyam
idején el
kell indítaniuk. A
kur zusra
így olyanokat várnak, akik
amellett,
hogy állástalanok, sze-

retnének, s képesek vállalkozni. A paksi kistérségben
lévõ polgármestereket keresték meg a szervezõk,
hogy segítségüket kérjék a
leendõ hallgatók kiválasztásában. Kováts Balázs elmondta, ez egy mintaprogram lesz, sikere esetén, kiterjesztik.
-vt-

Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Vida Tünde (lent)
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Új lap a médiapalettán

Lussonium vitate

– Közel egyéves terv vált
valóra a „Jobb oldalak” címû újság elsõ számának
megjelenésével. Az eddigi
visszajelzésekbõl úgy tûnik, hogy tetszik az embereknek, és igénylik további
terjesztését – mondta el
Barnabás István, a Fidesz
MPSZ helyi szervezetének
elnöke azon a sajtótájékoztatón, ahol bemutatták a
választókerületi lapot. – Az
újságot a Tolna megyei
kettes számú választókerület településein olvashatják, a tervek szerint havi
rendszerességgel és hoszszú távon. Az újság tizenhat oldalán megjelennek a
településeket érintõ anyagok, illetve tallóznak országos heti és napi lapokból – tájékoztatott Szenes

Lussonium vitate, Lussonium
polgára. Ezt a nevet viseli a
Paksi Iparos és Vállalkozói
Kör frissen létrehozott díja.
Az elismerés jelentõs pénzdíjjal, háromszázezer forinttal
jár, s a díjazott kap egy diplomát bizonyságul azért, mert
példaértékû munkát végzett a
városért. A Lussonium vitate
díjat elõször idén, december
17-én adják át egy gálamûsor
keretében. – Ez nem egy
újabb díj, amellyel a vállalkozók munkáját szeretnénk elismerni – hangsúlyozta a díj
alapítása okán rendezett sajtótájékoztatón Kovács Sándor
az Iparoskör elnöke. Az elismerést kizárólag civilek kaphatják, személyek vagy csoportok. Döntést többkörös
szavazás után hoz a vállalkozói kör tagsága. Kovács Sándor azt is elmondta, már több

Éva fõszerkesztõ. Hangsúlyozta, hogy tényszerû,
korrekt olvasnivalót akarnak kínálni az embereknek, szeretnék a bizonytalan szavazókat is megszólítani. Az elsõ szám megjelenését megelõzõen összeállt
egy ötfõs szerkesztõbizottság, amelynek tagjai az
érintett településeken élnek, illetve támogatókat
kerestek. Az ingyenes lapot helyi szervezetek, támogatók terjesztik, így
közvetlenül a háztartásokba jut el, egyelõre 7–8 ezer
példányban. A Fidesz választókerületi
lapjának
megjelenéséhez kapcsolódóan jövõ év elejére egy
internetes hírportál megnyitását is tervezik.
-kgy-

Kötelezõ biztosítás: hol, mennyiért?
Az autótulajdonosok évente
egyszer válthatnak kötelezõ
gépjármû-felelõsségbiztosítást. Idén a biztosítóknak
október végéig kellett nyilvánosságra hozniuk jövõ évi
díjszabásukat. Akik váltani
akarnak, azoknak december
1-jéig fel kell mondaniuk régi biztosításukat, s az újat
december 31-ig köthetik
meg. Idén a tavalyi 5-600
ezer váltásnál jóval többre
számítanak a szakemberek.
A lehetõségek most tovább
bõvültek, már szinte mindegyik biztosítócégnél lehet
interneten is szerzõdni. Ez
ráadásul általában kedvezménnyel is jár, így több ezer
forintot is spórolhat az ügyfél. Bõvült a kedvezmények
köre is, ezekrõl a világhálón
tudunk a legkönnyebben tájékozódni, a www.kotelezo.info.hu oldalon ki is számolhatjuk, mennyibe fog kerülni jövõ évi biztosításunk a
Fotók: Szaffenauer Ferenc

jelenlegi biztosítónknál és a
többi cégnél.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az online kedvezményeknek köszönhetõen a
váltók 45 százaléka a MÁV
Általános Biztosítóhoz szerzõdik, mivel õk rendelkeznek
a legegyszerûbb tarifával, és
az internetes kötéseknél 30%
kedvezményt nyújtanak. Elsõként vezették be november
7-tõl az SMS-ben történõ
szerzõdéskötést.
Néhány példa az engedményekre: Az Allianznál több
mint 17 kedvezmény létezik,
melyekkel akár 38%-os öszszesített engedményt is el lehet érni. A Generali tarifáinál
a kedvezmények maximumát
45% -ban határozták meg. Az
Aegon Biztosítónál leginkább
a partnerség és hûség vethetõ
latba, valamint a család és
gyermekek utáni kedvezmények. Ezek együtt 30%-ot tehetnek ki. Az OTP-Garan-

ciánál újdonság a weboldalon
szerzõdõknek nyújtott 10%-os
„MOL kötési kedvezmény”,
illetve a nyugdíjasoknak kínált 5%. Itt az összes figyelembe vehetõ tétel nem haladhatja meg a 20%-ot.
Az Union Biztosítónál eltûnt a jogosítvány „kora” miatti és a hölgyvezetõi engedmény, de ennek ellensúlyozására bevezették a „vezetés tapasztalati szorzót”, mely a
szerzõdõ kora, neme és a jogosítvány megszerzésének
idõpontja alapján határozza
meg az alapdíjat.
A Groupama díjszabásánál
hatféle csökkentõ tényezõvel
találkozhatunk, melyeknek
az együttesen igénybe vehetõ
maximuma 30% lehet.
A K&H Biztosító (régi nevén Argosz), a Közlekedési
Biztosító Egyesület (KÖBE),
az Uniqa és a Posta Biztosító
nem változtatott jelentõsen a
díjszabásán.
Fellinger

jelölés is történt az elsõ díjra.
Az Iparos és Vállalkozói Kör
az elmúlt héten megtartotta
az õszi szezon második klubestjét is. Ezúttal egy szociálpolitikust, Herpainé Márton
Ágnest hallgattak meg, aki a
szegénységrõl beszélt. Kovács Sándor elnök szerint ez
olyan széles társadalmi réteget érint, hogy beszélni kell
róla.
A vállalkozók legközelebb
november 30-án találkoznak,
akkor Endrei Juditot látják
vendégül, akinek elkészült
harmadik kötete, a Mindörökké férfi. A meghívás egyik apropója, hogy az Iparoskör
egyik tagjáról, Hubert Istvánról is olvasható egy fejezet
a kötetben. Endrei Judit
ugyanezen az estén a Café
Bongóban is könyvbemutatót
tart.
-vt-

Szabó listán indul
Szabó József országgyûlési
képviselõ a Fortuna Rádióban cáfolta a hírt, hogy
nem indul a 2006-os parlamenti választásokon. Elmondta: az MSZP Tolna megyei szervezete november
11-én tartotta küldöttértekezletét, ahol összeállították
a területi listát. Ennek elsõ
öt helyén a megye öt körzetében induló egyéni jelöltek
szerepelnek. A paksi körzetben a párt egyéni jelöltje
Molnár József, Gerjen polgármestere. – A hír felröppenésének valószínûleg ez
az oka – vélekedett Szabó
József, aki az országos listán
szerepel majd. Ezt ugyan
csak jövõ februárban állítják
össze, de szinte biztos, hogy
befutó helyre kerül a Pakson
élõ képviselõ, mert – mint elmondta – minden megye
kap egy helyet, s Tolna megyébõl õ lesz az egyetlen országos listás.
-vt-

ATOMERÕMÛ
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Négypárti egyetértés atomügyekben
A parlament megkezdte a
tárgyalását annak a napirendi pontnak, mely a Bátaapátiban tervezett tárolóra,
illetve az atomerõmû üzemidejének meghosszabbítására vonatkozik. Az 1996/116.
számú, úgynevezett atomtörvény értelmében a Bátaapátiban tervezett atomtemetõ elõzetes munkálatainak
megkezdéséhez a parlament
elvi hozzájárulása kell. Az
üzemidõ növeléshez viszont
nem kell az országgyûlés
döntése, ezt a kérdést az Országos Atomenergia Hivatal
dönti el. A kérdésrõl folytatott parlamenti vita során
egy kivétellel minden képviselõ támogatta mindkét elõterjesztést, csupán Illés Zoltán fideszes képviselõ szállt
síkra ellene, s az atomlobbi
PR-trükkjének nevezte az
üzemidõ-növelés parlament
elé kerülését. Az Országos
Atomenergia Hivatal (OAH)
Nukleáris Biztonsági Igazga-

tóságának fõosztályvezetõje
Fichtinger Gyula úgy nyilatkozott, hogy az üzemidõhosszabbítási szándék társadalmi, gazdasági és politikai
vetülete miatt fontos, hogy a
parlament is tájékoztatást
kapjon errõl a kérdésrõl. Az
engedélyezési kérelmet egy
elõzetes, majd egy részletes
környezetvédelmi hatástanulmány után várhatóan

2008-ban nyújtja be a paksi
atomerõmû a hatósághoz. A
parlamenti vitában a tároló
megépítése és az üzemidõ növelése mellett szólalt fel Szabó József (MSZP) és Tóth
Ferenc (FIDESZ–MPSZ) országgyûlési képviselõ is.
A két nukleáris kérdést
érintõ határozati javaslat
végszavazására várhatóan
november 28-án kerül sor. A

Hírek

rövid tájékozódó látogatásra a PA Rt.
Igazgatótanácsának elnöke, dr. Molnár
Károly társaságában. Elsõként Kovács
József vezérigazgató tájékoztatta az
akadémia elnökét az atomerõmû mûködésérõl és a jövõbeni tervekrõl, majd
közösen megtekintették a kettes blokkot. Vizi E. Szilveszter elsõ ízben járt a
paksi atomerõmûben.

Kovács József, a Paksi Atomerõmû

Rt. vezérigazgatója a Fortuna Rádió
Unikum címû mûsorában elmondta, a
négy blokk közül utolsóként a hármas blokk karbantartására került
sor. A nagyjavítás során a teljesítménynövelés miatt több új mûszaki
feladatot megoldottak. Kovács József
arról is beszélt, hogy folyik a felkészülés a 2003-ban történt üzemzavar
során sérült elemek kiemelésére. A
vezérigazgató elmondta: számításaik
szerint 2006 második felében kezdõdik meg az eltávolítás, s az két hónapig tart.

A Fõvárosi Bíróság úgy döntött, to-

Az erõmû körüli lakossági tájékoztató és riasztó rendszer a novemberi

vizsgán 96 százalékosan teljesített. A
három megyében telepített 227 berendezésbõl kilenc sziréna nem szólalt meg
a november elsõ hétfõjén tartott szokásos próbán.
Tolna megyében hét, Fejér megyében
pedig két berendezés maradt néma.

Gazdasági Bizottság Energetikai Albizottsága a döntést megelõzõen a helyszínen
kívánt tájékozódni a tároló
építésrõl, így kihelyezett
ülést tartott Bátaapátiban. A
kutatásokról a Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Kht.
ügyvezetõje, Hegyháti József, a beruházás lakossági
elfogadottságáról Krachun
Szilárd elnök tájékoztatta az
albizottság tagjait. Elhangzott, a július 10-én megtartott népszavazáson 75% feletti részvétel mellett az érvényes szavazatot leadottak
több mint 90%-a támogatta a
létesítmény megépítését..
Az albizottság tagjai az
ülést követõen megtekintették a kis és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tároló
helyszínét. Megállapították,
hogy a munkálatok az ütemezésnek megfelelõen haladnak.
A Gazdasági Bizottság
Energetikai Albizottsága továbbra is egyhangúan állást
foglalt a határozat meghozatala érdekében.
-vt-

A magyar tudomány napján a paksi
atomerõmûbe látogatott a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Vizi E.
Szilveszter (középen) Kovács József vezérigazgató meghívásának tett eleget,
amikor a Pécsen tartott ünnepségrõl
Budapestre tartva állt meg Pakson egy

vábbra sem ismerhetik meg a paksi
atomerõmûben tervezett kármentesítés részleteit a környezetvédõk. Az
Energia Klub azért fordult a bírósághoz, mert az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) megtagadta a betekintést
abba a dokumentációba, mely a 2003ban történt üzemzavar felszámolásához
szükséges engedélyek beszerzéséhez
készített a paksi atomerõmû. Kisbán
Tamás bíró azzal indokolta a döntést,
hogy nukleáris ügyekben a nemzetbiztonsági érdekre tekintettel vissza lehet
utasítani a közérdekû adatok nyilvánosságra hozatalát. Az Energia Klub
fellebbezett az ítélet ellen.
Fotók: Vida Tünde (fent), Beregnyei Miklós (lent)

MOZAIK

Márton napi borünnep
Márton napi újboráldást tartottak a Sárgödör téren. A
vendégeket a Roger Schilling fúvós zenekar invitálta a
sátorba. Hajdú János polgármester köszöntõje után a
történelmi egyházak képviselõi szóltak az ünneplõkhöz,
majd az újbor megáldása következett, amelyre a paksi
gazdák palackba zárt nedûit
is szívesen látták. A hordó-

kat csapra verték, a jóféle
italt kancsókba töltötték, és
máris lehetett kóstolni. A borok ízlelgetése közben mûsorral szórakoztatták a vendégeket. Bordalokat felvonultató, humorral bõven fûszerezett programot hozott a
Viva Bacchus férfikar. Õket
a paksi evangélikus gyülekezet énekkara követte, majd
László Boldizsár énekelt. A

Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesülete, támogatóik segítségével idén harmadszor rendezte meg a
boráldást, amellyel régi hagyományt elevenítettek fel,
illetve ápolnak. – Márton
napja valamikor az óév utolsó ünnepe volt, ekkorra hordókba került az újbor, véget
ért a betakarítás, bezsákolták a kamrákba a lisztet. Vé-
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get ért a mezõgazdasági
munka, jött a tél, s mindezt
megünnepelték a gazdák –
mondta el Mayer István, az
egyesület elnöke. Hozzátette, a boráldáson a gazdákra
is gondolnak, az õ munkájuk
gyümölcse a hegy édes leve.
A két hordóban rejtezõ bort
az egyesület tagjai választották ki. Idén a fehérbor Till
Ferenc a vörös pedig Krausz
Nándor pincéjébõl származott.
-gyöngy-

Krausz Nándor 1992 óta foglalkozik intenzíven bo-

rászattal, ma már csak vörösbort készít. Szerinte a jó bor
titka a szõlõben rejtezik. Ha egészséges és jó minõségû a
szõlõ, akkor lehet belõle finom nedût készíteni. Az idei termésrõl szólva elmondta, hogy szerinte minõségre jó,
mennyiségre gyenge volt. Az áldásra a vörösboros hordóba kékfrankosából hozott.
Till Ferenc családi hagyományt vitt tovább a borkészítéssel. Inkább vörösboros gazda, de a fehér is megtalálható
kínálatában. Büszke hazai és nemzetközi borversenyeken
szerzett arany- és ezüstérmeire. Az idei termésrõl szólva elmondta, hogy a szélsõséges idõjárás miatt nehéz volt megóvni
a szõlõt. Hozzátette, a nehézségek ellenére színanyagban gazdagok az idei borok, a fehérek jó zamatosak, fûszerezettek.

Saját hazájában lett próféta

Elsõ ízben hívtak helybeli
borászt klubestjükre a paksi
borbarátok. Korábban az ország történelmi borvidékei
képviseletében igen neves
szakemberek követték egymást a Prelátus-béli találkozókon messze földön híres
Fotók: Szaffenauer Ferenc

boraikat bemutatva. – Való
igaz, magasra raktuk a mércét, kiváló borászokat hívtunk, s láttunk vendégül –
mondta Kováts Balázs. A
Paksi Borbarát Klub elnöke
azt is hozzátette, el kell ismerni, eddig nem igazán
volt szûkebb pátriájukban,
aki ezt a színvonalat elérte
volna. Most viszont úgy ítélték meg, hogy Spiesz József
(elsõ képünkön) személyében akadt ilyen borász, hiszen 2003-as Cabernet
Saugvinonja a helyi és regionális versenyeken rendre
aranyakat szerzett, és az országos versenyeken is ezüstminõsítést kapott. Mindemellett elnyerte – mégpedig elsõként – a Paks város
bora címet. Spiesz József
természetesen nemcsak ezzel a borral érkezett, vitt
vendéglátóiknak az ideiek-

bõl is, fehéret is, vöröset is,
rosét is. – Az idei év nagy kihívás volt a borászok számára, sok volt az esõ, hiányzott
vagy száz óra napsütés –
mondja a borosgazda, aki
szerint ennek ellenére okozhatnak még kellemes meglepetést az idei borok, abban
azonban biztos, hogy olyanok nem lesznek, mint a sok
sikert
jelentõ
2003-as
Cabernet.
-vt-

Paksi

delegáció

járt

Reichertshofenben, hogy
nyolcvanadik születésnapján megköszöntse a két város közötti testvérvárosi
kapcsolat létrehozóját. Stenger Pálnak Faller Dezsõ és
Herczeg József alpolgármesterek, dr. Blazsek Balázs jegyzõ és dr. Potoczky
Iván képviselõ adta át a város üdvözletét. Faller Dezsõ
elmondta: rossz hírek érkeztek a német testvérvárosból
Stenger Pali bácsi állapotáról, ezt azonban szerencsére
cáfolni tudják, hiszen az ünnepelt ottlétükkor egész nap
fáradhatatlanul fogadta a
köszöntõket. A paksi vendégek egy délutánt Anton
Westner reichertshofeni polgármester társaságában
Münchenben töltöttek – városnézéssel összekötött kapcsolatépítésen – ahogyan
Faller Dezsõ fogalmazott.
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Ajándék a várostól
Idén is megszervezi karácsonyi akcióját a paksi önkormányzat, amellyel a
szeretet ünnepén ajándékkal szeretnének kedveskedni a nagyon alacsony
nyugdíjból élõknek. Ezért
eljuttattak minden háztartásba egy tájékoztatót,
amelynek hátoldalán adatlap található. Ennek felhasználásával azok a nyugdíjasok jelezhetik igényüket, akiknek családjában az
egy fõre jutó jövedelem
nem haladja meg a 44.000,
egyedül élõk esetén az
51.000 forintot. A kitöltött
laphoz csatolni kell a jövedelemigazolást, nyugdíjszelvényt, amelybõl kiszámítható a család egy fõre
jutó jövedelme. Az adatlapokat december 2-ig kell
bedobni a kihelyezett gyûjtõládákba, amelyek megtalálhatók a polgármesteri hivatalban, a városi rendelõintézetben, a Barátság úti
rendelõintézetben, az Idõsek Otthonában, a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálatnál, a Gondozási
Központban, a Dunakömlõdi Ügyfélszolgálati Irodában, valamint ügyfélfogadási idõben a Gyapa, Csámpa és Biritó Ügyfélszolgálati Irodában. Ezeken a helyeken adatlaphoz is hozzájuthatnak. A szaloncukrot,
csokoládét, kávét, kekszet
és más finomságokat tartalmazó ajándékcsomagokat december 12–17. között
házhoz szállítják. Az elõzõ
évek tapasztalata alapján
mintegy hétszáz igénylésre
számít a polgármesteri hivatal, mondta el Badics
Istvánné, a Családvédelmi
és Szociális Osztály ügyintézõje. Az ajándékakcióra
több mint kétmillió forintot
fordít a város, a csomagok
értéke egyenként háromezer forint.
-gyöngy-

IDÕSZERÛ

Álláskeresõk, nem munkanélküliek
Megszûnt a munkanélküli fogalom a munkaügyi központokban, ügyfeleiket november elsejétõl álláskeresõként
regisztrálják.
– Álláskeresõ minden munkára képes állampolgár lehet,
aki nem tanul nappali tagozaton és nem jogosult öregségi
nyugdíjra, s alkalmi foglalkoztatáson kívül nincs munkaviszonya – tájékoztatott Feilné
Szombat Csilla. A Tolna Megyei Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltségének vezetõje
kiemelte: nagyon fontos változás, hogy az ügyfeleknek
hangsúlyozottan kell munkát
keresnie. Ehhez egy álláskeresési megállapodást köt a
rendszerbe jelentkezõ és az
ügyintézõ. A szerzõdésben
rögzítik a megkeresési módokat, valamint a felkeresendõ
munkáltatók számát. A megállapodást idõrõl idõre értékelik.

– Ez egy jelentõs új elem, hiszen ez a szükséges tudatformálás része. Fontos, hogy az
álláskeresõ maga is el akarjon helyezkedni, és ennek a
folyamatnak részese legyen –
tájékoztatott Feilné Szombat
Csilla.
Szigorítás történt az elõírt jelentkezések tekintetében is. Amennyiben az ügyfél a megadott idõpontban
nem jelenik meg a kirendeltségeknél, és nem tudja
igazolni a késés okát, kizárják a nyilvántartásból. Ez
esetben harminc napig
nem adhat be álláskeresõként újabb kérelmet.
– A munkát keresõknek
ugyan nem kell igazoltatniuk
a cégekkel, hogy felkeresték
õket, de minden bizonnyal
meg fog nõni a személyesen
megjelenõk száma, hiszen az
álláskeresõknek szükségük

Munkaügyek interneten

A Tolna Megyei Munkaügyi Központ partnereivel
együttmûködve 52 településen létrehozta a Foglalkoztatási Információs Pontok hálózatát. A megyében
eddig hat munkaügyi kirendeltségen juthattak információhoz az emberek, a
hálózattal viszont az elérhetõség 58 helyre bõvült.
Foglalkoztatási Információs Pont Pakson a Pákolitz
István Városi Könyvtárban
fog mûködni, a környezõ

településeken pedig
többek között elérhetõ Dunaszentgyörgyön, Pálfán, Pusztahencsén,
és Tengelicen a teleházakban.
Az információs pontokon
megismerhetik a munkaügyi kirendeltségeken bejelentett állásajánlatokat a
www.afsz.hu
honlapon,
minden információt megtalálhatnak a munkaügyi
központ szolgáltatásairól,
támogatási formáiról, a
foglalkoztatást érintõ jogszabályi változásokról, az
alkalmi munkavállalás feltételeirõl, külföldi munkavállalási lehetõségekrõl,
pályázatokról. Emellett ér-

van az információra. Ezért a
munkáltatók türelmét kérjük
– tette hozzá Feilné Szombat
Csilla.
A foglalkoztatási törvény
változása az ellátásokban is
módosulást okozott. Továbbra is a munkanélküliséget
megelõzõ négy évbõl számítják a járadékos idõ. Az álláskeresési járadék legkisebb
idõtartama 73 nap, a leghosszabb idõszak pedig 270
nap lehet. Az álláskeresõ számára fizetett összeg az elsõ
szakaszban az átlagkereset
hatvan százaléka, maximum
68.400 forintot, a második
szakaszban a minimálbér hatvan százaléka, 34.200 forint
jelenthet.
A november elsejével életbe
lépett változásokról a munkaügyi kirendeltségeken kaphatnak bõvebb felvilágosítást.
-daltesülhetnek a munkaügyi
központ
programjairól,
képzésekrõl, és elérhetõk a
központ formanyomtatványai. – Fontos, hogy nem
egyszerû ingyenes internethasználatról van szó, hiszen, ha szükséges, az ügyfelek segítõk közremûködésével kaphatnak szakszerû választ kérdéseikre a
helyszínen, illetve élõ
internetes kapcsolatba léphetnek a kirendeltségek
ügyintézõivel – mondta el
dr. Brebán Valéria, a Tolna
Megyei Munkaügyi Központ igazgatója. A hálózatot Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter nyitotta
meg Györkönyben. Elmondta, hogy a hálózat mûködése azért fontos, mert
közelebb viszi az információt az emberekhez, így
gyorsabban, könnyebben,
kényelmesebben juthatnak
hozzá.
-gyöngyFotó: Szaffenauer Ferenc
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A játékról tanultak

„Ezerarcú Paks”

Szakmai továbbképzésen vettek részt a
paksi Benedek Elek
óvoda dolgozói az õszi
szünetben. A továbbképzésre kétféle módon van lehetõsége az
óvónõknek, az egyik
az egyéni tanulás, ennek keretében hét év
alatt 120 órán kell részt venniük, a másik az intézmény által szervezett képzés, amelynek anyaga illeszkedik az
adott intézmény nevelési
programjához. – Ez a továbbképzés az utóbbi körbe tartozott – mondta el Bosnyák
Zoltánné óvodavezetõ. A tagóvodák életében, nevelési
programjában közös pont a
játék, ezért ezt választották a
nap témájául. A kollégák javaslatára Benczéné Tímár
Irén pszichológust hívták
meg Gyõrbõl, aki az Adleri

Lapunk 11. számában arra
buzdítottuk
Olvasóinkat,
hogy tiszteljenek meg minket másutt még nem publikált alkotásaikkal, legyen
az irodalmi vagy képzõmûvészeti teljesítmény. Terveink szerint minden lapszámban közlünk egy-egy munkát,
vagy annak részletét.
Örömmel vettük, hogy már
érkezett is néhány mû, ezek
közül most a legelsõként kül-

pedagógiába vezette be hallgatóságát. Ez a módszer a játék felfedezõ varázsára épít,
ahol az óvónõ nem irányít, hanem a gyermektõl induló kezdeményezéseket serkenti,
fogja össze, abban segít, hogy
a gyermek a játékon keresztül felfedezze a világot, új ismereteket szerezzen. A képzést a Tolna Megyei Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány
pályázatán nyert kétszázezer
forintból valósították meg,
emellett fejlesztõjátékokat
vásárolnak.
-gyöngy-

Zsuzsi szalvétaremekei

Ismét sokakat vonzott a
VMK könyvtár-galériájában megnyílt kiállítás. Ennek titka talán a kiállító,
Dudásné Béda Zsuzsa sugárzó egyénisége. Zsuzsi,
aki egyébként szerkesztõségünk munkatársa, a decopuage (dekupázs) technikával
szalvétagyûjteménye legszebb darabjait varázsolja
falra némi gipsz és öntõforma segítségével.

– Tudtam, hogy létezik ez
a technika, de az elsõ szalvétaképet csak idén tavaszszal készítettem miután nagyon szép és érdekes húsvéti szalvétákat találtam –
meséli. A gipszet megfelelõ
arányban kikeverni persze
nem sikerült elõször, a kiöntés sem lett valami szép,
de elkészült az elsõ kép,
amire kiegészítésképpen
felragasztható tojást keresett. Ez hungarocellbõl készült, így könnyen félbevágta, és azzal egészítette
ki a képet. A kompozíciókat
addig nem is érzi késznek,
míg nem kerül rá valami,
például hûtõmágnes. Így
tavasz óta nemcsak a szalvétát, ezeket is gyûjti.
– Bárkinek szívesen segítek, aki hasonló tárgyakkal
szeretne meglepetést okozni – mondja.
S.Szabó

Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Molnár Gyula (lent)

dött írásból adunk ízelítõül
egy részletet.
A mûvet teljes terjedelmében elolvashatják a www.
paksihirnok.hu honlapon.
Alkotásaikat várjuk a
TelePaks Kht. 7031 Paks, Pf.
111 címre. A borítékra írják
rá: Paksi Hírnök, Ezerarcú
Paks.
E-mail címünk: paksihirnok@index.hu
-sg-

Azt reméltem… (részlet)
Azt reméltem, hogy ha kitárom az ablakokat, a fellocsolt beton hûvöse bekúszik a szobába némi enyhet adva. Tévedtem. A nyitott ablakon át csak a pára és a
szomszéd tévéjének üvöltése önt nyakon forró zuhanyként. Vizes törölközõvel a lábamon fekszem az ágyon, a
tévét átkapcsoltam arra a csatornára, amit a szomszéd
néz, csak azért, hogy szinkronban legyünk. A gyengén
sikerült horrorfilm háttérzajai és a ventillátorom nyikorgása összevegyül, és én érzem, hogy a kezem, amin
fekszem, egyre zsibbadtabb, de nincs erõm megfordulni.
Már nem is kell, agyam a képekbõl csak a fények villanását fogja fel, és lassan lebegni kezdek a hõségben, félig ájult állapotban. Folyik rólam a víz, nem kapok levegõt.
Velõtrázó sikoly, húsba merülõ kés, csöpög a vér és az átvágott gégén sípoló levegõ egyvelege kavarog a szobában.
Na nem, nem! Ezt nem lehet kibírni, inkább felkelek és
sétálok egyet. Már indulok is. Ahogy elhagyom a lakást
izzadt testem kis fuvallat éri, testem nagyon könnyû,
szinte lebegek. A várost észak felõl közelítem meg. Minden ismerõs, de mégis idegen. Úgy suhanok, mintha
szárnyaim lennének. Az óváros kihalt, a szálloda üvegfolyosóján felgyûlt kacatok penészesen tapadnak a párás ablakokhoz ,a rácsokkal védett ablakok és lakattal
lezárt ajtók adnak ritmust a málló vakolatú épület látványához. A volt kaszinó, a királyi szálló üres termeinek ablakaiban, gyertyafényben táncoló vendégek sziluettje csak a képzelet szüleménye. Amott egy sárga színû épületen emléktábla, rejtély, hogy mi tartja fenn a
falon, hiszen a vakolatot már jó pár éve levetette magáról az épület, mint egy vedlõ kígyó. Az ablakokat csapkodja a szél, már nem is igen zörög, csörög, hiszen üveg
sincs benne. Az ott lakók szegényes holmiai torlaszolják
el az ablakréseket, megakadályozva, hogy fény, vagy levegõ jusson a falak közé. Suhanok tovább és látom,
hogy a sarki ABC áruház kiürített homályos kirakatait
csak a bent rekedt legyek szabadságért vívott harcának
nyomai díszítik. Elhaladok a kiszáradt csobogó mellett.
Kísértetváros. Csak én vagyok az utcán…
Atyus
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Harc a kutyamenhelyért

Megvonta az önkormányzat a
támogatást a Vácikai Cerberus Alapítványtól, valamint
határozatban kötelezte a mûködtetõt, hogy hat hónapon
belül, telepítse át a menhelyet, vagy szüntesse meg. Az
önkormányzat szerint az üzemeltetõ nem tett eleget a
megszabott feltételeknek.
A képviselõ-testület egy korábbi határozata szerint akkor folyósíthat az önkormányzat a költségvetés terhére támogatást a Vácikai
Cerberus Alapítvány részére,
ha a kutyák száma nem haladja meg a kétszázat. A menhelyen azonban jelenleg is
hozzávetõlegesen négyszáz
eb csahol. Dr. Blazsek Balázs
jegyzõ elmondta: „Erõs a feltételezés, hogy nem csak paksi kutyák vannak a menhelyen. Konkrét okirati bizonyítékokkal rendelkezünk, hogy
az alapítvány más önkormányzatokkal is szerzõdésben áll. A paksi önkormányzat viszont csak a paksi prob-

lémát szeretné és tudja megoldani. Regionális befogadásra nincs felkészülve.” A menhely eddig, sok magyarországi telephez hasonlóan, engedély nélkül mûködött. – Az
érvényes városszabályozási
terv elõírja, hogy milyen területen, milyen tevékenységet
lehet folytatni. A Hõsök terén
sem lehet szürkemarhákat
tartani, így a pihenõövezetként nyilvántartott zártkerti
ingatlanokban sem lehet állatokat tartani. Ezek alapján a
mûködési engedélyt, jogszabálysértõ volta miatt eleve
nem lehet kiadni – fûzte hozzá
a jegyzõ.

Nem szabad elfelejteni,
hogy 2004 márciusában a
Vácikai Cerberus Alapítvány
felvállalta a város menhelyének kutyáit is. Akkor az önkormányzat ezt a helyet találta a legalkalmasabbnak az
ebek elhelyezésére. A tulajdonos egyébként már 13 éve
dolgozik az állatok megmen-

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

tésén. – Én elhiszem, hogy
az embereket
zavarja a kutyaugatás, de
nem ennyi idõ
után kell rádöbbenni, és
apellálni, amikor a menhely
már kiépült – mondta a tulajdonos Gál Tiborné. Lapunk
2005. május 6-i számában már
beszámoltunk a menhely körüli problémákról. Akkor a
környezõ telektulajdonosok
kifogásolták a telep mûködését: zavarta õket a bûz, a
hangzavar, és féltek a kijáró
kutyáktól. A helyzet azóta is
változatlan, ott jártunkkor
legalább 10-15 kutya kóborolt
a környéken, közülük néhány
éppen
nekitámadt
egy
lovaskocsinak – szerencsére
baj nem történt.
Az engedélyeztetési eljárás
során a telephely az önkormányzat által szakhatóságként felkért ÁNTSZ feltételeinek sem felelt meg. Olyan
jogszabályokon alapuló közegészségügyi elõírások vannak érvényben, melyek hatalmas pénzügyi ráfordítást
igényelnének. Az ÁNTSZ az
engedélyezéshez többek között a betegszobát, a pihenõt,
az öltözõket, a hideg- és melegvizes kézmosót és a vízöblítéses mellékhelységet hiányolta. A tulajdonos elmond-

ta: már megvásárolt egy telket, hogy ezen pótolhassa a
hiányosságokat, amit szerinte egy hónapon belül meg is
old, de még várja a szponzorok segítségét. Az önkormányzat álláspontja szerint
az állatokat olyan helyre kell
áttelepíteni, ahol nem zavarják mások nyugalmát, s a
jogszabályban elõírtak is érvényesülnek. A városvezetés
készen áll arra, hogy csereterületet biztosítson, és tárgyalások
eredményeként
visszaállítsa a támogatást. Az
alapítvány
üzemeltetõje
azonban – elmondása szerint
– új területen önerõbõl nem
lenne képes egy minden elvárásnak megfelelõ menhelyet
kiépíteni. A mostani helyhez
nem ragaszkodik, de az újat
csak akkor fogadja el, ha azt
három kilométeren belül felépítik neki. Gál Tiborné leszögezte, harcra is kész,
hogy megvédje eddigi munkája eredményét. Végsõ
esetben állatvédõkkel fog
tüntetést szervezni.
Polgár Tamás

INGYENES SZAKKÉPESÍTÕ TANFOLYAMOK
ALKALMAZOTTAK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE
Általános iskolai végzettséggel rendelkezõknek:
abc eladó
gyorsétkeztetési eladó
virágkötõ
pincér
szakács
falusi vendéglátó
számítógép-kezelõ (használó)

Középfokú végzettséggel
rendelkezõknek:
kereskedõ vállalkozó
vendéglátó vállalkozó
becsüs
ingatlanközvetítõ

Feltételek: az elsõ, OKJ-ben szereplõ szakképesítés megszerzése
VAGY az 50 év felettieknek második, OKJ-ben szereplõ szakképesítés
megszerzése.
Jelentkezni és érdeklõdni lehet:
KISOSZ IRODA, Paks, Tolnai út 6/b. Telefon: 75/417-117
Fotók: Vida Tünde (portrék), Fonyó Dániel
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Jó volt magyarnak lenni Floridában
Ígéretes kezdés után kicsit elhagyta a szerencse a neutronos fiúkat az orlandói verseny
utolsó napjaira. A Neutron
versenycsapata ötödik alkalommal utazott el Floridába,
hogy felvegye a versenyt a világ legjobb kommandós egységeivel. A paksi fiúk az elmúlt
években „magukba bolondították” az amerikai közönséget, s tekintélyt harcoltak ki
maguknak, hiszen több alkalommal is sikerült nyerniük az
egyik versenyszámban, az
akadálypályán. Tavaly ezt
még egy összetett bronzzal is
tetézték. Dr. Lengyel Róbert
induláskor elmondta, boldog
lesz, ha az akadálypályán ismét elsõk lesznek, összetettben pedig az elsõ tíz között végeznek. A Neutron parancsnokának minden bizonnyal

egyik szeme sír, a másik nevet,
hiszen elõkelõ ötödik helyen
végzett a csapat a hatvanhat
induló között. Akadálypályán
viszont az összetettben másodikként végzõ helybeli csapat
mögött a második helyen végeztek. A gyõzelem csupán
négy
századmásodpercen
múlt.
A két elsõ díjat helybeli csapat hódította el, harmadik helyen pedig egy svéd csapat
végzett. A nagy meglepetés
az akadálypálya volt, ahol korábban háromszor nyertek a
paksi fiúk, idén azonban nem
sikerült ismételniük. A Neutron idén is jó eredményt ért el,
mindössze 3 perc 0.7 másodperc kellett, ahhoz hogy teljesítse a feladatot, ám ezúttal az
összetettben második Air
Marshal csapata 3 perc 0.3

másodpercet futott be, s így az
õ nyakukba került az aranyérem.
– A verseny a kezdetektõl
fogva sok nehézséggel járt a
neutronos fiúk számára – tudtuk meg a csapat tolmácsától,
segítõjétõl, Daubner Gabriellától. Felszerelésük, fõleg az
ottaniakhoz képest hiányos
volt, nem kaptak megfelelõ
fegyvereket, és a szervezõk által tett ígéretek is csak ígéretek maradtak, ami nagyon sok
nehézséget okozott a csapatnak. A díjkiosztó ünnepen a fõbíró a legkitartóbb, legsportszerûbb, legnépszerûbb csapatként szólította, mire a közönség percekig állva tapsolta
a neutronosokat. Így – mint
Daubner Gabriella Orlandóból
írta – ismét jó volt Floridában
magyarnak lenni. Vida Tünde

A korrekt tájékoztatás jutalma

A közvélemény pontos és
hiteles tájékoztatásáért Lovászi Zoltánné az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója, dr.
Tatár Attila tûzoltó vezérõrnagy által adományozott
Katasztrófavédelmi Emlékérem kitüntetésben részesült. A magas elismerést a
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ünnepi
állományülésén Mácsai Antal Igazgató adta át Lovásziné Annának.
Fotó: Beregnyei Miklós

Anna évek óta tájékoztat
több újságban az atomerõmû
tûzoltóinak versenyeredményeirõl, felkészülésérõl, új
technika érkezésérõl, ennek
mûködtetésérõl.
Elõször
„csak” az Atomerõmû címû újságban, majd külön felkérésre
több, a katasztrófavédelmet figyelemmel követõ megyei, országos lapban is tájékoztatta
az olvasókat. Annak ellenére,
hogy a téma nem kifejezetten
nõies, Lovásziné szívesen foglakozik vele, hiszen sikerült az
évek folyamán kiépíteni jól
mûködõ kapcsolatrendszert az
erõmûves tûzoltókkal, a Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal, az országos
Katasztrófavédelem címû újsággal is. Mivel az ipari biztonsági fõosztályon dolgozik, így
munkáján keresztül is nap
mint nap foglalkozik a katasztrófavédelemmel. Az elismerés
meglepte, hiszen ebben az esztendõben már komoly kitüntetést kapott a Tolna Megyei
Tûzoltó Szövetségtõl. Egy em-

ber életében mindig fordulópontot jelent, ha munkáját
megbecsülik, elismerik, ilyenkor egy mérleget, összegzést
készít. Ezt tette Anna is, aki
úgy érzi, hogy értelme van annak, amit csinál, mert figyelnek rá, elfogadják írásait. Az,
hogy különbözõ, magas színtû
elismerések is érték, arra sarkallja, hogy ugyanilyen színvonalon folytassa az olvasók tájékoztatását a katasztrófavédelem területén bekövetkezõ
eseményekrõl.
SJ

NIKOTIN
STOP!

Dohányzásról
leszoktatás
egyetlen
kezeléssel!
(Paks, Dunaföldvár,
Szekszárd, Bonyhád,
Kalocsa, Kecskemét)

Telefon: 70/450-2373

A viski templom
padjai
Mindig örülök, ha valamelyik testvérvárosról kapok
híreket. Ezúttal a viski
templom barokk padjairól
olvastam a Magyar Nemzet
november 5-ei számában.
A református gyülekezet
arra készül, hogy lecserélje
az Árpád-kori templom
padjait. A festett padvégeket múzeumi tárgyként kiállítanák a harangláb tövében, használni õket nemigen lehet: elgombásodtak, megszuvasodtak, töredezettek. Az egyházközség szerint többe kerülne
megjavításuk, mint újak vásárlása.
A faanyagvédelmi szakértõ megállapította, hogy két
sornyi padot valóban ki kell
dobni, mert a gomba tönkretette.
„A szakértõi vizsgálat szerint a többi padnak – azonkívül, hogy elkoptak, megöregedtek, sok évvel ezelõtt megrágták õket a cincérek és a kopogtatóbogarak és láthatók rajtuk a
nem is olyan régi, ordítóan
csúnya és kontár javítás
nyomai – különösebb baja
nincs.”
Azokat a paksiakat, akik
ültek már ezekben a padokban, hátha érdeklik a
fejlemények.
Remit Tenda

A Duna Akkreditált
Autósiskola

a Paksi Mûvelõdési Központban
2005. október 24-én 17 órakor
intenzív gépjármûvezetõi tanfolyamot indít minden jármûkategóriában.
A tandíj 30%-a
visszaigényelhetõ az adóból.
Szolgáltatói tanfolyamok.
Belföldi szolgáltatói nemzetközi
(busz, fuvarozói OKÉV: 03-001104)
Jelentkezni lehet: Leveles János
iskolavezetõnél 20/9430-355
Az Ifjúsági Irodánál:
75/519-155 telefonszámon.

Részletfizetési kedvezmény!
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HIRDETÉS

Tudja, hogy már délelõtt is gyógyulhat a tanuszodában?

– A paksi tanuszoda 1989
februárjában nyitotta meg
kapuit. A létesítmény a Paksi Atomerõmû Rt. tulajdona, melyet 16 éve a Duna
Center Therm Kft. üzemeltet, talán mondhatom, hogy
mindannyiunk megelégedettségére – kezdi a bemutatást Ujvári Endréné, a létesítmény vezetõje. Az
uszodában 18 dolgozó segíti a szolgáltatás zavartalan menetét. Kezdetben
úszásoktatással és konditeremmel állt a kikapcsolódni vágyók rendelkezésére az uszoda, majd a szolgáltatások köre szoláriummal, vízi tornával, baba-mamaúszással és gyógyúszással bõvült. Ez utóbbi
területen az elmúlt évben is
nagy változás történt. Hétfõn és csütörtökön gyógytornász vezetésével zajlanak a foglalkozások. Az
idén nyáron épült a vízforgatásos rendszerû pezsgõfürdõ is. Tavaly elkészült a
két új szauna, közöttük egy
hideg vizes csobbanó medencével.
Az uszoda kihasználtsága a
téli hónapokban, novembertõl februárig mondható teljesnek. Ebben az idõszakban
havonta több mint tízezer látogatót fogadnak. Fele részben diákok és sportolók, fele
részben a nagyközönség alkotja az uszoda vendégkörét.

Az utóbbi években jelentõs változások történtek
az intézmény életében.
Megújult a szociális blokk
úgy villamos, mint mûsza-

ki szempontból. Kicserélték az öltözõszekrényeket
és ez év nyarán az emeleti kabinrendszer is átalakult.

NYITVA TARTÁS:
Hétfõrõl péntekig 6–8 óráig: nagyközönség
8–17.30: iskolák, sportolók
17.30–21: nagyközönség
Szombat 9–20-ig: nagyközönség
Vasárnap és ünnepnap 8–20-ig: nagyközönség
A nagyközönségi idõ alatt a kondi terem folyamatosan nyitva tart
SZAUNA NYITVA TARTÁS:
Hétfõtõl–péntekig 17.30–20.30-ig
Szombat 9–19.30-ig
Vasárnap 8–19.30-ig

BELÉPÕJEGYEK
Felnõtt:
Tanuló:
Szauna jegy:
Hidromasszázs: 15 perc 1–5 fõig
Tíz felnõtt belépõjegy áráért már egy
váltható!

320.- Ft
180.- Ft
470.- Ft
500.- Ft
hónapos uszodabérlet

A nagyközönség szempontjából talán az egyik legfontosabb változás, a tanmedence
vízhõmérsékletének emelése
volt. Az elmúlt években a látogatók és az oktatók is szorgalmazták, hogy legyen melegebb a medence vize. A jelenlegi 30 fokos vízhõmérséklettel a környék legmelegebb uszodája lett a paksi.
A paksi tanuszoda a gyógyulni vágyóknak komplett programot kínál. A családorvostól
kapott kezelõlappal akár a hét
minden napján végezhetnek
gyógyúszást a betegek. Hétfõn és csütörtökön pedig
gyógytornász irányításával tornászhatnak, és ingyen használhatják a pezsgõfürdõt. A
gyógyúszás lehetõségét a város valamennyi lakója igénybe
veheti. Az ezzel járó költségek
felét a tulajdonos Paksi Atomerõmû Rt., másik felét pedig
Paks Város Önkormányzata finanszírozza.
(x)

AQUA-FITT PROGRAM hétfõn és csütörtökön 19.30-20.30-ig, úszástudás és korhatár nélkül, fiataloknak és idõseknek. Zenés, sportos mélyvízi gyakorlatok nemcsak nõnek.
Családorvosi kezelõlappal a GYÓGYÚSZÁS idõpontjai:
Hétfõ-kedd-péntek 10–12-ig,
Szerda 10–11-ig
Csütörtökön 8–10-ig csak a mély vízben 28 fokos, úszómedence 2 sáv
Hétfõtõl–péntekig 14-15-ig úszómedence 4 sáv
Hétfõ, csütörtök 15-16-ig úszómedence 2 sáv
Hétfõ és csütörtök 16–17.30-ig tanmedence 30 fokos víz
Gyógytorna gyógytornász irányításával. A torna ideje alatt a pezsgõfürdõ ingyenesen használható.
Fotó: Szaffenauer Ferenc (balra), Beregnyei Miklós (jobbra)

MOZAIK

Népszerû népfõiskolák
Tolna megye, s azon belül
Paks egyedülálló az itt szervezett népfõiskolák száma
miatt. Az ismeretterjesztésnek ez a módja fõként a kistelepüléseken népszerû. Paks
üdítõ kivétel, itt a két kömlõdivel együtt ma már öt közösségben szerveznek népfõiskolát. Megyeszerte ez a szám
már majdnem elérte a húszat
– ami a Tolna Megyei Népfõiskolai Társaság elnöke,
Hefner Erika szerint – szintén kivételes az országban.
Pakson a Pákolitz István
könyvtár és az ESZI kollégi-

uma indít rendszeresen népfõiskolát, illetve nagyon népszerû a Városi Nyugdíjasklub rendezvénye, melyen
mindig teltház van. Dunakömlõdön a fiataloknak szánt
Tudorka Klub az egyik, az
egészségüggyel foglalkozó a
másik. Ez utóbbi november
14-én dr. Juhász Katalin A
gyógyítás viharos évezredei –
az ember, mint egyed címû
elõadásával vette kezdetét.
Két hét múlva szintén a háziorvost hallhatják, akkor a a
XXI. század pestisérõl, az
influenzáról.
-vt-

Hatodik évfolyamába lépett a Paksi Városi Nyugdíjasklub
népfõiskolája. Az Erzsébet szálló épületében lévõ klubhelyiség friss pogácsa, finom tea illatával, s több tucatnyi érdeklõdõvel telt meg erre az alkalomra. A népfõiskola mindig népszerû, ötven-hatvan hallgatója volt minden elõadásnak. A hatodik évfolyam elsõ találkozója a hetvenegyedik elõadás volt,
amit meghallgattak. Czetli Imre klubelnök mindig igyekezett
olyan témákat keresni-találni, amelyek az idõs embereket érdeklik, s olyan elõadókat hívni, akik e korosztálynak szolgálnak hasznos tanáccsal. Így lesz ez ebben az esztendõben is, hiszen orvost, gyógyszerészt látnak vendégül az ifjú tudorok, azaz diákelõadók mellett. A nyitónapon Köllõ Imre rendõrkapitány adott tanácsokat, hogyan vigyázzanak magukra, egymásra az idõs emberek. A következõ találkozó november 28-án
lesz 15 órától. Papp Veronika közlekedés történetérõl szóló beszámolója után Faller Dezsõ alpolgármester ad tájékoztatást
a városban zajló beruházásokról, városfejlesztésrõl.

Sikert hozott a Tengerszem
Megszokhattuk, hogy Hartmann József nevét fõként a
mûvészeti iskolával kapcsolatban, leginkább pedig a zenével összefüggésben halljuk, bár helyi lapban publikált már verseket. Most
azonban „Tengerszem” címû
novellájával szûkebb környezetünkön túl mutató sikert
aratott. – Ez az írásom a
„Dunánál 2005” vers- és novellapályázaton vett részt, és
lett második helyezett a beérkezett több mint hatvan
mû között. Budapesten az V.
kerületi önkormányzat írta
ki, az Élet és Irodalomban olFotók: Fonyó Dániel

vastam róla – mondja. Maga
a novella félig önéletrajzi ihletésû, másrészt a múlt izgalmas jellemzõit dolgozza fel.
Hartmann Józsefnek mostanában alig van ideje írni, talán éppen ezért váratlanul érte a siker. De így volt ez tavaly is, mikor az Erdély címû
versét feldolgozta a Transsylmánia együttes. – Egyáltalán nem számítottam arra
az élményre, amelyet a színpadon éreztem a megzenésített versem elõadását követõen a közönség vastapsát hallva – árulja el.
S.Szabó
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Bemutatkozott az ESZI

Nyílt napot tartott az ESZI
az általános iskolások és szüleik számára. A sportcsarnokban egy multimédiás tájékoztatón ismerhették meg
a résztvevõk az iskolát, illetve a 2006–2007. tanévben induló szakokat. Ezután a különbözõ szakcsoportok vezetõ tanárai kalauzolták végig
a látogatókat az intézmény
területén, bemutatva az általuk oktatott szakmák jellegzetességeit, és szaktermeit.
A nyílt nap egyik érdekessége a gokartbemutató volt,
melyet az iskola gépész tanulói rendeztek az udvaron. A
másik az aulában rendezett
kiállítás, ahol többféle taneszközöket szemlélhettek
meg az érdeklõdõk, sõt egykét, a szakközépiskola tanulói által készített számítógépes játékot is kipróbálhattak.
– Ebben a nyíltnap-dömpingben fontosnak tartjuk
megfelelõen tájékoztatni a
leendõ tanulóinkat és szüleiket egyaránt az iskolánkról
és a felvételi követelményekrõl – mondta Szabó Béla szakképzési igazgató-he-

lyettes. A felvételit február
24-én tartják az ESZI-ben,
matematikából és magyarból. Aki úgy érzi, hogy segítségre lenne szüksége a tantárgyakból, részt vehet az iskola felvételi elõkészítõjén.
A kurzus végén zárók dolgozatot írnak, és az öt legjobb
eredményt elérõ tanulónak
felvételi mentességet biztosítanak.
Akik most nem tudtak
részt venni a rendezvényen,
azoknak fontos információ,
hogy 2006. január 13-án,
még egy nyílt nappal várja
az érdeklõdõ diákokat és a
szülõket a szakközépiskola.
Fellinger

A Bezerédj Általános Iskolában lapzártánk után tartottak
pályaválasztási ankétot. A rendezvényre 13-14 középiskola
képviselõit hívtak, hogy mutassák be intézményüket, felvételi rendszerüket. Az évek óta népszerû fórumon a szülõknek lehetõségük van arra is, hogy személyesen kérdezzenek az iskolák képviselõitõl. Idén, a paksi iskolák mellett
Dunaföldvárról, Bonyhádról és Szekszárdról hívtak meg
pályaválasztási elõadókat.

MOZAIK
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Egy élet képekben

Ujhelyi Zoltán fotóiból nyílt
emlékkiállítás a városi mûvelõdési központ nagykiállítójában. Az egy éve fiatalon elhunyt fotós képeibõl családja
és volt barátnõje készített öszszeállítást. Az emlékkiállítást
Antal Emília, Ujhelyi Zoltán
egykori középiskolai tanára
nyitotta meg. A fotók két nagy
csoportban láthatók, a tablókon Zoliról láthatunk képeket,

amelyeket fõleg bátyja és barátai készítettek. A nagyított
képek már az õ fotói. Nagy részét Észak-Karolinában, egy
sporttáborban fotózta, ahol
maga is dolgozott, míg a kisebbik rész egyik hobbija, hegymászás közben készült.
Ujhelyi Zoltánt sok minden
érdekelte, és amibe belefogott, azt igyekezett a tökélyre
fejleszteni. Kezdetben a horgászattal volt így, versenyeket
nyert, majd a fotózással,
amely a hivatása is lett. Gyerekkora óta szerette a természetet, túrázott, majd késõbb
hegyeket mászott. Mozgalmas
életet élt, sokat utazott, szerette a változatosságot. Az
emlékére rendezett kiállítás
méltóképpen mutatja be rövid, de változatosan gazdag
életét.
Molnár Gyula

A Himalája magyar remetéje
A Paksi Múzeumbarátok Körének legutóbbi összejövetelén Dr. Kubassek János geográfus, tudománytörténész
tartott élménybeszámolót. Az
Érdi Földrajzi Múzeum igazgatója, aki idáig öt kontinens
nyolcvanegy országába jutott
el, annak az útnak a benyomásait elevenítette fel diaképes
beszámolójában, melyet Kõrösi Csoma Sándor nyomában
tett meg.
– Legnagyobb élményem,
hogy a nagy magyar utazó halála után több mint 150 évvel is
milyen becsben tartják emlékét az indiaiak, hiszen úgy

tartják számon, mint aki az indiai kultúrát gazdagította.
Egy indiai professzor úgy fogalmazott, hogy elsõként õ
jött Európából úgy, hogy az
ázsiaiak szellemiségét megértve kutatott, ezért õt tartják
Európa elsõ spirituális nagykövetének. Tucatnyi iskola
vette fel nevét, a gyerekek elé
példaképként állítják.
Az elõadás során megelevenedett a nyugat-tibeti kolostorok világa, az aszketizmust követelõ életmód és az emberpróbáló éghajlat, felvillant a
különleges növény-és állatvilág egy-egy példánya. S. Szabó
„Annyi mindenen keresztül
ment az a szegény kis
Csöre. Nagyon megfogott,
hogy mennyire éhezett a
szeretetre, a családra. Most
is élnek köztünk ilyen Árvácskák, csak igazából nem
figyelünk rájuk.”
Faller Dezsõné NAGY KÖNYVE
Móricz Zsigmond: Árvácska

Szentek élete üvegen

Megfestették Szent Margit
életét a Dunakömlõdi Hazajáró Diákok Klubja tagjai. Nem ez volt az elsõ alkalom, hogy ilyen témában
ecsetet ragadtak. Koósz
Roland plébániaigazgató
vetette fel 2001-ben, amikor a templom 175 éves
fennállásának alkalmából
szerveztek
ünnepséget,
hogy vonják be a diákokat
is a készülõdésbe. Az ötlet
nyomán az egykori általános iskola diákjai Faragóné
Kertész Alice vezetésével a
templom védõszentjének,
Szent Imrének az életét
örökítették meg képekben,
majd egy évvel késõbb
Szent Erzsébet életét dolgozták fel. A templomban
ma már három Árpád házi
szent alakja jelenik meg, az
elõbb említettek mellett
idén Szent Margitról szóló
sorozat került a falakra. Az
iskola megszûnése után

alakult Dunakömlõdi Hazajáró Diákok Klubjának tagjai folytatták a hagyományt. A képek elkészítéséhez kutatómunkát végeztek, könyvekbõl ismerték
meg a szent életét. Ezt követõen a fiatalok maguk
tervezték meg, rajzolták le
és festették ki a képeket, illetve választottak hozzájuk
címeket. Az elõzõ alkalmakhoz hasonlóan most is
üvegre dolgoztak. Azért
választották ezt az anyagot, mert – ahogy Alice
mondja – az üveg olyan,
mint a szentek élete, áttetszõ és tiszta. Jelenleg
mindhárom sorozat a templomban látható. Hogy meddig, még pontosan nem
tudni, az viszont biztos,
hogy ha egyszer leveszik a
képeket, akkor nem a fiókba kerülnek, hanem a közösségi ház falára.
-gyöngy„Ebben a könyvben találtam
meg mindazt, ami az én hitvallásom az életrõl, a családról, az összefogásról. Ráismertem azokra a nehézségekre, amit nap, mint nap átélek, és gondolom, valamenynyi vállalkozótársam átél….”
Kovács Sándor NAGY KÖNYVE
Ken Folleth: Katedrális

Fotók: Molnár Gyula (fent jobbra), Fonyó Dániel (lent)
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Jó napot, mi újság?

Horváth István
A PA Rt. Mûszaki Igazgatóságának mérnökeként kollégáival egy nyomásszabályozó rendszer cseréjén dolgozik. Én egy zenei elõadáson találkoztam vele, melyet õ
tartott Bachról. Késõbb tudtam meg, hogy Horváth
István a PSE tenisz szakosztályának elnöke, és gyermekek edzésével is foglalkozik.
Nagy átéléssel és szakértelemmel beszél a zenérõl, de
mindig kerüli a sablonos
gondolatokat. Bach kapcsán
szóba kerül a szabadverselés
is, a szólamok úgy élnek a
versenymûben, mint az emberek: „szemben állnak vagy
találkoztak egymással, esetleg elmennek egymás mellett”, némely hangszer „áriaszerûen szólal meg”. A zenei
részletekhez mindig megfigyelési szempontot ad, a
kérdezõ gondolatmenetének
logikáját azonnal átveszi. Le
sem tagadhatná pedagógiai
érzékét.
– Valószínûleg van pedagógiai vénám, bár én nem annak nevezném, hanem inkább humán érdeklõdésnek.
1986-tól, amikor néhány évig
az ESZI-ben órákat adtam,
tanítottam gyerekeket. Késõbb a sport területén talál-

koztam ismét velük. De a jó
kontaktuskészség szerintem
könyvekbõl is elsajátítható –
hárítja el észrevételemet, aztán, amikor az empátiás
készségét említem, megadja
magát:
– Ezt a zene teszi. A közös
érzés a muzsika iránt, mely
leírhatatlan élmény.
A zene és a sport nagy örömet szerez nekem, nem hiszem, hogy én valami jellemformáló szerepet vállalnék,
inkább az önmegvalósítás
egyik formája ez, van, aki
kerámiázik, más távcsõvel a
csillagokat böngészi éjjelente. Annak idején beat-együttesben ritmusgitáros voltam
két-három évig. Hajnali fél
4-ig próbálgattam az akkordvariációkat a basszusgitáron, amit anyukám vasalódeszkájából csináltam, akkor
kaptam olyan örömteli órá-

kat, ami elindított ebben az
irányban. Ám olyan szintre
sosem tudtam fejlõdni, mint
amilyenre vágytam. 48 éves
koromban kezdtem el zongorázni Teszter Majsza tanárnõvel a zeneiskolában. Megmutatta, hogyan kell tanulni.
De amikor beszorult az ujjam két fekete billentyû közé, sejtettem, hogy erre már

li. Kérdésemre, hogy mi a
legnehezebb ebben a sportban, elgondolkodik
– Kitartás kell hozzá, annyi
bizonyos. Az edzések kemény munkája mellett fenyeget a sérülések veszélye
is. Egy-egy komolyabb eset
után akár fél év is eltelhet,

mire
meggyógyul
az
ember…
Ez a gondolat biztosan
nyomasztja Evelint, de rögtön megfeledkezik róla, mikor legfényesebb sikere felõl faggatom: – A cselgáncs
országos bajnokságon az ifik
között harmadik lettem tavaly Budapesten – meséli
büszkén – Jól ment, nagyon
igyekeztem megtanulni a
technikákat – teszi hozzá.
Kérdésemre, hogy súlyproblémákkal kell-e küszködnie, megkönnyebbüléssel válaszol: – szerencsére
ilyen gondom soha nincs, nagyon szeretem a rántott
csirkecombot petrezselymes
krumplival…
S.Szabó

Tehetségesek, fiatalok

Kertész Evelin
Lassan hét éve már, hogy a
14 esztendõs Kertész Evelin
cselgáncsozik. Mint mondja:
ez épp ideális, hiszen ahhoz,
hogy valaki elsajátítsa az
alapokat, a kisiskolás kor
eleje a legmegfelelõbb. Hisz
elõször az esést kell megtanulni, és csak azután következhet a többi, a sport küzdõ, látványosabb része.
– Megtetszett a testvérem
példája, és így kezdtem én is
judózni. Elsõ edzõm Dobai
Laci bácsi volt, most
Kanczler István edz – mesé-

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

nem igen vagyok alkalmas…
– mosolyodik el.
Másik nagy szerelme a tenisz. Kíváncsivá tett: ezt is a
zenéhez hasonló alapossággal mûveli?
– Számtalanszor elõfordul,
hogy este 11-kor érek haza,
mert izgalmas meccset játszom, de inkább csak a játék
kedvéért. Jobban örülök egy
jól sikerült fonák ütésnek,
mint a gyõzelemnek. Ez alkati kérdés. Lehet, hogy ez
is késõn jött az életembe? –
tûnõdik. Ha már az idõ került szóba, azt is szeretném
tudni, hogy vajon mindent
bele tud-e préselni az idejébe, amit szeretne. Esetleg
valami extrém sport nem érdekelné?
– Hát, nyugdíjas éveimre
vannak ötleteim… de ezek a
zenére és a könyvekre vonatkoznak. Volt olyan idõszak,
amikor a barátainkkal és a
családommal szinte minden
hétvégén elmentünk szörfözni, de „kinõttem” belõle. Szeretnék alaposabban foglalkozni a zenével, és több idõt
tölteni a könyveim között.
S.Szabó
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Rajtol az ESZI Kupa
A hagyományoknak megfelelõen, december elsõ
hétvégéjén, 12 csapattal
indul ebben az esztendõben az ESZI-Duna Sport
Kupa Kispályás teremlabdarúgó bajnokság. Adorján György fõszervezõ elmondta, hogy idén is nevezhetnek profik és amatõrök is. Több nemzeti
bajnokságban játszó focista jelezte részvételi
szándékát. A testnevelõ
szerint jó hatással van a
képzett, edzésben lévõ játékosok szereplése a színvonalra, és, ha jó a színvonal, több a nézõ. Évrõl évre nõ az érdeklõdõ, labdarúgást szeretõ szurkoló
száma, a rájátszás mecscseit többnyire teltház
elõtt játsszák. Elsõ körben mindenki játszik mindenkivel, majd két hatos
csoport játssza a helyosztókat. Az idén változás
történt a játékvezetõk kiválasztásában. Az öt sípmestert a megyei szövetség delegálja. A kupa döntõjére 2006 januárjában
kerül sor. A nevezett csapatok gõzerõvel készülnek a megmérettetésre.
Azt még megtippelni sem
lehet, hogy melyik együttesek érnek majd a sorozat végén a dobogós helyekre.
SJ

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

SPORT

Gyõzelem után
vereség

Õszi elsõ a PSE

Kiváló játékkal, magabiztos
gyõzelemmel köszöntötték
a PSE labdarúgói a pro
liszenszes mestert, Lengyel
Ferencet a 2005-ös utolsó
hazai mérkõzésen. Gólnélküli elsõ félidõ után 3:0-ra
verték el az Ajka gárdáját,
így a téli pihenõre, az utolsó
forduló eredményétõl függetlenül, listavezetõként
vonulhatnak a paksi zöldfehérek. Haraszti Zsolt
szakosztály menedzser szerint az elsõ pár mérkõzés
után már nem volt váratlan
az eredményes õszi száguldás. Tizennégy meccsbõl
két vereség és tizenkét gyõzelem – pazar mérleg. Ismét bebizonyosodott, hogy
a befektetett munka meghozza gyümölcsét.
– Jól összerakott gárda,
olyan
sportemberekkel,

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!

akik képesek egymásért, ha
kell, még tûzbe is menni –
mondja Haraszti Zsolt, hozzátéve: a játékos keret
megfelelõ, a komoly sérülések is elkerülték a gárdát.
Minden poszton van az osztálynak megfelelõ szintû focista, és a cseresorban is
bármikor bevethetõ játékosok állnak Lengyel mester
rendelkezésére. Haraszti
Zsolt szerint a téli idõszakban a legfontosabb feladat a
gazdasági háttér megteremtése, stabilizálása, valamint a sportkombinát kialakítása az elõírásoknak megfelelõen. Terveik között
szerepel egy téli edzõtáborozás is. A játékosállományon változtatni nem kíván
a vezetés, hiszen a csapat
maximálisan teljesített.
SJ

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

Meglepetésszerû vereséget
szenvedett az elsõ osztályú
sakkbajnokság második fordulójában az ASE. Hazai pályán, 7:5 arányban kapott ki
sakkcsapatunk Nagykanizsától. Mindkét együttes idegenlégiósokkal
erõsítve
kezdte a találkozót, mely a
tavalyi szezon ezüst- és
bronzcsapatának rangadója
volt. A bajnokság vége még
messze van, de ez a találkozó
a dobogóért való küzdelem
elsõ igazi nagy összecsapásának ígérkezett, melyen a
vendégegyüttes nem kis szerencsével, de diadalmaskodott. A harmadik, Zalaegerszeg elleni összecsapást,
Berkes Ferenc világbajnoki
részvétele miatt, a januári
tartaléknapon játsszák, így a
következõ mérkõzést ismét
hazai pályán vívja az ASE,
november 27-én a Makó gárdája ellen.
SJ

Berkes
Isztamulba készül
Berkes Ferenc ifjúsági világbajnokunk képviseli Magyarországot az isztambuli
Junior Sakk Világbajnokságon. A világeseményen ötvenkilenc nemzet 167 versenyzõje ül asztalhoz. A november 8-tól 23-ig tartó eseményen a húsz év alatti korosztály kiemelkedõ versenyzõi vesznek részt. A torna
színvonalát jellemzi, hogy 14
nagymester és 21 nemzetközi mester veszi fel a küzdelmet. A 13 fordulóból öt lejátszott mérkõzés után a paksi
világbajnok két gyõzelmet és
három döntetlent ért el, így a
hetedik helyen áll. Feri számára a kitûzött cél a dobogós
helyezések valamelyikének
megszerzése. A jó példa
adott, hiszen Ács Péter már
állt a dobogó legtetején egy
hasonló nehézségû versenyen 2001-ben, Athénban. SJ
Fotó: Szaffenauer Ferenc

SPORT

Véget ért a túrabajnokság
A Magyar Természetbarát
Szövetség Gyalogtúra Bizottsága által 2005. évi Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokságban az idén is részt vett az
Atomerõmû Sportegyesület
Természetjáró Szakosztálya.
A versenybe három csapattal kapcsolódtak be az ASE
természetjárói. Idén tizenhat helyszínen bonyolították
le a csapatversenyeket. A
legjobb öt versenyeredményt számítva az ASE színeiben az A36 kategóriában
ötödik helyen végzett a
NYOM-ASE, azaz Jakab Albert, Fercs Lajos, Till Ferenc, Stanó László és Bányai
László.
Ugyanitt 13. helyezést ért
el a paksiak és szekszárdiak

által alkotott Demeter –
ASE-IFU, melynek tagjai
Jakab Éva, Berlinger Anita
és Bakáné B. Beáta.
A PARTOSOK az A50-es
kategóriában által rajthoz a
csapatbajnokságon. Wollner
Pál, Dománszky Zoltán, Péter Imre, Heidinger Márton
és Somogyi Lajos teljesítménye kevés híján a dobogós helyhez is elég volt, õk a
negyedik helyen végeztek.
Az Országos Természetjáró Tájékozódási Egyéni Bajnokság résztvevõi számára
öt helyszínen rendeztek versenyt. A bajnokságban a
negyven induló közül az
ASE természetjárója, Jakab
Albert a tizenhatodik helyen
végzett.
-w-
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Tekintse meg honlapunkon
a Paksi Hírnök képgalériáját !

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

www.paksihirnok.hu

PC KLINIKA
Akciós konfigurációk 1 éves garanciával
MAXTOR 160GB SATA
PC IRODA
ABIT ATI RADEON X600XT 128MB Pci

ASUS P4P800-X (5.1audio,10/100lan ,
usb 2.0 , intel chipset
INTEL CELERON 2,667Ghz BOKSZ
256/400 DDR
FLOPPY /NEC/
LG CD-IRÓ (52X24X52)
MAXTOR 80GB /7200rpm/
ATI RADEON 9250 (128/128, TV, DVI)
CODAGEN 6041L 350W

Október elején alakult meg a
Gyapai Sport Egyesület,
melynek elsõ jelentõsebb
rendezvénye egy gyalogtúra
volt. Frics István elnök hívószavára a település aprajanagyja útra kelt.
A tíz kilométeres távot a
Juhászházi úttól kezdték
meg a túrázók, majd az Iskola dûlõ, Csiszár tanya, Széles
csapás, Diófa dûlõ útvonalon
érkeztek meg a Vörösmalmi
tóhoz, ahol egy kis pihenõ
után a Kapitány kút mellett
elhaladva érkeztek vissza a
Gyapai kápolnához.
Fotó: Szaffenauer Ferenc

A száraz, de kissé hûvös idõ
éppen ideális volt a kirándulók számára, akik nagyon jól
érezték magukat.
A Gyapai Sport Egyesület
vezetõsége sok tervet dédelget. A hamarosan elkészülõ
faluház mellé szeretnének
egy mobilpályát is, ahol a helyi sportolni vágyó fiatalok teniszezhetnének, focizhatnának és kosárlabdázhatnának
is. A tervek között egy nagypályás labdarúgócsapat megszervezése is szerepel, melyet
hivatalos bajnokságban szerepeltethetnének.
-fg-

BRUTTÓ : 78.060
PC OTTHON

ABIT GD8 LGA775 (8.1 audio, 10/100
lan, usB 2.0, intel chipset
INTEL CELERON 2.800Ghz 64BiT
BOX
512/400 DDR
FLOPPY /NEC/
LG 4165B DVD-IRÓ

EXPRESS
CODAGEN 6041L 400W

BRUTTÓ : 117.736
PC GAMES
ABIT AL8 LGA775 (8.1 audio,
10/100lan, usb 2.0, intel chipset)
P4 3000/800 64Bit LGA775 BOKSZ
(2mb belsõ memória)
2X512/667 DDR2 (samsung)
FLOPPY (nec, fekete)
LG 4167B DVD ÍRÓ
MAXTOR 250GB SATA 150 (7200rpm,
16MB belsõ memória
ATI RADEON X700 PRO 256/128 Pci
EXPRESS
CODAGEN 6083L 400W 12-cm

BRUTTÓ : 191.437

Továbbá nagy választékban kaphatók kellékanyagok (HP-Canon eredeti és
utángyártott tintapatronok, foto és A/4-es papírok,cd-k, számítógép kiegészítõk.)
Megújult környezetben, barátságos árakkal várjuk régi és új vásárlóinkat.

December 8-án NYÍLT NAP! Reggel 9-tõl este 10-ig
akciókkal, meglepetésekkel várjuk az érdeklõdõknek.

PC Klinika, Paks Barátság u. 12. Tel.: 75/314-627
E-mail: pcklinikabt@vnet.hu

MOZAIK
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Táltoscsemeték

A Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban mûködõ Táltos iskola
mûvészeti napot tartott november 11-én. Az érdeklõdõk az iskolában folyó kézmûves és drámajáték oktatással ismerkedhettek meg.
Az intézmény négy éve tagja
a szegedi székhelyû mûvészeti szervezetnek, amelynek célja, hogy részletesebb
ismeretek nyújtson az érdeklõdõ gyerekek számára. A
most megrendezett nyílt fog-

lakozások témája
az õsz volt. A bevezetõ után, mintegy
ráhangolásképpen
az alsó tagozatosok
bábjátékot nézhettek meg, a felsõbe
járók a Lutra címû
filmbõl tekintettek
meg részletet. A
kézmûves foglalkozásokon, az õsz adta termésekbõl, színes falevekbõl készültek a dísztárgyak, az idõsebek agyagból formázták
meg elképzeléseiket. A mûvészeti programok háromhárom csoportban forgószínpadszerûen zajlottak, délelõtt az alsó tagozatosok, míg
délután felsõsök részvételével. Nyílt nap lévén nemcsak
a szülõk, hanem óvodások is
részt vehettek, és ismerkedhettek az itt zajló tevékenységgel.
Molnár Gyula

Táncház mindenkinek
Ismét táncháznak adott
otthont a VMK nagyklubja
szombat este. Az immár
hagyományos rendezvényen a zenét Csurgó együttes szolgáltatta, míg a táncokat Vass Oszkár pécsi
táncoktató mutatta be. A
tánctudás nem feltétele a
részvételnek, és – mint a
szervezõk elmondták – e
téren van némi félreértés,

ELADÓ
Pakson, a Váci Mihály utcában III. emeleti, felújított, gáz
központi fûtéses lakás azonnal beköltözhetõen eladó. Érdeklõdni: 84/360-952 és
30/256-3750
Dunakömlõdön a Forst Kft. melletti területen 2 szobás, összkomfortos csal. ház 2333 m2-es
bekerített területtel (szõlõ, szántó) eladó. Irányár: 9,5 M Ft.
A Dunaföldvári úton a Téglagyár mellett, szemben a
kompkikötõvel, téglaépület-

hiszen sokan azt hiszik,
hogy csak táncolni tudóknak érdemes eljárni a táncházba. Ám itt együtt táncol
mindenki, az is, aki profi
táncos, s az is, aki még az
elsõ lépéseknél tart. A legközelebbi ilyen rendezvényt januárban rendezik,
ahová továbbra is várják a
táncolni vágyókat.
Molnár Gyula
ben II. emeleti, 66 m2-es, 3
szobás, összkomfortos, gázfûtéses lakás eladó. Irányár:
6,2 M Ft.
A lakótelepen az ASE pálya
mögött 1364 m2-es közmûvesített építési telek gyümölcsössel, szõlõvel, kis épülettel
eladó. Irányár 5 M Ft.
A Fehérvári úton 2 szintes,
összkomfortos, 4 szobás családi ház garázzsal eladó. Üzletnek, vállalkozásnak is alkalmas. Irányár:
17 M Ft.

Újtemetõi kápolna

Daróczy Ferenc és felesége
Fiáth Zsófia az Öreghegyi temetõben 1700 körül családi
temetkezés céljára építtetett
egy kõkápolnát. A temetõ
azonban hamarosan, még a
Kálvária megnyitása elõtt
betelt, s így az öregtemetõi
kriptakápolnát a Kálvária temetõ megnyitása után lebontották, s 1800 után a család
már oda temetkezett. Az
Öreghegyi temetõt pedig a
plébánia 1978-ban felparcellázta és házhelynek eladta.
A következõ temetõt, amely
az összes közül a legfiatalabb,
hiszen máig nevében hordozza az „új” szót, a 19. század
derekán nyitották meg a Fehérvári út és a Virág utca közötti területen. A temetõkápolna Grósz József plébános
szorgalmazására épült fel
közadakozásból úgy 1850 és
1857 között, de egy 1854-es
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
eladó. Irányár 19,4 M Ft. Kétszobás lakást beszámítunk,
lehet IV. emeleti is.
Az Öreghegy utcában 747
m2-es területen 4 szobás, 2
fürdõszobás, amerikai konyhás, erkélyes, teraszos, központi fûtéses családi ház ga-

településtérképen már jelölve van a helye. Grósz József
1850-tõl volt plébános Pakson. Anyagi gondokkal küszködött, végül elmezavar
okozta halálát 1857-ben. A
hálás hívek a kápolnában temették el.
Az épület bejárata fölötti
kóruson még „víziorgona” is
mûködött a 19. században. A
kápolna elõtti két szobrot
1860-ban állították fel közadakozásból. Balra hármas
tagozatú klasszicista talpazaton áll a másfél méteres
Szent Veronikát ábrázoló népies barokk stílusú szobortest. Jobbra, a kereszten Jézus, alatta a talpazaton az õt
sirató Mária. Magát az épületet egy enyhén emelkedõ
domb tetejére építették a temetõ közepén, így a legmagasabb ponton állva monumentális hatást kelt a szemlélõben. Egytornyú, egyszerû
klasszicista épület romantikus részletekkel, a szentélyt
egy körablak világítja meg.
Itt az Újtemetõi kápolnában
már nem tartottak fogadalmi
miséket és körmenetes keresztjáró napokat sem. Temetõkápolnai szerepet tölt
be, a temetések alkalmával
gyászszertartást tartanak
benne. 1994-ben a BME Építészettörténeti és Elméleti
Intézete az Kálvária kápolnával együtt építészetileg felmérte.
Hanol János
rázzsal, gázcsonkkal eladó.
Irányár: 25 M Ft.
Pakson, a Fenyves utcában 2
és fél szobás lakás eladó III.
emeleti. Irányár:
8,3 M Ft.
Szekszárdon az Alisca u. 4.
szám alatt magasföldszinti, 1
szoba összkomfortos lakás eladó. Irányár: 6,2 M Ft.
Részletes tájékoztatás:
Fonyó Lajos ingatlanközvetítõ, befektetési tanácsadó.
Telefon:70/310-8374 és
75/314-119.

Fotók: Molnár Gyula (balra), Fonyó Dániel (jobbra)

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

Mozi
November 20. (vas.) 19 óra
GÓÓÓL!
Feliratos amerikai
sportfilm

Emlékezetre
méltó
(Dr. Töttös Gábor azonos
címû könyvébõl)

November 23. (szer.) 19 óra
TÖK ALSÓ:
EURÓPAI TURNÉ
Szinkronizált amerikai
vígjáték

November 1-jén 69 éve,
1940-ben
jelent
meg
Felsõrácegres fia, Illyés
Gyula Hódítók címû verse.

November 27. (vas.) 19 óra
FÖLDRE SZÁLLT
BOSZORKÁNY
Feliratos amerikai vígjáték

November 5-én 300 éve,
1705-ben Bottyán János
kurucaival átkelt a folyón,
bevette Dunaföldvárt.
130 éve, 1875-ben Kajdacson kápolnát ajánlottak
Szent Imre herceg oltalmába.

November 30. (szer.) 19 óra
A SZIGET
Feliratos amerikai
akciófilm

Kiállítás
A Dunakömlõdi Faluházban
Solymár Magdolna patchwork munkáit láthatják.
A Városi Múzeum idõszaki
kiállítása a II. világháború
tárgyi örökségeit mutatja be.

November 17-én 120
éve, 1885-ben elhunyt
Novák Sándor ’48-as tiszt,
paksi körorvos, megyénk
monográfiájának s múzeumalapításának szorgalmazója.
November 20-án 125 éve,

1880-ban Pakson Rozner
Dávid kútásás közben
aranyhomokra bukkant,
ami valóságos népvándorlást indított meg, késõbb
kiderült: csupán csillámpalát találtak.
November 23-án 75 éve,
1930-ban Dunaföldvárott
Horthy Miklós avatta fel a
Duna-hidat.
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VMK

TelePaks

November 21: az ÉLETFA
családsegítõ szabadegyetemen 3. elõadása 17 órakor:
Lenkeyné Telek Mária és
Lenkey István lelkészek elõadása a VMK nagyklubjában.
10, 13 és 14.30 órakor a Gyermek-bérlet 2. elõadása Németh Ervin: KÖRTEMUZSIKA zenés mesejáték Móra Ferenc „cserepeibõl” a Forrás
Színház elõadásában
November 22: A Tudorkaklub elõadása 17.00-kor a
dunakömlõdi faluház könyvtárában: „Képregények, szuperhõsök” Elõadó: Pálinkás
Tamás, Ifjú Tudor (Tamási
Béri Balogh Ádám Gimn.)
November 24: 19 órakor a
Móricz-bérlet 2. elõadása. Móra Ferenc: ARANYKOPORSÓ címû színmûvét mutatja
be a Budaörsi Játékszín.
A dunakömlõdi faluházban 17
órakor: ADVENTI NAPTÁR
KÉSZÍTÉSE. Anyagköltség:
400.- Ft
November 28: Az ÉLETFA
családsegítõ szabadegyetemen 4. elõadása 17 órakor
Schubert Péter grafikus és felesége elõadása a VMK nagyklubjában.
„EGÉSZSÉGÜNK ÉRDEKÉBEN” – a Faluházi Népfõiskola 2. foglalkozása. „A XXI.
század pestise”– támad az influenza – Dr. Juhász Katalin,
háziorvos
elõadása
a
dunakömlõdi faluházban.

Szombaton a Hévíz labdarúgó-csapata fogadja a
PSE együttesét. A mérkõzést megtekinthetik felvételrõl vasárnap 17.30-tól.
Az eddig veretlen ASE férfi kosárlabda csapata a
Gesztenyés úti sportcsarnokban fogadja Zalaegerszeg csapatát. A mérkõzést
hétfõn 17.30-tól tekinthetik
meg felvételrõl.
A Lelátó magazinban a mûsorvezetõ Dallos Tibor beszélget a Paksi Sport Egyesület labdarúgócsapatának
vezetõedzõjével. A mûsort
megtekinthetik
kedden
19.30-tól.
Fonyó Lajos kedvenc olvasmányával folytatódik a
Nagy Könyv sorozat november 22-én, kedden
19. 20-tól.
Szerdán a képviselõ-testület e havi ülését tekinthetik
meg élõben 14 órától.
A Mindentudás Egyeteme
3. szemeszterének 18. elõadását Gáncs Péter tartja„Megszületett a szeretet”
címmel szerdán 18 órától.
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Fortuna rádió 96,3 MHz

A VMK kiskiállítóban Makó
András festõmûvész (képünkön) kiállítása látható.
A Paksi Labdarúgó Klub ezúton
is megköszöni a 2004. évi SZJA
1%-át, 30.253 Ft-ot, amelyet mûködési kiadásokra használunk
fel. Kérjük, 2006-ban is támogassák felajánlásaikkal a Paksi
Labdarúgó Klubot. Vezetõség
Fotó: Molnár Gyula

Minden hétköznap 9–13
óráig hallható ez a mûsor,
aminek szerkesztõje és mûsorvezetõje Móré Boglárka!
Hogy miért éppen JAM a
mûsor címe? Mert errõl –
remélhetõleg – mindenkinek valami édes és finom
dolog jut az eszébe! A mûsort játékokkal, érdekes és
színes hírekkel, valamint
közérdekû információkkal
töltöttük meg.

Természetesen – ami a legfontosabb – ennek a mûsornak is az alapköve a zene,
méghozzá a jó zene! Külön
kiemelve, a Fortuna JAM
déli kívánságmûsorát, melyet sms-ben kizárólag Önök
szerkeszthetnek hétköznaponként 11 és 13 óra között!
(06-20/9-411-001 az elérhetõség.)
Minden erõmmel azon vagyok és leszek, hogy meg-

édesítsem az akár munkával, akár pihenéssel töltött
délelõttjüket, hogy kitûnõ
íze legyen ennek a „lekvárnak”!
Ne feledjék: „Életünk
napjai közül egy sem annyira kárba veszett, mint az,
amelyen nem mosolygunk!”
Móré Boglárka
Fortuna jam! – Az éter nem
habos torta… hanem JAM!
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Kozma Tamás: az ifjú polihisztor
Kozma Tamást a Fortuna
Rádió média szakkörében
ismertem meg még általános iskolás korában. Azok
közé tartozott, akire bármilyen feladatot bízhattam,
mert kreativitása minden
nehézségen átsegítette õt,
ötletelt a szignálokhoz, riportot készített és felolvasott… Mindig azt, amire éppen szükség volt. De ezen
tulajdonképpen nem is lehetett csodálkozni, annyi
eredményt
felmutatott,
hogy már akkor többszörösen díjazott Tehetséges
Paksi Fiatal volt.
Aztán szem elõl vesztettem
õt. Három év után nyáron találkoztunk elõször, és kiderült, hogy ez az idõszak sem
telt hasztalanul, épp Nagyatádról érkezett, ahol csapatával az országos Extreme
Man bajnokságról a 9. helyezést hozták haza. Õ az úszást

vállalta, a 3800 méteres távot
57 perc alatt teljesítve.
– A triatlon választása magától értetõdõ volt, hiszen
úszni, futni kerékpározni
mindenki szokott – magyarázta, mikor gratuláltam neki. Most a Vak Bottyán Gimnázium 11. osztályába jár.
– Mostanában a nyelvtanulás érdekel jobban. Államigazgatási pályára készülök.

Érdekel a külkereskedelem,
a nemzetközi szállítmányozás, bár szerintem nem fogok egy diplománál megállni. Angolból már van nyelvvizsgám, szeretnék németbõl
érettségizni, és nagyon érdekel az orosz nyelv, a cirill betûs kultúra. Nyáron a paksi
orosz klubbal voltam Ukrajnában és Oroszországban is
– mesélte. De akkor éppen
Erdélybe készült, egy pályázat jutalmaként, melyet
Bocskai fejedelemmé iktatásának 400. évfordulóján hirdetett meg a Nemzeti Emlékezet Programiroda és az
oktatási tárca. A középiskolai tanárok és diákok egyaránt pályázhattak, a megadott témakörben véleményt
kellett alkotni Bocskai munkásságáról. A kiránduláson a
magyarlakta területeket látogatták végig, és az évforduló napján jártak éppen a

beiktatás helyszínén, Megygyesen. Tamás így számol be
tapasztalatairól:
– Két iskolában is voltunk,
ahol velünk egyidõs diákokkal közös fórumot tartottunk, melyen a pályázaton
résztvevõ történelemtanárok és a minisztérium képviselõi is részt vettek, színvonalas eszmecsere alakult ki,
nagy élmény volt – emlékszik vissza Tamás, és elújságolja azt is, hogy az utazást
követõen a fórumon bizonyított diákok – köztük õ is –
meghívást kaptak a történelemtanárok konferenciájára.
Az újabb gratulációt fogadva
gyorsan még egy meglepetéssel elõrukkol: ha sikeres
lesz az a pályázat is, amelyre
legutóbb jelentkezett, akkor
az Európai Ifjúsági Közösség munkájában is részt vesz
hamarosan…
S. Szabó

HALLÁSJAVÍTÁS
MESTERFOKON
Van olyan családtagja, aki túl hangosan hallgatja a televíziót vagy csak többszöri visszakérdezéssel érti meg Önt?
Fülzúgásról panaszkodik?
– FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKORVOSI TANÁCSADÁS
– INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT HELYBEN
– 12 ÉV GYÁRTÁSI ÉS HALLÁSGONDOZÁSI TAPASZTALATA, KORSZERÛ SZERVIZHÁTTÉRREL
– TÖBB NEMZETKÖZI HALLÓKÉSZÜLÉK GYÁRTÓ
CÉG KÉPVISELETE
– FÜLZÚGÁS ESETÉN TANÁCSADÁS
ELÉRHETÕSÉG HELYBEN:
VÁROSI RENDELÕINTÉZET
I. EMELET - AUDIOLÓGIA
Cím: Paks, Táncsics M. u. 13.
Bejelentkezés munkanapokon: 06-75/519-040

Fotó: Juhász Anikó

