PAKSI HÍRNÖK
XV. ÉVF. 21. SZÁM

ALAPÍTVA 1989-BEN

2006. NOVEMBER 3.

Lassú szökésben
Másodszor jelentetett meg könyvet
édesanyjára emlékezve Acsádi Rozália. Egy korábbi, a sorban a harmadik kötete Mutz Erzsébetnek állított
emléket, röviddel halála után. A napokban Pakson bemutatott könyv tulajdonképpen ennek folytatása.
Acsádi Rozália kilencedik kötete ötven számozott címtelen, rímtelen levelet tartalmaz, melyek az elmúlt
idõszakban születtek. A „Lassú szökésben” bemutatója a Péger Galériá-

ban volt, ami – mint a költõ mondta –
igazán méltó hely volt az eseményre.
A kötetet Gyöngyösi Ferenc költõtárs, szerkesztõ ajánlotta az érdeklõdõknek, Wessely Ágnes gitárzenével,
énekkel, Tell Edit szavalattal közremûködött. A könyv a Kerényi nyomdában készült, s már nyáron napvilágra került, de – mint szerzõje
mondja – most adódott alkalom, hogy
más települések után Pakson is megismerjék az olvasók.

A forradalom
évfordulóján
Egy hétig tartó ünnepségsorozattal emlékeztek
Pakson az 1956-os forradalomra és hõseire. Megtartották a már hagyományos temetõi megemlékezéseket, emlékmûvet avattak. Ez alkalommal
hallhatta a közönség Károly János ‘56-os hõsök
emlékére írt kórusmûvét. A Városi Múzeumban
és a mûvelõdési központban tárlatok nyíltak. A
képviselõ-testület az ünnepen adta át a Pro Urbe
emlékérmet.
(Összefoglalónk a 2–3. oldalon)

Takarékossági hónap: élvezze kiemelkedõ betéti hozamát!

Évi 7,8% kamat! (EBKM: 8,03-8,09%) 1, 2, 3 vagy 6 hónapra bármilyen összegû számlabetétre
és takarékszelvényre 2006. 10. 16-tól visszavonásig.
Paks, Villany u. 4. 75/511-240

45 éve Ügyfeleink szolgálatában!
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!
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A forradalom évfordulóján
Egy hétig tartó ünnepségsorozattal emlékeztek Pakson az
1956-os forradalomra és hõseire. A megemlékezés több
helyszínen zajlott, elõbb
Czuczor Antal, majd Tuba János sírjánál gyûltek össze az
emlékezõk. Az elõbbi helyszínen Hanol János egyetemi
hallgató mondott ünnepi beszédet. – A fiataloknak mindig
nagy szerepe volt a nemzet
ébredésében. A mai magyar
fiatalok határon innen és túl
nem felejthetik el 1956 eseményeit, jelképeit, üzenetét, szellemét, mert az akkori ifjúság
az események motorja volt, és
a forradalom és a megtorlások
áldozatainak többsége is
korunkbéli fiatal volt – hangsúlyozta. Majd hozzátette:
úgy tûnik hazánk történelme
úgy van megírva, hogy elõször
a fiatalok ismerik fel a változást sürgetõ jeleket.
Ezek után csendes tiszteletadással emlékeztek Tuba János 1956-os paksi nemzetõrparancsnok sírjánál is, majd
Lenkey István református
lelkész hirdetett igét.

A városháza elõtt avatták az
‘56-os események jubileumára készült emlékmûvet. A
visszanyesett fák a letört forradalmat jelképezik, a talapzaton olvasható Márai-üzenet
magáért beszél. Hajdú János
itt elmondott ünnepi beszédében újkori történelmünk talán legjelentõsebb eseményének nevezte a forradalmat,
mely még némileg megosztja
a társadalmat. – Az idõ néha
megszépíti, néha megsemmisíti, felerõsíti vagy tompítja a
történelmi események jelentõségét, de nekünk valóságosan kell emlékeznünk, tanulnunk kell a történtekbõl, és
fejet kell hajtanunk hõsei
elõtt – hangsúlyozta Hajdú
János. A polgármester nem
sokkal késõbb már a mûvelõdési központban köszöntötte
az ünnepi testületi ülés résztvevõit, majd átadta a Pro
Urbe emlékérmet. Az egybegyûltek végül megnézték azt
az emlékmûsort, melyet a
Vak Bottyán Gimnázium tanulói egy 1956-os napló alapján állítottak össze.

Az új emlékmû alkotója,

Gaál Tamás a szobor születését a következõképpen idézte
fel: Több helyszín is felmerült. Az elsõ tervek még nem
erre a helyre, és így nem ebben a kompozícióban készültek, de tartalmazták ezeket a
szimbólumokat. A szobrásznak nagyon szimpatikus volt
a lépcsõ, mint leendõ helyszín, de megnehezítette a
dolgát, teljesen újra kellett
tervezni, s például az alépítmény terveit is át kellett dolgozni. – Alapvetõ célom volt,
hogy a sablonos formációkat,
sztereotípiákat, mint lyukas
zászló, tank, kerüljem. Sok
zsûriben jártam, sok közhelyes dolgot láttam – fogalmazott. Majd hozzátette, õ a

plasztika, a szobrászat eszközeivel igyekezett élni, bár –
mint mondja – felfedezhetõ
konkrét szimbolika, például a
talapzat tört formája utal a
zászlóra. A famotívum már
az eredeti tervekben is szerepelt. A növekvõ, kibúvó életerõs fa megcsonkítása a forradalom letörését jelképezi.
Gaál Tamás kiemelte, nem
szerette volna, ha egy jelzésszerû óriási tragikummal találja szembe magát a emlékmû nézõje, célja az volt, hogy
mint szobor is élményt adó
legyen.
Gaál Tamásnak nem ez az elsõ köztéri alkotása Pakson, õ
készítette Deák Ferenc portréját, ami szintén a városháza
elõtt áll.
-vt-
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A város jó hírét öregbíti
Érmet éremre, sikert sikerre halmoz, de
megmaradt annak a kedves, helyes fiúnak,
amilyennek megismerték a paksiak. Minap
megkapta a város egyik legrangosabb kitüntetését, ami – mint elárulta – felemelõ
érzés volt számára. A világbajnok kenus
nemrég sárkányhajóban lapátolt össze néhány aranyat, most edzõtáborozik, s közben igyekszik nevelni újdonsült kedvencét,
az alig több mint három hónapos boxer
kölyköt.
Elsõ nemzetközi sikereit
1995-ben érte el Kozmann
György az Atomerõmû SE
kenusaként. Azóta világbajnoki aranyérem, olimpiai
bronz is csillog éremgyûjteményében. Nevét nemcsak
Pakson, hanem az egész országban megismerhették.
Elismeréseit október 23-án

Pro Urbe-díjjal
gyarapította. A
relikviák sora
minden bizonynyal gyarapodni fog még.
Gyuri készül a
következõ olimpiára, sõt, ha minden elképzelései szerint alakul, a négy

Kozmann György 1978-ban született Szekszárdon. Általános és középiskolai tanulmányait Pakson, a II. Számú
Általános Iskolában, illetve az ESZI-ben végezte. Érettségi után Pécsett szerzett technikusi minõsítést. Jelenleg
a közgazdasági fõiskolán harmadéves.
A legtöbb versenyzõvel ellentétben Kozmann György nem
foglalkozott más sportágakkal, ugyanis már elég korán –
kilenc esztendõsen – kenuzni kezdett.
1995-ben az Ifjúsági VB-n C-1 500 m ötödik helyet szerzett. Egy évvel késõbb az Ifjúsági Világkupán C-2 500 men elsõ helyet, C-2 1000 m-en elsõ helyet és C-1 1000 men ugyancsak elsõ helyet szerzett.
1999-ben már a felnõttekkel vette fel a versenyt a vb-n,
ahol a C-4 1000 méteren a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Ugyanabban az évben az Eb-n a C-2 1000 m-en 4.
helyet szerzett.
2000-ben a Felnõtt Világkupán C-1 1000 m ezüstérmet
akasztottak a nyakába.
2001. Európa-bajnoki ezüstérem a C-4 1000 m-es futamon, a C-2 200 m-en pedig bronzérem az eredmény. Még
ugyanebben az évben világbajnoki címet szerez a C-4
1000 m, 500-on pedig övé az ezüst.
2002-ben az Eb-n C-4 500 és 1000 méteren is a gyõztes
team tagja.
A 2003-ban világbajnok a C-4-esek 200 méteres futamában, a C-2 1000 m-en pedig második.
2004-ben vébé-arany a C-2 500 m-en és egy ötödik hely
párosban 1000 méteren.
2004. Athéni olimpia: C2 500 m 7. hely, C-2 1000 m 3. hely
2005. EB Poznan C-2 1000 m II. hely VB. Zágráb. C-2
1000 m-en 3. hely, C-2 500 m-en 2. hely
2006. Szeged 35. Síkvízi Kajak-Kenu Világbajnokság:
Kozmann György világbajnok lett VB C-2 1000 m 1. hely,
C-2 500 m 3. hely
Fotó: Molnár Gyula

évvel azutánira is. A város elismerése meghatotta, mint
elárulta, nem akar túl szerénynek tûnni, de nem érzi,
hogy rászolgált volna egy
ilyen díjra, bár maga is büszke arra, amit eddig elért. A
versenysport szerinte nagyon sokat adott, egyebek
között ennek köszönhetõen
jutott el olyan különleges helyekre, ahol másképpen sohasem járhatott volna. Persze lemondással is jár, de az
élsportolók, így õ sem panaszkodhat. Gyuri, ugyan
még az ASE sportolójaként,
már Budapesten él. Ennek
ellenére gyakori vendég
Pakson, ahol – miként már
lapunknak is nyilatkozta korábban – sokkal inkább elismerik a sportteljesítményeket, megbecsülik a bajnokokat. Kozmann Gyuri a díj átvétele után csatlakozott társaihoz, hogy megkezdje a felkészülést a téli edzõtáborban. A kiváló kenus azt is elmondta, kedvenc idõtöltése a
vadvízi evezés, de vonzódik
más extrém sportok iránt is.
Manapság egy másik kedvenc is leköti figyelmét, Alex
a boxer, aki szintén gyakran
megfordul Pakson, hiszen, ha
Gyuri elfoglalt, szüleinél vendégeskedik.
vida
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Épülhet a képtár
Keresik a Paksi Képtár új
otthonának leendõ kivitelezõjét. A tervek – mint Hum
Ferenctõl megtudtuk – készek. A mûszaki osztály vezetõjének tájékoztatása
szerint a dokumentáció elkészítése három és fél millió forintba került. Hogy a
képtár számára vásárolt
volt üzemcsarnok átalakítása mennyire rúg majd,
még nem tudni, hiszen éppen az ár az egyik legfontosabb tényezõ a verseny során. Ezen kívül természetesen más ismérveket is figyelembe vesznek majd,
így például a referenciamunkákat. Az épületet a
tervek szerint májusban
már birtokba is veheti
majd a képtár, melynek –
mint már megírtuk – azért
kell költöznie, mert az Erzsébet szálló az atomerõmû
tulajdonába kerül, s az
épületet felújítják. Az
üzemcsarnok az osztályvezetõ reményei szerint tökéletesen megfelel majd a
különleges gyûjtemény bemutatására, tárolására.
Erre garancia, hogy a képtár munkatársai választották ki a volt konzervgyár
területén üresen álló
üzemcsarnokot, javaslataikat az átalakításnál is figyelembe veszik. A tél beállta Hum Ferenc szerint
nem gátolja a munkát, nem
tesz szükségessé határidõmódosítást, hiszen számos
benti munka vár a leendõ
kivitelezõre. Vannak természetesen külsõ munkák
is, így homlokzat- és tetõfelújítás, ami valószínûleg
jövõ tavaszra marad.
A képviselõ-testület a
2006-os költségvetés elfogadásakor hagyta jóvá a képtár átalakításához szükséges keretet. Az ajánlatokat
a kivitelezésre november
hatodikáig várják.
tv
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Kerekasztal
Pakson is bemutatkozott a
Parlament kereszténydemokrata frakciója, illetve
annak néhány tagja. A városi mûvelõdési központ
nagyklubja
zsúfolásig
megtelt az összejövetelre,
melyet a Kereszténydemokrata Néppárt paksi
szervezete a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége
paksi csoportjával együtt
szervezett.
A kerekasztal-beszélgetés
háziasszonya, Lanczendorfer Erzsébet, a KÉSZ
gyõri elnöke volt. Elõbb
Hofmann Rózsa beszélt
oktatási
kérdésekrõl,
majd Harrach Péter a
KDNP szociálpolitikáját
ismertette, végül dr.
Semjén Zsolt, a KDNP elnöke aktuális politikai témákról értekezett.
-tünde-

Röviden

lehet visszatérítendõ vagy
vissza nem térítendõ. Hogy
a mostani pályázó milyen és
mennyi önkormányzati támogatást kap, arról november 15-ig döntenek a városi
fõépítész véleményét figyelembe véve.
A

A mûemlékek, helyi véde-

lem alatt álló épületek felújítására írt ki pályázatot Paks
város Városépítõ Bizottsága.
A határidõig csupán egy pályázat érkezett, ami az idén
abszolút elsõ, hiszen a korábbi határidõig egyetlen
egyet sem nyújtottak be.
Ulbert Sándor, a bizottság
elnöke elmondta, ebben az
évben ötmillió forint keret
felett rendelkezhetnek. A támogatás, melyet nyújtanak,

Paksi

Sárgödörtéri

Présháztulajdonosok Egyesülete november 11-én tartja
hagyományõrzõ Márton-napi ökumenikus újboráldását.
A negyedik alkalommal
megtartott rendezvényen
fellépnek a paksi harmonikások, a Vetõvirág Hagyományápoló Népi Együttes
és a Viva Bachus énekegyüttes. A történelmi egyházak
képviselõi megáldják az újbort, melyet Barnabás István alpolgármester ver
majd csapra a két tanácsnok, Bagdy László és
Herczeg József segítségével.
A negyedik paksi újboráldás
november 11-én 15 órakor
lesz a Sárgödör téren.

A Kaposvári Egyetemen

rendeztek fórumot arról,
miként hasznosulnak a pályázati támogatások a déldunántúli régióban. A DélDunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. által szervezett „Magyarország célba ér?” címû konferencián mintegy százötven
szakember vett részt. Nagy
érdeklõdés kísérte Kováts
Balázs elõadását a kaposvári ankéton. A Paksi Atomerõmû Zrt. vezetõ mérnöke
a cég térségfejlesztési, támogatási politikáját ismertette. Beszélt arról, hogy az
atomerõmû öt év alatt 2,5
milliárd forint vissza nem
térítendõ támogatással segíti önkormányzati, vállalkozói és civil célok megvalósulását. Idén – mint rámutatott – közel száz pályázó
kapott támogatást összesen
435 millió forint értékben.
Ez az érintett térségekben
1,7 milliárd forintos fejlesztést generál.

dejûleg a Társaság érdekeit szem elõtt tartva - legyenek
képesek ellátni tevékenységüket.
Ennek érdekében a következõ képzéseket valósítjuk meg
Társaságunknál:

A Paksi Víz-és Csatornamû Kft.-ben
megvalósuló HEFOP képzések
bemutatása
A Paksi Víz- és Csatornamû Kft. a Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program keretén belül valósítja meg „A
PAKSI VÍZMÛ KFT. alkalmazottainak a piaci igényekhez
alkalmazkodó készség-fejlesztése” címû projektet. A
program az Európai unió társfinanszírozásával, a Nemzeti
Fejlesztési Terv keretében kerül megvalósításra. A megítélt képzési támogatás és a rendelkezésre álló önerõ a
következõ célrendszer szerint kerül felhasználásra:
A PAKSI VÍZMÛ KFT. projektjének célja, olyan képzései
programmal segíteni munkavállalóit, amely elõsegíti a jelenlegi munkakörük hatékonyabb ellátását, egyúttal piacképes szaktudás elsajátítását teszi lehetõvé. A Társaság
stratégiájának középpontjában áll, hogy a jelenleg a cég
szolgáltatásait igénybe vevõ ügyfelekkel kapcsolatot tartó
munkakörökben (ld.: vízmérõ leolvasó, díjbeszedõ, ügyfélszolgálati munkatársak) dolgozó munkavállalók a jelenleginél hatékonyabban, - az ügyfelek igényeit, ezzel egyi-

Az ügyfelekkel kapcsolatba kerülõ munkatársak ügyfélorientált kommunikációs képzésben, konfliktuskezelési tréningen, és számítógép-kezelõi oktatáson vesznek részt.
Az alkalmazottak életminõségének javítására valamennyien munkahelyi egészség és biztonság ismereteket tartalmazó képzésben is részt vesznek, valamint a társadalmi
és gazdasági folyamatok hatékonyabb megismerése érdekében európai uniós ismereteket is elsajátítanak.
A szervezet munkájának hatékony megszervezése érdekében, a magas szintû vezetõi ismeretek elsajátítására
vezetõi készségfejlesztésben részesülnek a Társaság vezetõi.
A PAKSI VÍZMÛ KFT. alkalmazásban álló 69 fõ munkatárs
a projekt idõtartama alatt 4600 óra képzésen vesz részt,
hogy a feladataik magasabb színvonalon történõ ellátására alkalmassá válhassanak.
A programról, céljairól, és az annak nyomán elért eredményekrõl a PAKSI VÍZMÛ KFT. hivatalos website-ján a
www.paksiviz.hu internetes webportálon továbbra is tájékoztatjuk a lakosságot.

Fotó: Paksi Hírnök archív
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Tisztújítás

Forrásokra várva Viharkárok

Az október elsejei választások óta elsõ
ízben tartott ülést a Paksi Többcélú Társulás. Ezúttal csupán tisztújítással foglalkoztak, más napirendet nem tárgyaltak. Hajdú János elmondta, a tisztújításra a megyei közigazgatási hivatal
ajánlása szerint került sor, mert a jogi
helyzet ez esetben tisztázatlan. Paks
polgármesterét megerõsítették elnöki
tisztségében, és három elnökhelyettest
választottak. A következõ négyéves ciklusban Dunaföldvár, Nagydorog és
Bölcske polgármesterei látják el az alelnöki teendõket. Megválasztották az öttagú pénzügyi, valamint a háromtagú
felügyelõ bizottságot. Az ülés megtartását az is sürgette, hogy a megyei fejlesztési tanácsokba tagokat kell delegálni,
tájékoztatott Hajdú János. Az elnök
hozzátette, Tolna megye öt kistérségébõl háromnak van erre lehetõsége, s
természetesen Paks is szeretne élni ezzel. A delegáltak személyére a megyei
közgyûlés elnöke, jelen esetben dr. Puskás Imre tesz javaslatot. Korábban Hajdú János személyében volt a paksi térségnek képviselõje.

Nemrégiben megalakult a cigány
kisebbségi önkormányzat pénzügyi
és szociális bizottsága. Utóbbi elnöke, Kiss Zoltánné elmondta: mindenekelõtt a cigányok beilleszkedését
szeretnék elõsegíteni. Az elkövetkezõ négy évben a fõ figyelmet a munkanélküli romák elhelyezésére, továbbképzésére, a gyerekek iskoláztatására és a nyugdíjasok segítésére fordítják. Kiss Zoltánné szerint
sok munkáltató a származásuk miatt nem alkalmazza a romákat, hiába van szakmájuk. Ez szomorú és
ugyanakkor megengedhetetlen, fogalmazott.
A pénzügyi bizottság elnökének
Farkas Árpádot választották, aki elmondta, jelenleg háromszázezer forint van a kasszájukban, így nem
tudnak elõre gondolkodni. Büdzséjük felduzzasztására az önkormányzattól várnak támogatást, valamint
a 2007-tõl megnyíló európai uniós
forrásokat kívánják igénybe venni.
pgr

Photo hall
159 990 Ft

159 990 Ft

Fákat döntött ki a múlt vasárnap esti
vihar Pakson a Kölesdi úton, a Kosár
utcában és a Péter utcában. A Paksi
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósághoz hat riasztás érkezett. Személyi sérülés, Bán Attila tûzoltási és
mûszaki mentési osztályvezetõ tájékoztatása szerint, sehol sem történt.
Az orkán erejû szél több helyen zavart okozott az áramellátásban is. A
Kosár utcában például áram nélkül
maradtak egy idõre, mert a fa éppen
a villamosvezetékre dõlt rá.
-vida-

Paks, Dózsa György út 30. (volt Matáv Pont)
Tel.: 75/413-764
LG 26LC2R
LCD-tévé 66 cm-es képátló,
16:9 képarány, 500 cd/m2
fényerõ, 800:1 kontraszt,
HDMI/DVI-csatlakozás,
1366x768 felbontás, HDTVkompatibilis. 1 tuneres PIP
TOMTOM ONE EUROPE
+ NY-Európa
GPS navigációs rendszer
3,5“-os, 64 ezer színû
kijelzõ, magyar nyelvû hangnavigáció, bluetooth,
beépített akkumulátor,
TELJES EURÓPA-TÉRKÉP

159 990 Ft

THOMSON 27LB-130S5
LCD-tévé 68 cm képátló,
16:9 képarány, HDMI/DVIcsatlakozás, 1280x728 felbontás, képnézegetés, zenehallgatás pendrive-ról,
memóriakártyáról, 100
oldalas teletext-memória

49 990 Ft

HP PHOTOSMART C4180
fotónyomtató és
HP PHOTOSMART M425
digitális fényképezõgép
5 Mpixel felbontással, 3x
optikai zoomal. Az otthoni
fotólabor ideális ajándék
karácsonyra. Az ajánlat
november 13-tól elérhetõ.

FUJITSU SIEMENS AMILO M1450G - 80 GB
notebook 15,4“ Glare Panel kijelzõvel
Pentium M735A, 512 MB RAM
80 GB merevlemez, kétrétegû DVD-íróval
WLAN, Intel 900GMA, max 128 MB VGA
4x USB, FireWire, 56k modem, 10/100 Mbps LAN
Windows XP Home

219 990 Ft
Idén még vásárolhat Sulinet programban, ne hagyja ki!
Akár 60 000 Ft visszaigényelhetõ!
Fotó: Molnár Gyula
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Aranyéremrõl álmodnak
Minden eddiginél jobb szereplésben bízva indultak útnak hétfõn a Neutron kommandósai az orlandói világversenyre. Dr. Lengyel Róbert, a Neutron Bevetési Osztály parancsnoka elárulta,
bármelyik éremmel elégedett
lenne, de a fiúkkal együtt
aranyéremrõl álmodnak, amire szerinte minden esélyük
meg is van. A fiúk keményen
edzettek annak ellenére, hogy
erre külön idõt nem tudtak
biztosítani, a szolgálatból nem
kaptak felmentést. Így – miként korábban is – szabadidejük terhére készültek. A csapatot szokásos módon egy házi válogatón állították össze.
Farsang János, Kéri Zoltán,
Szász Sándor, Járai Antal,
Felhõsi László, Kolep János
már rutinos versenyzõnek
számít. Õket erõsíti majd Orsós Mihály mint mesterlövõ.
Dr. Lengyel Róbert szerint
annak, hogy tavaly nem sikerült összetettben dobogón végezniük, egy mesterlövõ híja

volt. Idén éppen ezért egy
taggal bõvült a csapat, s, ami
még segítheti a jobb helyezés
elérését, saját fegyverükkel
versenyeznek. Kiszállításukhoz, ami rendkívül körülményes, amerikai segítséget
kaptak.
Dr. Lengyel Róbert esélyeiket latolgatva arról beszélt,
hogy talán az idén a legfelkészültebb a csapat, nemcsak
fizikailag, morálisan is. A fiúk
harmincadikán indultak útnak, hogy a verseny elõtt
tudjanak ismerkedni a pályával, gyakorolhassanak. Maga
a kommandós világbajnokság, mely a SWAT Round-Up
nevet viseli, ötnapos lesz. A
Tolna megyét, Magyarországot képviselõ paksi gárda tavaly hatvanhat csapatból ötödik helyen végzett, elõzõ évben a verseny történetében
elõször álltak külföldi csapatként dobogóra. Az orlandói
versenyt huszonnegyedik alkalommal rendezik meg.
-vt-

Becsengetünk: indul a 45 perc

Márkus Zalán ötletét elfogadva a „45 perc” címet kapta a Paksi Hírnök újonnan
megjelenõ ifjúsági melléklete, mely november 17-én lát
majd elõször napvilágot. A
lap különálló, négyoldalas
mellékletként havonta kerül
majd a Hírnök lapjai közé. A
négy paksi középiskola diákjaitól fõként olyan írásokat
vár szerkesztõségünk, melyek a diákok életével foglalkoznak. Mindenképpen egy
felszabadult hangvételû, magazin jellegû lapot szeret-

Ünnepekre nyit az Atomcenter
Bár úton-útfélen azt hallani,
rövidesen megnyílik a paksi
pláza, a hír nem igaz. Valóságtartalma annyi, hogy a
volt konzervgyár területén
valóban épül egy üzletház,
de ez nem lesz olyan, mint a
klasszikus értelemben vett

plázák, tehát nem lesz benne
sem étterem, sem mozi.
Mindezt a beruházó CM
Projekt Vagyonkezelõ Kft.
ügyvezetõje mondta el lapunknak. Nagy Balázstól
megtudtuk, a háromezer
négyzetméteres épület hat

üzletnek ad helyet. Az eladótér 2500 négyzetméter, de lehetõség van bõvítésre is, ha
lesz rá igény. Az Atomcenter
névre keresztelt üzletház a
tervek szerint még december elején elkészül, s karácsonyra már megnyílnak az

nénk, amit szívesen forgatnak majd az iskolákban, de a
szülõk is megtudhatják belõle, mi foglalkoztatja a fiatalokat. Indulnak rendszeres rovatok sportról, a számítógépek világáról és a hétvégi bulikról. A négy iskola diákújságírói egy hónapban egyszer ülnek össze majd a Paksi Hírnök szerkesztõségének
égisze alatt, ahol tanulhatnak
úgy a tapasztaltabb újságíróktól, mint egymástól. Köszönjük a beérkezett névötleteket, valamint a szponzorok
segítségét. November 17-étõl
keressétek a 45 percet a Paksi Hírnökben!
Polgár Tamás,
a 45 perc szerkesztõje
A Paksi Hírnök melléklete
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üzletek is. Híreink szerint
lesz egy mûszaki üzlet, egy
cipõkereskedés, és egy fürdõ- és hálószobaszalon az új
üzletközpontban. A kivitelezõ Dunaép Kft. építésvezetõje, Keszthelyi József elmondta, párhuzamosan folynak a külsõ-belsõ munkák,
köztük burkolás, festés, külsõ vakolás.
-vt-

Fotók: Paksi Hírnök archív (fent), Vida Tünde (lent balra)
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Egy nyelvet beszélnek

A Vak Bottyán Gimnázium
1998 óta folyamatosan részt
vesz az Európa Unió
Tempus
Közalapítvány
Socrates oktatási-együttmûködési programjában
Comenius 1 pályázataival. A
Socrates az Európa Bizottság oktatási programja, melyet a Tempus Közalapítvány mûködtet. A közalapítvány programjait és mûködési forrásait elsõsorban az
Európai Bizottságtól és az
Oktatási Minisztériumtól
kapja. A paksi iskola a
2006/2007-es tanévben ismét egy iskolai és egy iskolafejlesztési
pályázatot
nyert, s kilenc országgal
dolgozik együtt különbözõ
témákban.
Az iskolai együttmûködési
pályázat keretében lezártak
egy hároméves programot, s
idén újat indítottak „EUROPE
on the MOVE” címmel. Ennek keretében projekttalálkozóra utazott Belgiumba,
Brugge-be Binder Klára és
a projekt koordinátora,
Csipkéné Kocsis Éva. A találkozó elõtt rajzpályázatot
hirdettek a résztvevõ iskolák egy közös logó készítésére. A paksiak is vittek pályamunkákat Brugge-be. Az elsõ díjat Bara Annamária
nyerte el, így a tizenegyedik
évfolyamos paksi gimnazista
rajza kerül fel a közös honlapra, és lesz három éven keresztül a pályázat szimbóluma. Annamária rajztanára
Takács Éva.
Ebben a tanévben a sport
és a mûvészet lesz az iskolai
program témája. Igyekeznek nagyobb hangsúlyt fektetni a diákok mozgáskultúFotók: Juhász Anikó (fent jobbra)

rájának fejlesztésére, különös tekintettel a tömegsportra. Május második hetében 23 diákot fogadnak
Hollandiából, Olaszországból, és most elõször Lengyelországból. Ugyanebben
az idõben 22 diák vesz részt
az Európa-hét programjában
Németországban, Olaszországban és Lengyelországban.
A „Caring School” azaz
Gondoskodó Iskola iskolafejlesztési projekt idén ért harmadik, záró évéhez. Az elmúlt évben a káros szenvedélyekkel foglalkoztak. A következõ találkozón – Romániában – összegzik a tapasztalatokat, megbeszélik az idei
teendõket, továbbá el kell
dönteni a következõ három
év témáját, s februárban beadni az újabb pályázatot.
Csipkéné Kocsis Éva úgy tájékoztatott, hogy ebben az
évben az egészséges étkezés
a téma. Osztályfõnöki, biológia- és idegen nyelvi órákon
különös hangsúlyt kap az
egészséges étkezés fontossága. Recepteket gyûjtenek,
elõadás-sorozatot tartanak,
kiállítást szerveznek az
egészséges életmóddal kapcsolatban.
tv

Képviselõk, ahogy ritkán látjuk õket – Egy maszk és
egy fegyver bújik elõ a fedezékbõl, fegyverropogás hallatszik, és a Telepaks Kht. hõs fõszerkesztõje már hagyhatja
is el a pályát. Õt elvesztettük. Zsarnai Sándorné célzott és
talált. Egy másik terepruhás, maszkos alak vetõdik ki a fedezék mögül, ezúttal Herczeg József sorozza meg a
Telepaks sarokba szorított embereit, majd Mezõsi Árpád
ugrik elõ, és magával visz egy-két újságírót…
A TelePaks és a Paksi Hírnök stábja paintballozni hívta az
újonnan alakult képviselõ-testület tagjait, hogy együtt oldják a választási kampány során felgyülemlett feszültséget.
A kihívást csupán három képviselõ fogadta el. A testület és
a média képviselõi végül békét kötöttek, és közös asztalnál
csillapították éhségüket halászlével, finom sültekkel. -pgr-

Rendszeresek a diákprogramok a paksi Városi Múze-

umban. A közelmúltban két alkalommal tartottak játszóházat általános iskolásoknak az „Ismerkedj meg a régészettel” program keretén belül. Elsõ hétvégén római kori,
második hétvégén bronzkori és római kori szokásokkal,
tárgyakkal ismerkedhettek a gyerekek. Verseghy Ferenc
keramikus is a múzeum vendége volt, az õ segítségével a
korongozás alapjait ismerhették meg. Az õszi szünet elsõ
napján a középiskolásokat várták tartalmas programmal.
Pintér Gabriella múzeumpedagógus szervezésében és kíséretében az autópálya építéséhez kötõdõ ásatásra látogattak az érdeklõdõ fiatalok.
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Tervszerû munka
Az elhárítás kezdete, október eleje óta heti rendszerességgel számolnak be az erõmû vezetõi a tartályon belül
végzett munkáról. Legutóbbi lapszámunk megjelenése
óta levágták a kazetták fejrészét, kiemelték a munkaplatformot, hogy onnan a pihentetõ medencébe helyezzék a már megtöltött tokokat. Már tíznél is több hermetikus tok telt meg a törmelékkel. Kovács József elmondta, minden lehetséges
megoldásra felkészülve hetvenféle speciális szerszámot
készítettek a 2003-ban történt üzemzavar elhárításához. Eddig a vágáshoz fûrészt, a darabok kiszedéséhez csipeszeket, a törmelék
felszippantásához speciális
szivattyút használtak.
Az országgyûlési képviselõk és a Parlament energetikai albizottságának tagjai
után, legutóbb az erõmû 12
km-es körzetében lévõ, a
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társuláshoz tartozó települések polgármestereit hívták meg, hogy számukra is megmutassák,
rendben halad a munka. Török Gusztáv elnök elmondta,
legutóbb szeptember 26-án
jártak Pakson, amikor megismerték a tervezett munkafolyamatot. Most azt tapasztalták, hogy az akkor megismert terveknek megfelelõen, biztonságosan halad a
munka. Kovács József megerõsítette, komplikáció nem
lépett fel, a tervektõl nem
kellett eltérniük. Az üzemzavar elhárítása Török
Gusztáv szerint a biztonság
szem elõtt tartásával történik. A felszámolás a környékben lakók érdeklõdését
az elnök szerint különösebben nem keltette fel, a lakosság továbbra is bízik a szakemberekben, és támogatja
az atomerõmû mûködését.

ATOMERÕMÛ

Az elhivatottság jutalma

Mint minden évben, idén is az
’56-os forradalom elõhírnökeként tartotta meg legrangosabb ünnepségét az atomerõmû. A hagyományos ünnepséget a szokásos helyszínen, a
városi mûvelõdési központban tartották, ahol Kovács
József vezérigazgató az erõmû húsz munkatársát jutalmazta céggyûrûvel.
Minden évben húszan kapják meg ezt az elismerést kollégáik, munkahelyi vezetõik
javaslata alapján. Idén alig
kevesebb mint száz fõt terjesztettek a kuratórium elé.
Közülük választották ki azokat, akik átvehették a cég-

gyûrût. A kitüntetést az I.
blokk indításának tizedik évfordulójára alapították, hogy
ily módon jutalmazzák mindazokat, akik többéves kiemelkedõ munkával bizonyították
elkötelezettségüket az atomerõmû biztonságos mûködése
iránt, vagy olyan tevékenységet végeztek, amely a részvénytársaság elismertségét
növelte hazai és nemzetközi
színtéren. Odaítélésének feltétele legalább tízéves atomerõmûves munkaviszony. Az
idei ünnepségen Kovács József vezérigazgató köszöntötte az ünneplõket. Elõbb megemlékezett az 1956-os forra-

Elter Enikõ: Régész szeretett volna lenni, végül vegyésznek tanult. Az atomerõmûben számos, nem éppen nõies feladatot vállalt,
foglalkozott baleset-elhárítással, radioaktívhulladékkezeléssel, most az üzemidõ-hosszabbítási projekten
dolgozik. Munkáját nagyon
szereti, mert nagyon sokrétû és komoly kihívásokat
tartogat. – Ez mindannyiunknak nagyon újszerû,
nemzetközi porondon is
úgy kell összegyûjteni az
információkat. Rengeteg
lehetõséget biztosít számomra, hogy olyan dolgokat ismerjek meg, amire
korábban nem volt módom
– mondta.

Riczkó József: Több osz-

tályt vezetett, mindig jó kollektívával dolgozott együtt, s
törekedett is arra, hogy jó
csapatot alakítson ki, mert véleménye szerint egyénileg
nem lehet megoldani a problémákat. – Szüleim arra neveltek, hogy tisztességgel, becsülettel dolgozzak. A szakma
szeretetét már a Gagarin erõmûben alapozták meg számomra, olyan tanítómestereim voltak, akikre szívesen emlékszem vissza. Itt pedig megkaptam a lehetõséget, hogy
kibontakozzam. Szerettek,
megbecsültek – fogalmazott.
Azt is elárulta, hogy kimondottan jólesett számára, hogy
azok a kollégák javasolták,
akiknek a vezetõje volt.

dalomról, majd említést tett
arról, hogy korábban a 2012es dátum pallosként lebegett
az atomerõmûben dolgozók
feje fölött, de sokat fordult a
világ, és az atomerõmûnek
biztos jövõje van. – Teljesíthetõek azok a célok, amelyeket valamikor félénken tûztünk magunk elé, büszkék lehetünk kiváló teljesítményünkre – mondta. Kiemelte,
az erõmû kollektívája a nehéz
idõkben is bizonyította, hogy
ütõképes, jó csapat.
Ezek után szólították színpadra az idei kitüntetetteket:
Aradi Jánost, Bunkóczi Andrást, Csordásné dr. Kohlman
Erzsébetet, Elter Enikõt,
Falusyné Sarang Gyöngyit,
Hegedûs Dánielt, dr. Józsa
Istvánt, Kalmár Gábort, Kiss
Jánost, Kovács András Bélát,
László A. Zoltánnét, Mészáros Ferencet, dr. Ótós Miklóst, Õzse Józsefet, Riczkó
Józsefet, Schiszler Jánost,
Szatmáry Konstantint, Varga
Istvánt, Varjú Bélát, Wolf
Györgyöt.
A díjátadót a Benkó
Dixiland Band mûsora és állófogadás zárta. Vida Tünde
Kovács András Béla: A
csapat, amelynek élén áll, jelentõs szerepet vállal a teljesítménynövelés, az üzemidõmeghosszabbítás megvalósításában. Számára ezek a kihívások teszik széppé az atomerõmûves létet. – Mi soha
nem néztünk hátra, hogy azt
mondjuk, milyen klassz gyerekek vagyunk. Igazából a jövõ az, amiért szép az atomerõmûben dolgozni. Azt szoktuk
mondani, itt a változás az állandó. A felelõsség – mint
mondta – nem nyomasztja,
mindig szerette a kihívásokat,
erre szerinte születni kell.
Hozzátette, egy ilyen gyûrû
nem egy ember elismerése,
hanem azé a gárdáé, ahol az
ember dolgozik.
Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Ifjú példaképeink

A városháza tanácskozó termében tartották a Tehetséges Fiatalokért Közalapítvány idei díjkiosztóját. Az
utóbbi évek helyszíne, a
mûvelõdési központ színháztere néha nagynak tûnik, a hivatal tanácsterme
pedig kicsinek bizonyult,
olyan sokan voltak kíváncsiak Paks tehetségeire. S
nem csak a nézõk voltak sokan, a díjazottak is. Közel
ötven fiatalnak adtak át
pénzjutalmat a kuratórium
tagjai. A pályázok száma –
miként L. Németh Erzsébet titkár elmondta – nem
haladta meg a várakozásokat. Összetételük pedig év-

rõl-évre változik, így ez sem
okozott nagy meglepetést.
Irodalmi pályázat például
igencsak kevés volt, a kiváló
tanulmányi eredménnyel
büszkélkedõk viszont népes
tábort alkottak. Többségük
általános és középiskolás
volt, mellettük a felsõfokú
tanulmányokat végzõ Bosnyák Anna kapott jutalmat,
az ösztöndíjat pedig Baksay
Adriennek ítélték.
A kuratórium legjelentõsebb támogatását elnyerõ
Baksay Adrienn a székesfehérvári Kodolányi János fõiskola angol nyelv és irodalomtanár–kommunikáció
szakos hallgatója. Két

Vidákovics Péter a Herman
Ottó Általános Iskolában,
majd az I. István Szakképzõ Iskolában tanult. Még
diák volt, amikor pályázott,
most viszont már ifjú szakemberként, ács-állványozóként dolgozik. Tanulmányi
eredménye kiváló volt, amihez példás magatartás és
közösségi munka társult.

Minderre a koronát Gyöngyösön tette fel, amikor a
szakma kiváló tanulója verseny országos döntõjében
harmadik lett. Iskolába is
szívesen járt, de mint
mondta, most még jobban
érzi magát. Ma már egyéni
vállalkozóként dolgozik, s
örömét leli a munkájában,
mert úgy gondolja, látványos, amit csinál. Tanulni,
mint elárulta, nem szeretne
már, úgy gondolja, a jó
szakembereket anyagilag
és erkölcsileg is megbecsülik. Ha szabadideje van, otthon ül a számítógép elõtt,
játszik, filmet néz, kalandozik az interneten, vagy ifjúsági kalandregényeket olvas.

Fotók: Fonyó Dániel (balra fent), Szaffenauer Ferenc (jobbra fent), Vida Tünde (lent)

nyelvbõl van nyelvvizsgája.
Már eddigi fiatal életpályája
is igen gazdag. Rendszeresen szerepelt, szavalt, vezetett mûsort iskolai és városi
ünnepségeken. Szerkesztõje
volt az iskolaújságnak, külsõs munkatársa a Fortuna
Rádiónak, híradós mûsorvezetõje a TelePaksnak. Foglalkozott és foglalkozik is újságírással, versírással. Jelenleg is dolgozik a Fehérvár
Televíziónál, Vörösmarty
Rádiónál. Ösztöndíját – mint
pályázatában írta – szakdolgozatainak kutatómunkájára szeretné fordítani.
Idén is jutalmazták azokat a
pedagógusokat, akik kiemelkedõ munkát végeztek tehetséggondozás terén. Az
egyik díjazott, Gálosiné
Kimle Mária a Bezerédj Általános Iskola matematikafizika szakos tanára. Több
diákot készített már fel tanulmányi versenyre e két
tantárgyból. Tavaly és idén
is szép eredményeket értek
el tanítványai, legutóbb hét
tanuló jutott el az országos
döntõig és dobogós helyet
is szereztek. A tanárnõ el-

mondta, hálás az iskola támogatásáért, de a sikerhez
szükség volt a diákok hozzáállására. Köszönet illeti
õket, hogy a sok egyéb elfoglaltságuk mellett vállalkoztak a versenyekre, felvállalták a felkészülést, ami
egész évben rengeteg munkát jelentett, fogalmazott.
Az alapítvány kuratóriuma
a pedagógust kiemelt díjazásban részesítette, amelyrõl emlékplakett tanúskodik.
A kuratórium tagjai hagyományosan rövid értékelést tartottak, ezek szünetében a díjazottak léptek különbözõ produkciókkal a közönség elé.
Vida Tünde

Szabados Dzsoanna a Vak
Bottyán Gimnázium végzõs
diákja. A német nyelvet
csupán normál óraszámban, osztálykeretek között
tanulta, mégis 98%-os
eredményt ért el az elõrehozott emelt szintû érettségin. Kommunikációs készsége, nyelvtudása kiváló,
amit az országos középis-

kolai tanulmányi versenyen elért tizedik helyezése ékesen bizonyít. A német nyelvet már a kömlõdi
általános iskolában is tanulta szülei ösztönzésére,
de mivel úgy gondolta, jobban érvényesül, ha több
nyelven beszél, az angollal
is elkezdett foglalkozni, s
abból is 98%-os eredménynyel vizsgázott. Korábban
tanár akart lenni, de úgy
döntött, külkereskedelmi
pályára megy, mert az gazdaságilag elõnyösebb, és
nyelvtudását is jobban kamatoztathatja. Szabadideje
Dzsoannának mostanság
szinte egyáltalán nincs, az
érettségire
tanul
és
öszpontosít.
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Létezik kiút

Országos találkozót rendezett a Magyar Kékkereszt
Egyesület paksi csoportja,
ahol tízéves fennállásukat is
megünnepelték. A szervezet
szenvedélybetegek utógondozásában vállal szerepet, a
hitbõl merítenek erõt ahhoz,
hogy szenvedélyüktõl megszabadulva újra teljes életet
éljenek. Lelki támaszt nyújtanak egymásnak, segítséget a hozzájuk fordulóknak.
Az országban 46 ilyen csoport mûködik. A helyi szervezet tagjai minden hét
keddjén tartanak összejövetelt az evangélikus iskolaépületben. Emellett rendszeresen részt vesznek különbözõ találkozókon vendégként vagy – akárcsak
most, immár hatodik alkalommal – vendéglátóként. A

Egymásra találtak
rendezvény gondolatébresztõ igehirdetéssel kezdõdött,
majd a kezdetekre emlékeztek segítõik: Dr. Molnár Klára háziorvos, Böttger Antal
tiszteletes, valamint Bán József, a csoport elsõ vezetõje.
A folytatásban bizonyságtételeket hallhattak a résztvevõk, köztük nemcsak olyanokét, akik maguk küzdöttek
szenvedélybetegséggel, hanem olyan emberét, aki házastársként élte meg, milyen
romboló hatású az alkohol.
Tartottak istentiszteletet,
megismerkedtek a „Hajnalcsillag” Szenvedélybetegek
Rehabilitációs Otthonával és
a „Szõlõtõ” Alapítvánnyal. A
találkozó záró áhítattal ért
véget. Benke Mihály, a paksi
csoport vezetõje elmondta,
sokan segítik munkájukat,
amiért ezúton is köszönetet
mond. Pályázati úton nyújt
támogatást az önkormányzat egészségügyi és szociális
bizottsága,
lelkipásztori
szolgálatot vállalnak a Paks
és környezõ települések
evangélikus, és református
lelkipásztorai, az országos
találkozóhoz pedig rendelkezésükre bocsátotta ebédlõjét
a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium.
-gyöngy-

Megyei Ifjúsági Találkozót
tartottak a dunakömlõdi Faluházban, amelyhez hasonlót
nyáron Gerjenben szerveztek. – Úgy tûnik, az ifjúsági
szervezetek megismerkedésének gondolata egy idõben
született ott és Dunakömlõdön, hiszen a kömlõdi
fiatalok ilyen szándékkal
már tavasszal benyújtottak
egy pályázatot – emlékezett
vissza az elõzményekre
Bodó Katalin a Faluház vezetõje. Elmondta, hogy egyre több ifjúsági klub és egyesület alakul, az intézményekben pedig mûködnek a
diákönkormányzatok,
de
mind külön próbálják megoldani gondjaikat, sokszor
nem tudnak egymásról,
nincs köztük kapcsolat. Arra
gondoltak, hogy ha lehetõséget teremtenek, kialakulhat
egy kölcsönös együttmûködés, és talán könnyebben
boldogulnak. Segíthetnek
egymásnak pályázatok írásánál, ötletekkel ösztönözhetik a másikat, és ifjúsági vezetõk képzése terén is továbbléphetnének.
A kömlõdi találkozóra érkeztek
többek
között
Gerjenbõl, Kölesdrõl, Paksról, Õcsénybõl, Kajdacsról,
összesen hatvanhatan. A város nevében Mezõsi Árpád,
az Ifjúsági-, Sport és Esélyegyenlõségi Bizottság elnöke köszöntötte a megjelente-

ket. Egyebek mellett elmondta, nagyon jó a kezdeményezés, bízik abban, hogy
sikerül megvalósítani a fiataloknak terveiket, amelyhez jó kezdet a találkozó, illetve a megyei ifjúsági honlap létrehozása. Ezek után
mutatkoztak be az ifjúsági
szervezetek, majd elõadást
tartott Horváthné M. Viktória, a Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató
Irodától. Beszélt tevékenységükrõl, illetve az elvégzett
helyzetelemzés tapasztalatairól, kitörési pontokról, fejlesztésre váró területekrõl,
mint például a képzés, a pályázatírási készség fejlesztése, találkozások. Folytatták
a fiatalok a gerjeni találkozón megkezdett közös gondolkodást a megyei ifjúsági
honlap tartalmáról, formájáról. Megállapodtak abban, hogy feljegyzést juttatnak el a Dél-Dunántúli
Regionális Ifjúsági Tanácshoz a pályázatokkal kapcsolatos észrevételeikrõl. A
rendezvényt töklámpás-kiállítással zárták, amelyre
összesen 28 alkotást készítettek. A szülõk, nagyszülõk sült tököt kínáltak a fiataloknak, akik jóízûen elfogyasztották a finom csemegét. A találkozót a Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági
Tanács támogatta.
-kgyFotók: Szaffenauer Ferenc
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Környezettudatos nevelés
Környezeti Nevelési Munkaközösség létrehozásáról
döntöttek szeptemberben, a
Hétszínvirág
óvodában,
hogy a környezeti nevelést
még magasabb szintre emeljék az intézményben. A szelektív hulladékgyûjtés kiemelt helyen szerepel, ezért
második munkadélutánjukon az óvónõk a DC
Dunakom Kft.-hez látogattak el, ahol a szelektív hulladékgyûjtés, illetve komposztálás óvodai lehetõségeirõl
tájékozódtak. Veiczi Veronika, a cég környezetvédelmi
referense elmondta, korábban már beszéltek az ÖKO
Munkacsoport Alapítványnyal arról, hogy az óvodában
szelektív
hulladékgyûjtõ
edényeket helyeznének ki,
így a gyerekek már kicsi

korban megszokják a használatukat. Ugyanakkor a
komposztálás megismerése
is hasznos, mert megtapasztalhatják, hogy a házban,
ház körül keletkezett szerves hulladékból talajjavító
anyagot állíthatnak elõ,
amelyet aztán visszaforgathatnak a földbe. Hozzátette,
hogy szívesen nyújtanak
szakmai segítséget az óvónõknek a tájékoztatásban,
szakmai anyagok összeállításában.
A munkacsoport ellátogatott a hulladékudvarba is, a
tagok tájékozódtak arról,
hogyan mûködik, illetve milyen hulladékot lehet ott leadni, és mi lesz a szemét sorsa. Mindezek után úti céljuk
a tengelici tó volt, ahol megismerkedtek Joseph Cornell

Szeresd, óvd!
munkamódszerével. A környezeti nevelés világszerte
ismert szakértõje pedagógiai módszerében leginkább
az érzelemre és az élményszerzésre helyezi a hangsúlyt, interaktív módszerekkel kelti fel a gyerekek érdeklõdését a természet
iránt. A módszert Jantnerné
Oláh Ilona, a munkacsoport
vezetõje korábban egy háromnapos intenzív képzésen
ismerte meg, és úgy érezte,
át kell adnia kolléganõinek,
akik azután az óvodai csoportokban ezt hasznosítani
tudják. A munkacsoport tagjai a jövõben tovább ismerkednek az élménypedagógia
módszerével, projekteket
gyûjtenek, így végül egy komoly szakmai anyagot hoznak létre.
-gyöngy-

Nemzetközi lett a tök jó nap
Három évvel ezelõtt döntött
úgy a Paksi Kertbarátok
Egyesülete, hogy a hat éven
át megrendezett adventi kiállítás helyett új programmal
rukkolnak elõ. Így született a
kertészeti nap ötlete, amely a
Tök jó estével zárul. Úgy tûnik ez remek ötlet volt, hiszen a rendezvénynek azóta
is minden alkalommal nagy
sikere van. Idén is sokan ellátogattak a városháza elõtti
térre, megnézték a töklámpás-kiállítást, a növénybörzét, este pedig jóízûen fogyasztották a zsíros kenyeret, teát, sült tököt. A tökfesztiválra Kézdivásárhelyrõl
is érkeztek vendégek, akik az
ott megalakult, de még bejegyzés alatt álló kertbarát
kör tagjai.
Most a tavalyinál is színesebb volt a kiállítás, számtalan ötletet – fõként tököset –
meríthetett a közönség, újdonságként pedig rongybábukat is készítettek a kertbaFotó: Molnár Gyula

rátok, sõt ínycsiklandozó mézet is lehetett kóstolni.
Pupp Józsefné, a paksi
kertbarátok vezetõje elmondta, hogy a tökfigurák,
lámpások elkészítéséhez újságokban, könyvekben is találtak tippeket, de sokszor
saját fantáziájukra hagyatkoztak. A töktermés idén jó
volt, náluk például felfutott a
gyümölcsfára, így az almákkal együtt kolbásztökök lógtak az ágakról. Rózsika azt is
elmondta, hogy jövõre is szeretnék megrendezni a prog-
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ramot. Mi tagadás, tök jó
lenne!
A kézdivásárhelyi csapattal érkezett Kelemen Éva,
aki elmondta, hogy náluk
egy héttel korábban, nagy
sikerrel megtartották az elsõ tökkiállítást. A paksi rendezvényen nagyon tetszettek a csapatnak a töklámpások, ilyen náluk nem volt, viszont a kézdivásárhelyi rendezvényen többfajta dísztököt láthatott a közönség.
Ígéretet is tettek arra, hogy
küldenek a paksiaknak liba-

Az Önzetlenül Környezetünkért, Otthonunkért Munkacsoport Alapítvány hagyományainak megfelelõen ebben az évben is megrendezi,
felnõttek részére „Szeresd,
óvd és védd!” címû környezetvédelmi vetélkedõjét.
November 6-ig négyfõs csapatok jelentkezését várják,
melyektõl egy fantázianevet
és egy frappáns bemutatkozást kérnek belépõként. A
jelentkezõk játékos környezetvédelmi kérdésekre számíthatnak és néhány figyelemfelkeltõ feladatra a Kiskunsági Nemzeti Parkkal
kapcsolatban. A versenyt,
mely november 15-én lesz,
Paks város önkormányzata
és a Tolna Megyei Közgyûlés támogatásával rendezik.

tököt, aminek neve formájára utal. Éva a csapat azon
véleményét is tolmácsolta,
hogy városunk kertészeti
szemmel nézve nagyon szép.
Még hozzátette, hogy most
kísérõként jött a küldöttséggel, de egyre inkább úgy tûnik, hogy õ is kertbarát lesz.
Nagy feltûnést keltett a
kertészeti napon egy óriásira
nõtt tök. Kistestvérei között
pihent egy utánfutón, amelyre, mint megtudtuk, három
markos ember tudta csak feltenni. Hiszik vagy sem, ez a
nagyra nõtt tök 69 kilogrammot nyomott. Termesztõje,
Péger Ferenc elmondta,
hogy a titok nem más, mint a
jó trágyás föld, a napsütés, és
a vizet sem szabad sajnálni a
növénytõl. És hogy mi lett a
sorsa az óriás sütõtöknek? A
gazda állatainak szolgált finom vacsorául. Versenyre
csak azért nem vitték el,
mert tekintélyes súlya ellenére bizony eltörpült volna a
több mint száz kilogrammos
rekorder mellett.
-gyöngy-
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Világtalálkozóra készülnek a cserkészek

Hét paksi cserkésznek nyílt
lehetõsége arra, hogy részt
vegyen a következõ cserkész-világtalálkozón, népszerûbb nevén dzsemborin.
A költségek tetemesek, fejenként elérik a negyedmillió forintot, ezért hozzáfogtak, hogy egy részét összegyûjtsék. Számos ötlettel

elõálltak már, s van meganynyi tervük, hogy csökkentsék a költségeket, amit családjuknak viselni kell. Legutóbb jótékonysági bált rendeztek a Balogh Antal Katolikus Iskola ebédlõjében,
merthogy ennek az iskolának a keretei között mûködik a 104-es Bethlen Gábor
Cserkészcsapat. Az iskolától nagyon sok segítséget
kapnak, s a bált is az igazgató, Stallenbergerné Madarász Veronika nyitotta meg.
A résztvevõk elõbb kisfilmek jóvoltából képet kaptak
arról, hogy milyen is egy
dzsembori, ahova a paksi fiatalok készülnek, majd hajnalig mulattak. A több mint
száz résztvevõ által befizetett jegyárakból, tombolából a költségek levonása
után kettõszázezer forint
gyûlt össze. Hanol Éva és
Kiss Noémi, a bál szervezõje elmondta, túrákat, kézmûves foglalkozásokat is

tartanak, hogy
gyarapítsák az
eddig
összegyûlt pénzt. Õk
egyébként
mindketten fiatal egyetemisták és a cserkészeknél pedig
õrsvezetõk.
Egybehangzóan
állítják,
hogy a cserkészet fantasztikus dolog, sok
mindent ad tagjainak és sok
tapasztalattal
gazdagítja
õket. A jövõ évi világtalálkozó a korábbiaknál is fontosabbnak tûnik, a cserkészszövetség, mely a világ második legnépesebb szervezete, 2007-ben ünnepli alapításának századik évfordulóját.
A cserkészet – mondják
Nyisztor Ákos csapatvezetõvel egybehangzóan a lá-

nyok – politikamentes, vallással szoros összefüggésben lévõ szervezet, ami arra
hivatott, hogy emberebb
embert neveljen a fiatalokból, olyanokat, akik arra törekszenek, hogy jobb világot hagyjanak maguk mögött, mint, amilyet örököltek.
vida

nészek és a Színház- és
Filmmûvészeti
Egyetem
hallgatói segítettek. Kovács
Fanni is belecsöppent a játékba.
– Nehéz volt a rögtönzés,
de élmény is – mesélte a Balogh Antal Katolikus Iskola
9. évfolyamos tanulója. – Jó
volt a nagyoktól tanulni –
tette hozzá Fanni, aki az iskolai dráma szak tagja, s
verset is mond. Számára a
színészi pálya a cél.
A nap koronája az esti fáklyás felvonulás volt, amelyrõl Horvai Csilla elmondta,
büszkén vonult, az odatartozás élménye meghatotta.
Csilla az ESZI tizenharmadikos diákja, színjátszó
táborokba jár, és iskolai
rendezvényeken szerepel.
Nem titkolt vágya, hogy szí-

nésznõ legyen. Németh Szabolcs szintén az ESZI-ben
tanul pénzügyi szakon, 13.
évfolyamos. Az egész napot
tartalmasnak ítélte, de számára is a fáklyás felvonulás
volt a legemlékezetesebb.
Szabolcs reál szakos, de íróés költõpalánta is, az iskolai
újságban jelentek meg munkái. A mûvészeti iskolában
remekül érzi magát, jó csapatban – s a lányok után
már nem meglepõ –, õ is színészi pályáról álmodik. Tartalmas, emlékezetes nap
volt, így összegezték a tanulmányi kirándulást a diákok. Gyönyörû õszi idõben
utaztak, szakmai titkokkal
ismerkedtek, olyan világban
jártak, ami õszintén érdekli
õket. S nem utolsósorban
jobban összekovácsolódtak,
jobban megismerték egymást.
-bzs-

Játszani is engedd!
Teret és lehetõséget kapott
a színjátszás a Pro Artis
Mûvészeti Iskolában az idén
szeptemberben indult új
szakon. A drámatagozatra
közel ötven diák jelentkezett, s korosztályok szerint
két csoport alakult, tudtuk
meg Hefner Erika vezetõpedagógustól. Októberben
tanulmányi kirándulásként
huszonkét középiskolás diák
utazott vezetõjükkel Kecskemétre és Szolnokra. Elõbbi helyszínen a Ciróka Bábszínházban jártak, a bábjátszás szakmai mûhelyében
láthatták a bábkészítés fortélyait, a bábok mozgatási
technikáit, és bejárhatták a
speciális színházat. Hefner
Erika elmondta, az új képzésben a bábjátszás is tananyag. A nap fõ szakmai

eseménye a Szolnoki Szigligeti Ede Színházban tartott
Globe Fesztivál volt, melyre
az ország színjátszó- és drámatagozatos középiskoláiból érkeztek diákok csoportos elõadásokkal. A paksiak
most még csak nézõk voltak,
a látottakat szakmai szempontok szerint elemezték.
Különleges élményben volt
részük, amikor a helyszínen
zajló „szobaszínházban” vehettek részt. A diákok elmesélték, hogy több szobában
zajlottak az elõadások, szobánként
meghatározott
struktúra szerint. Belépéskor egy percig kellett beszélni egy meghatározott témában, ezután bekapcsolódhattak rendezõként vagy
szereplõként is az ott zajló
elõadásba. Ebben fiatal szí-

Fotók: Vida Tünde
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Túlélõk nyomában
Egy Népszabadságban megjelent cikkel kezdõdött, közös kutatómunka lett belõle. Német és magyar fiatalok
kutatták együtt a múltat, találkozhattak túlélõkkel,
szembesültek a holokauszt borzalmaival.

Tarnai Anita muzeológus elmondta, 1944. május 15
és július 9. között 437402 magyar zsidót deportáltak.
Paksról közel ezer zsidó került haláltáborokba. 1944. augusztus 20-án ezerhétszáz 14 és 45 év közötti munkaképes nõt választottak ki, hogy Walldorfba vigyék õket. A
foglyokkal repülõtéri kifutópályát építtettek, embertelen körülmények között éltek, a betegség tizedelte õket,
mindennaposak voltak a kivégzések. A tábort november
24-én feloszlatták, ekkor már legfeljebb ötszáz munkaképes fogoly volt itt. 1970-ig sehol nem tettek említést a
táborról. Tíz évvel késõbb állítottak emlékmûvet a tábor
bejáratánál.
Az eddigi kutatások szerint hét Pakson született zsidó
nõ: Müller Regina, Revitz Erzsébet, Revitz Márta,
Steiner Mária, Steiner Margit, Ausch Eszter és Ausch
Ilona bizonyítottan ott volt Walldorfban. Arra még keresik a bizonyítékot, hogy Leichmann Lili, Weisz Sári,
Abalesz Jolán, Grosz Éva, Altmann Edit, Ausch Roza,
Genuth Gitta és Genuth Lívia élt-e, s ott halt-e meg a
náci munkatáborban.

Az ominózus cikk egy nõi
munkatáborról szólt, mely
Walldorfban volt, és sokáig
úgy tûnt, megfeledkeztek
róla. Néhány lelkes felnõtt
és fiatal azonban úgy döntött, hogy jelezve, õk már
másképpen gondolkodnak,
mint apáik, nagyapáik, felkutatják a múltat, és emléket állítanak az áldozatoknak. Kitartó munkájuk nyomán került elõ a Walldorfba

hurcoltak listája, s jelent
meg egy részlete egy országos lapban. A helytörténettel komolyan foglalkozó
Bencze Barnabás tanár úr
számára ismerõsen csengett néhány név, s õ Tarnai
Anitával, a Városi Múzeum
muzeológusával felkereste
Carolina Rühliget, a walldorfi múzeum igazgatóját.
Rühlig asszony az egyike
azoknak, akik keményen

Fotó: US National Archives (balra), Szaffenauer Ferenc (jobbra)
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Deák suli-buli
dolgoztak azért, hogy felkutassák a munkatáborba
hurcolt ezerhétszáz nõ
múltját, dokumentálják sorsukat. Cornelia Rühlig beszámolt arról, hogy fõként
Izraelben és Amerikában
keresték a táborban meggyilkoltak hozzátartozóit.
Paksra Bencze Barnabás és
Tarnai Anita jelentkezése
nyomán jutottak, s mint az
igazgatónõ elmondta, nagyon sok anyagot gyûjtöttek. Ezeket dokumentálják,
bemutatják a múzeumban,
ahol a tervek szerint emléktáblát is elhelyeznek majd a
paksi zsidó nõk sorsára emlékezve. Az igazgatónõ diákokkal érkezett, merthogy
azt vallja, a történelmet
megváltoztatni nem tudják,
de legalább elevenítsék fel,
mi történt, milyen nehéz
sorsuk volt ezeknek a lányoknak,
asszonyoknak,
milyen volt az életük, hogyan haltak meg, mondta a
walldorfi múzeum vezetõje.
A munkatáborba hurcolt
paksi zsidó nõk nyomainak
felkutatásába nemcsak német fiatalok, de a Vak Botytyán Gimnázium diákjai is
bekapcsolódtak Szabó Péter vezetésével, sõt egy túlélõ is Paksra utazott egyenesen Izraelbõl a találkozóra. Dotan Vera ugyan nem
paksi, hanem újpesti születésû, de ott volt elõbb
Auschwitzban, majd Walldorfban is. A második világháború után emigrált Izraelbe, onnan utazott Paksra,
mert – mint elõadásában is
kiemelte –, fontos, hogy a fiatalok tudjanak arról, mi
történt a haláltáborokban.
A helybeliek és vendégeik
felkeresték a zsidó emlékhelyeket, temetõt, zsinagógát, az elhunytak egykori
házait, sok paksi idõs emberrel beszélgettek, jártak
a megyei levéltárban.
Vida Tünde

Évek óta hagyomány, hogy
Deák-diáknapot rendezve
emlékeznek meg névadójukról a Deák Ferenc Általános Iskola diákjai. Az
idei program koszorúzással kezdõdött, majd megtekintették az 1956-os forradalom és szabadságharc
50. évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepi mûsort, amelyet a nyolcadikosok adtak elõ. Az alsó tagozatosok megnézték az
„1956 Paks: A jelöletlen
filmtekercs” címû fotókiállítást és Péger József „Az
én 56’-om” címû tárlatát. A
felsõ tagozatosokat sportprogramok, illetve a szellemi akadályverseny várta,
melyeken felváltva vettek
részt az osztályok. A játékos vetélkedõk elméleti
feladataiban megjelent a
haza bölcsének élete és
munkássága.

Délután 4-kor suli-buli
kezdõdött
activity-vel,
karaokéval, amit tánc követett. Schmidt Klára az iskola igazgatója elmondta,
hogy a Deák-diáknap azért
fontos az intézmény életében, mert így megismerhetik a gyerekek névadójuk
életét, erõsödik kötõdésük
iskolájukhoz, ugyanakkor
jó, hogy szerepet kap a diáknapon a játék is, hiszen
ez is fontos része az iskolai
életnek, a diákéveknek.
-gyöngy-
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Mit süt-fõz ma?

Csikai Gyuláné
Legújabb felfedezettje a narancskrémes palacsintatorta, aminek elkészítése egyszerû, nagyon mutatós édesség, és a családnál is nagy sikert aratott, mondja Csikai Gyuláné, aki szerint jó ételt fõzni csak úgy lehet,
ahogy dolgozni: lelkiismeretesen és
odaadással. Julcsi szeret fõzni, kísérletezõ típus, szívesen kipróbál új recepteket vagy apró trükköket, amivel
a hagyományos ízeket egy kicsit meg
lehet variálni. Például a pörköltbe dob
egy gerezd fokhagymát, vagy a töltött
káposztába ma már füstölt szalonna is
kerül. Sikerélményt jelent számára,
ha ízletes ételt, finom süteményt tehet
az asztalra, amihez nem feltétlenül
van szükség bonyolult receptre. Itt
van például a baconszalonnában sült
csirkebuzogány! Julcsi ezt a csirkecomb alsó részébõl készíti. Vesszük a
húst, a csont alsó végétõl elválasztjuk,
és feltoljuk a másik végéhez, így buzogányformát kapunk. Körbetekerjük
baconszelettel, amit fogpiszkálóval
Az anyakönyvi
kivonatban,
vagy
ahogy
egyedi és utánozhatatlan akcentusával Hédi
mondaná, az
„anyakivonatban” a keresztneve
helyén
nem Hedvig,
hanem – és ezt kevesen tudják – Heidelore
szerepel. Ez a név azonban Magyarországon a
60-as évek végén nem volt túl gyakori így, amikor 35 évvel ezelõtt Kelet-Németországból
nagybátyám révén egy Paks környéki településre hozta õt a szerelem, a hangzatos
Heidelorét Hédire magyarosította. Ezt a tevékenységet különben, mármint a magyarosítást
(bár én inkább nyelvújításnak nevezném) a késõbbiekben is sikeresen alkalmazta, de errõl
majd késõbb ejtek szót. Szóval ott tartottunk,
hogy Hédi fiatalasszonyként került Magyarországra, s mivel egy kukkot sem beszélt a nyelvünkön, legelõször a település sváb öregaszszonyaival kötött barátságot. Könnyû dolga
volt, ugyanis jó kedélyének és remek humorának köszönhetõen még a legmorcosabb vénasszonnyal is egészen jól kijött. Az, hogy a
sváb nem azonos a német nyelvvel, megannyi

összetûzhetünk, a hús és a szalonna
közé pedig aszalt szilvát teszünk. A
fûszerezésnél Julcsi elõnyben részesíti a mustárt, borsot, majoránnát. A sózással vigyázni kell, hiszen a szalonna

Plörõ

Hédi
félreértés kapcsán derült csak ki. Volt hogy
könnybe lábadt szemmel adott hírt Nóni néni
öngyilkossági szándékáról, pedig szegény
öregasszony csak a paradicsomföldre akart
menni, nem pedig a mennybe (németül a paradicsom tomate, nem pedig ’paradais’, mint
ahogyan mifelénk a svábok mondják). Egy beteglátogatás alkalmával pedig, miután arról érdeklõdött, hogy idõs barátnõje, ki tud-e menni
este egyedül a WC-re, (régen faluhelyen, csak
hátul, a disznóól mellett volt úgynevezett potytyantós vécé) meglepõ választ kapott. A néni
közölte hogy õ éjszaka, a hátsó kertben a szarvasokkal „izélni” szokott! A Félreértést „brunst”, illetve „brunft” szó okozta, mely a svábok
szerint a kisdolog elvégzését, míg a német
nyelvben vadak üzekedését jelenti.
Mint említettem, Hédi 35 éve töri (szó szerint)
a magyar nyelvet. És ebben rejlik az õ igazi zsenialitása. Olyan szavakat és mondatokat alkot,
melyek már részben forradalmasították a falu
nyelvhasználatát Õ, ha szomjas három poharat
iszik meg, de van hogy idûtõt. Néha fáj a mellkosara, persze az is lehet – mondja õ –, hogy
csak halicunál. Imádja a tévében a természetes

sós! A szép pirosra, ropogósra sütött
húsétellel nagy sikert arathat a háziasszony, csakúgy, mint a már említett
tortával. Ezt Julcsi úgy készíti, hogy
négy tojásból a szokásosnál sûrûbb
palacsintatésztát kever, és vastagabb
palacsintákat süt, a tésztába pedig kakaóport szór. A sütésnél vigyázni kell,
nehogy megégjen, mert akkor a kakaótól keserû lesz. Egyébként nem kell
tartani tõle, könnyû forgatni a tésztát.
A krémhez két tojás sárgáját öt dkg
cukorral, illetve három dl tejet egy vaníliás pudingporral kikever, majd
ezekbõl sûrû krémet fõz. Tortaformába rétegezi a palacsintalapokat és a
krémet váltva, utóbbit két narancs reszelt héjával bolondítja. A tojások
habbá vert, cukorral édesített fehérjét ráhalmozza a tetejére, megborzolja, és kb. húsz percre 180 fokos sütõben teszi. Fontos, hogy az alsó lapot
megkenjük narancslekvárral, de a baracklekvár is kitûnõ, Julcsi ezzel készíti. Még hozzátette, soha nem szabad sajnálni az ételektõl az alapanyagot és jó szolgálatot tesz egy kis fantázia!
-gyöngyfilmeket, és a jégkocsonya-közvetítést, ahol a
táncosok pirulákat csinálnak. A bátyja pedig legénykorában egyszer úgy berúgott, hogy ki
dobta a tacskót. (Szerintem a taccsot, de nem
vitatkoztam vele.)
A fiatalkoráról különben sokat és szívesen
mesél. A történetek már önmagukban is szórakoztatóak, de és ahogy elõadja!
Az egyik kedvencem a papírruha sztori. A 60as évek Kelet-Németországban járunk, ahol akkoriban lett felkapott divatcikk a papírruha. Egyszeri használatra készül – mert ugye mosni
nem lehet –, de mivel rendkívül olcsó, veszik
mint a cukrot. Hédi és barátnõje is vásárolt,
méghozzá két egyforma, nagy lila virágokkal díszített kartonruhát. Szombaton este, az új ruhában csinosan indultak szórakozni, egy dolgot
azonban figyelmen kívül hagytak, az idõjárásjelentést, mely kiadós esõt jósolt. Talán mondanom sem kell, hogy mire hazaérték, már csak
nyomokban volt rajtuk ruha, viszont a nagy lila
virágokat még napokig viselték a bõrükön, az
ugyanis lemoshatatlan volt. Az öltözékkel különben máskor is akadt gondja. Egyszer egy
farsangi bálra készülve – szavaival élve – kámbojnak (cowboy) öltözött. A jelmez remekül sikerült, senki nem jött rá, hogy õ lány és nem
fiú. Ezt bizonyítja az a marha nagy pofon is, melyet a buliban kitört verekedés közben kapott.
Hahn Szilvia
Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Csahóczi Fotó (lent)
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Jó napot, mi újság?

Berkes Sándor
A Mûszakosok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke, a
városi televízió vallási magazinjának szerkesztõje és
mûsorvezetõje. Alapítványt mûködtet, melynek keretében államilag gondozott gyermekek hitoktatását szervezi. Teológusként különösen vonzódik az apokaliptika
iránt, hamarosan negyedik könyve jelenik meg e témában. Nõs, három gyermek édesapja.
Tiszagyulaházán született és
nevelkedett Berkes Sándor.
Vegyészeti technikumot végzett, dolgozott a Tiszai Vegyi
Kombinátban, majd a Tiszai
Hõerõmûben. Minél többet
hallott az újonnan épült
atomerõmûrõl, annál inkább
foglalkoztatta a gondolat,
szeretné jobban megismerni
és egyszer talán itt dolgozni.
Légúti allergiája miatt kezelõorvosa környezetváltozást
javasolt, így a kérdés eldõlt,
a család Paksra költözött.
Gyermekkorától vonzódott a
nagy gépekhez, érteni és irányítani szerette volna õket,
így talán nem véletlen, hogy
a turbinaosztályra került. Itt
aztán bejárta a ranglétrát,
kezdetben gépész, majd operátor, végül fõgépész munkakörben dolgozott. Rendelke-

zett némi érdekképviseleti
múlttal, és önálló elképzelései voltak a szakszervezeti
munkát illetõen, melyeket
kollégáival is megosztott. Az
õ biztatásukra indult a
MÉSZ tisztségviselõ választáson, s bekerült az elnökségbe. Az ezt követõ idõközi
választáson indult az elnöki
tisztségért, s megkapta a
tagság bizalmát. Több mint
két éve tölti be ezt a posztot,
s a viták, feszültségek ellenére az elmúlt idõszakot eredményesnek tartja. Példaként
hozza, hogy helyreállt, és folyamatos a MÉSZ és a vállalat vezetése közötti kommunikáció, megemlíti a kollektív
szerzõdés pozitív irányú változtatásait, illetve az elmúlt
két évben kötött bérmegállapodásokat. Nem zárkózik el a

nagy nyomatékkal bíró vitáktól. Azt szeretné, hogy
mindenki számára egyértelmûvé váljon, a MÉSZ a törvényeket, az emberek jogait
és a munkáltató által elõírt
belsõ szabályzatokat teljes
mértékben tiszteletben tartja. A mintegy 700 tagot magába foglaló szervezet vezetése egész embert kíván, a
munka gyakran késõ estig
tart. Azért némi szabadidõ
neki is jár, s ezt a vallási irodalom, s fõleg az apokaliptika
tanulmányozásának szenteli.
Ez a világi ember számára

egyenlõség a XXI. századi
Európában” programba, sikeresen vizsgázott az uniós
társfinanszírozású támogatási pályázatok tárgykörébõl,
angol és német közgazdasági
nyelvvizsgája van. Anna már
nem paksi iskolapadokat

koptat. Itthon már egyre ritkábban látni, még a bajnoki
kosármeccseken is, ahol, ha
tehette, mindig ott volt, és vehemensen szurkolt családjával együtt. Gyõrben a Széchenyi István Egyetemen tanul, s mellette oly sok mindenre szakít idõt, hogy felsorolni is sok. – Minden nap
azon gondolkodom, hogy miért nem negyvennyolc órás
egy nap, miért csak huszonnégy. Nagyon sok mindent elhanyagolok, és ez sokszor lelki problémát okoz – mondja.
Persze igyekszik megtalálni
az egyensúlyt. Hét közben
feladataira koncentrál, s próbál mindenhol maximálisan
megfelelni, a hétvége pedig a
magánéleté.
-vt-

Tehetségesek, fiatalok

Bosnyák Anna
Õ már az új Európa gyermeke, s valószínûleg alakítója
lesz. Ezzel a mondattal jellemezték Bosnyák Annát, a Tehetséges Paksi Fiatalok díjkiosztóján, melynek mûsorvezetõje, s egyben díjazottja
volt. Itt hangzott el, hogy a
Diák és Ifjúsági Újságírók
Országos Egyesületének idei
pályázatán második helyezést ért el. Részt vett a birkózó világbajnokság szervezõmunkáiban, két éve pedig az
egyetemi asztalitenisz vb
rendezésébe csöppent bele.
Mindemellett példásan tanul,
bekapcsolódott az „EsélyFotók: Fonyó Dániel (fent), Vida Tünde (lent)
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talán ismeretlenül
csengõ fogalom az
emberiség katasztrófáival, háborúkkal,
teremtéstörténettel
foglalkozik. Sándor
életétének
majd’
minden mozzanatát
átszövi a vallásosság,
a keresztényi élet. A
Baptista Teológiai
Akadémián teológusi diplomát szerzett,
hogy az irodalom tanulmányozásához
kellõ tudással rendelkezzen. Ismeri a
héber és görög nyelvet, rengeteget olvas. Eddig három
könyvet írt az apokaliptikával kapcsolatban, s a negyediken dolgozik. Bibliai ismereteit igyekszik közvetlenül
is továbbadni. Az általa létrehozott alapítvány államilag
gondozott gyermekek számára nyári táborokat szervez, s a pedagógusok mellett
õ is részt vállal a hitoktatásban. Évrõl-évre nagy az érdeklõdés, az elmúlt évben
például 230 résztvevõje volt a
tábornak. Ezen kívül a városi
televízió vallási magazinjának szerkesztõ-mûsorvezetõje. A magazin havonta jelentkezik, s a paksi protestáns
egyházak
istentiszteletét
mutatja be. Sándor azt
mondja, ha több szabadideje
lenne, azt az unokákkal töltené. Tímea Budapesten, Beáta pedig Birminghamben él.
A mai lehetõség mellett a távolság leküzdése nem jelent
akadályt, mondja Sándor. A
fõvárosban egyébként is
gyakran megfordul, ilyenkor
általában az unokákat is
meglátogatja.
Repülõvel
Anglia sincs túl messze, és ha
idõben jegyet vált, nem is kerül olyan sokba. Az elmúlt
években megszokta már a
sok utazást, de õ továbbra is
Pakson szeretne maradni,
ezért is épített itt házat, melyet szeretne tovább csinosítgatni.
-gyuri-
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Két bajnoki meccs, hat pont!
Úgy látszik, a REAC elleni fiaskó pozitívan hatott a Paks
FC játékosaira. A 10. fordulóban az akkor listavezetõ Zalaegerszeg látogatott a Fehérvári úti stadionba. A paksi
csapatnak pontot vagy pontokat kellett szereznie, ha nem
akart a kiesõzónába kerülni.
A kapuba Kovács és Bita sérülése miatt egy 17 éves fiatalembert állított Lengyel Ferenc, az ASE és PSE nevelésû Pokorni Péter személyében. A találkozó feszült hangulatban kezdõdött, rögtön az
elején Horváth Sándor és Salamon is sárga lapos figyelmeztetést kapott kezezésért.
A fiatal hálóõr is megmutatta,
hogy nem véletlenül kapott
bizalmat, Ferenczi közeli fejesét védte bravúrral. A 38.
percben Kiss Tamás szerezhetett volna vezetést, de lövését a ZTE kapusa ha nehezen
is, de megfogta. A második

félidõ 50. percében Buzás Attila tanítani való 20 m-es szabadrúgásgóljával vezetést
szerzett a Paks. (1–0) Montvai
növelhette volna az elõnyt,
majd Sebõk József lábában
volt az egyenlítés, de az öt és
felesrõl az üres kapu fölé lõtt.
Ezután ismét Pokorni percei
következtek, Botis fejesét
tornázta ki a bal alsó sarokból. A 69. percben Buzás
adott szenzációs labdát Molnárnak, a védõ a kapu elõterében önzetlenül tálalt Kiss
Tamás elé, aki a tehetetlen
Kampa kapus mellett a hálóba lõtt. (2–0). A gól után a
ZTE mindent egy lapra téve
rohamozott, de csak egy kapufára futotta erejébõl. Lengyel Ferenc vezetõedzõ elégedett volt a játékkal, és az
eredménnyel egyaránt.
A következõ tétmérkõzést
Dunaújvárosban játszották a
zöld-fehér fiúk, a Magyar Ku-

Diákok figyelem!
A Duna Akkreditált Autósiskola
a paksi mûvelõdési központban
2006. november 13-án (hétfõ)
17 órakor tanfolyamot indít
moped, motorkerékpár,
személygépkocsi-vezetõ
kategóriában.
A tanfolyam díjának 30%-a a személyi
jövedelmadóból visszaigényelhetõ.
Jelentkezni lehet Leveles János
iskolavezetõnél: 20/9430-355.

Pakson, a Gesztenyés
utcában,
a korcsolyapályával
szemben földszinti,
2 és fél szobás,
erkélyes, teljesen
felújított lakás eladó.
Irányár: 9,3 M Ft.
Érdeklõdni: Fonyó Lajos
ingatlanközvetítõnél lehet
a 70/310-8374-es számon.

Részmunkaidõs,
Tensoft programot
ismerõ

MUNKATÁRSAT
KERES
az Etalon 2004 Kft.
Belépési lehetõség
azonnal. Jelentkezés
és idõpont-egyeztetés
szombat és vasárnap
kivételével minden nap
17 óra után, a 75/319-017
telefonszámon

pában a 16 közé jutás volt a
tét. A meccsen a kispadosok
kaptak lehetõséget, a meghatározó játékosokat pihentették a soproni bajnoki elõtt.
Ennek meg is lett az „eredménye”, 2-0-s vereséggel kiesett a PFC.
A 11. fordulóban idegenben
lépett pályára a csapat, a hûség városában a közvetlen rivális Sopron FC ellen. Úgy tûnik, jót tett a játékosoknak a
pihenõ, már az elsõ félidõ 25.
percében vezetést szerzett a
Paks. Buzás buktatásáért ítélt
szabadrúgást 27 m-re a soproni kaputól Bognár játékvezetõ. A labda mögé Kóczián állt,
és a sorfal mellett kilõtte a kapu bal oldalát. (0–1) Mindössze
öt percet kellett várni az újabb
paksi
gólig,
Belényesi
Rabóczki kapus mellett lõtt a
hálóba. (0–2) Beleerõsített a
Sopron, ennek a 45. percben
szépítés lett az eredménye,

Sporthírek
Nem kedvezett az idõjárás az idei Paksi Nagydíj ke-

rékpáros verseny szervezõinek, résztvevõinek. Valószínûleg az esõs idõnek köszönhetõ, hogy az idei versenyen,
mely tizenhatodik a sorban,
csupán huszonöten álltak
rajthoz. A versenyzõket kategóriánként jutalmazták. A
különbözõ korosztályok gyõztesei: Csapó Istvánné, Gaál
Csanád, Gábor Zoltán, Kõvári István, Markó Zsanett,
Nepp Tamás, Nyirati Petronella illetve Sudár Tibor. Különdíjjal jutalmazták az indulók közül Gaál Csanádot,
Gaálné Rónai Zsuzsát, Kõvári
Istvánt, Nyirati Petronellát
valamint Sánta Balázst.
Megszerezte idei elsõ hazai

gyõzelmét a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban a
dunakömlõdi labdarúgócsapat. A 11. fordulóban a kömlõ-

Bagoly hat méterrõl talált Kovács Attila hálójába.
A második félidõ elején Kiss
Tamás növelhette volna az
elõnyt, de fejese elkerülte a
hazai kaput. Ezután beszorult
a Paks, s vagy Kovács kapus,
vagy a szerencse óvta meg a
vendégek hálóját a góltól. A
78. percben tíz fõre fogyatkozott a Sopron, Horváth Andrást szabálytalan szerelésért
állította ki a játékvezetõ. A
paksi csapat azonnal ki is használta az emberelõnyt. Kiss Tamás ugratta ki a leshatárról az
öt perce beállt Vargát, aki a
hálóba lõtt. Rabóczki kapus
már csak beleütni tudott a labdába.
A két bajnokin szerzett hat
ponttal a Paks felzárkózott a
középmezõnyhöz, 14 pontjával a tizedik helyen áll.
November 4-én a Fehérvári
úti stadionban a Pécs lesz
Buzásék ellenfele.
(cseri)
di együttes Gerjent fogadta. A
mérkõzést Pakson, az Atomerõmû SE pályáján rendezték. A megye elsõ osztályában
szereplõ csapat a pálya átépítése miatt kényszerül arra,
hogy az õszi szezon hazai mérkõzéseit Pakson játssza.
Idén is lesz ESZI–Duna-

sport Kupa. A teremlabdarúgó-tornát hagyományosan az
ESZI sportcsarnokban tartják, nevezni november 13-ig
lehet. Szûk két héttel késõbb,
november 26-án kezdõdik a
téli torna, melyet az ESZI Diáksport Egyesülete szervez
és a Duna Sport Kft. támogat. A csapatok nevezését november 13-ig várják, pontos
csapatnév-megjelölést kérnek, de a játékosok személyét
illetõen nincsenek megkötések, amatõr és profi játékosok egyaránt pályára lépnek.
A csapatvezetõket november
14-én 18 órakor az ESZI
sportcsarnokba várják.

SPORT

Kitettek magukért

Minden sportoló álma, hogy
eljusson egy világversenyre,
és ott összemérje tudását a
legjobbakkal. A Paksi Sportegyesület Karate Szakosztályából négy versenyzõ kapott
lehetõséget arra, hogy az
egész éves kvalifikációs versenyek után októberben részt
vegyen a romániai utánpótlás
karate-világbajnokságon. A
Kolozsváron megrendezett
nemzetközi seregszemlén 27
ország 734 versenyzõje lépett
a küzdõtérre, akik között bõven akadt sokkal rutinosabb
versenyzõ, mint a magyar és
paksi színeket képviselõ Pilisi
Krisztina, Rácz Krisztina, Illés János és Király Gábor. A
több hónapos kemény felkészülés mégis meghozta eredményét: egyéniben Pilisi
Krisztina világbajnoki bronzérmet nyert, míg Király Gábor két társával együtt csapatban hozhatta haza a vbbronzot. Záborszki Zoltán, a
fiatalok mestere elmondta,
hogy rendkívül nagy nyomás

nehezedett tanítványaira, hiszen a többnapos versenysorozatban sok indulóval kellett
megküzdeni, ráadásul a világ
élmezõnyéhez tartozó dél-afrikai, román, spanyol és argentin versenyzõkkel nehéz
felvenni a versenyt. – Én
mégis nagyon büszke vagyok
a gyerekekre, akik maximálisan kitettek magukért, és
hozták az eredményt – fûzte
még hozzá Záborszki mester.
Illés János a legjobb tizenhatba verekedte be magát. Ezen
a világbajnokságon a gyerekek mellett az edzõk is bizonyíthattak: a paksi edzõ megszerezte a nemzetközi bírói
minõsítést, mely alapján már
Kolozsváron a pást szélére ülhetett. Hazatérve, a Paksi
Sportegyesület elnöksége,
valamint Herczeg József tanácsnok és Mezõsi Árpád
ISEB-elnök – akik támogatásukkal hozzájárultak a versenyzõk kiutazásához – köszöntötte a kis-nagy csapatot.
sete

Coop – Önhöz
a legközelebb!
Vásároljon a paksi Áfész élelmiszer
üzleteiben Pakson, Madocsán,
Dunaszentgyörgyön, Dunakömlõdön,
valamint a paksi Mezõgazdasági boltban!

JÓT, JÓ ÁRON!
Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Döcög az ASE szekere

Az ASE NB I-es férfi kosárlabdacsapata a bajnokság
második fordulójában Dombóváron lépett pályára.
Czigler és Balazsics sérülése miatt centerproblémákkal küszködõ paksiak az elsõ
negyedet ugyan még 19-17re nyerték, de a folytatásban már a házigazdák akarata érvényesült. A következõ három negyedet már a

vendéglátók nyerték, a vége
91-78 a Dombóvár javára.
A 3. fordulóban a ZTE csapatát fogadták Mészárosék
a Gesztenyés úton. A megcsappant szurkolói érdeklõdés talán a péntek estének,
talán a gyengébb játéknak
volt köszönhetõ, mindenesetre az elsõ negyedet
20–13-ra nyerte az ASE,
míg a második és harmadik
negyed a vendégeké volt. Az
utolsó tíz percnek 54–51-es
ZTE vezetésnél vágtak neki
a csapatok. A feljavult védekezésnek és a nagy kedvvel
25 pontig jutó Horváth Zoltánnak köszönhetõen fordítani tudott az Atomerõmû,
és 72-67-re megnyerte a
mérkõzést. Zsoldos András
vezetõedzõ szerint a játékosok hozzáállásának volt köszönhetõ a gyõzelem.
Lapzártánk után érkezett:
Falco–ASE: 77:68. November
4-én 18 órakor a Nyíregyháza
lesz az ASE ellenfele a Gesztenyés úti csarnokban. -kj-

Apró labdazsonglõrök
Tizedik évadját éli a labdavarázs. A sorozat keretében
minden hónapban egy alkalommal várják az óvodás és
alsó tagozatos általános iskolás gyerekeket az ESZI
Sportcsarnokba egy kis
sportvarázsra. A mozgásfejlesztõ programot 1997-ben
hívták életre, azóta minden
tanévben meghirdették. A bõ
egyórás játékos foglalkozás
három részbõl áll, van egy nagyon sok mozgásos akadálypálya, ahol az alapvetõ mozgásformák jelennek meg, így
például a mászás, függés;
vannak testnevelési játékok
korosztálynak megfelelõen,
illetve labdás ügyességfejlesztés is, ahol megismerik a
gyerekek a labdát, annak tulajdonságait, elkapását, vezetését, fogását, s így tulajdon-

képpen minden izomcsoportot megmozgatnak. Fontos,
hogy a labdavarázson nincsen
teljesítménykényszer, ki-ki
ügyessége szerint teljesít, itt
a mozgás varázsa, a lehetõség
a lényeg. Az utóbbi néhány
évben színesítették a kínálatot egy-egy uszodai foglalkozással, illetve amikor lehetõség volt rá, a záró foglakozáson óriáscsúszdával várták a
gyerekeket. A felszerelést,
amelyet sportrendezvényekre kölcsönöznek is óvodáknak, öt-hat év alatt állították
össze. A labdavarázst a „Szeresd a labdát és sportoljunk
az egészségedért” Alapítványon keresztül finanszírozzák, fõ támogatók az önkormányzat és az atomerõmû, de
több cég is rendszeresen
nyújt segítséget.
-gyöngy-

MOZAIK
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Híres paksiak, paksi hírességek

Paksi Mihály
E lapszám megjelenésének
hetében, október 31-én volt a
reformáció ünnepe.
A reformáció és tudós lelkészeinek fontos szerepét az
anyanyelvi kultúra, a magyar és idegen nyelvû írásbeliség kiterjesztésében, új
irodalmi mûfajok megteremtésében, az iskolahálózat
megteremtésében jól ismerjük. Ezért számomra öröm,
hogy a XVI. század híres
protestáns prédikátorai között a tudós rektor, Paksi Mihály személyében városunk
szülöttét és családjának leszármazottait egyaránt számon tartja több irodalomtörténeti és egyháztörténeti lexikon.

Legrészletesebb életrajzát
Zoványi Jenõ Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikonjából ismerjük,
melyben születésének csak
helyét adja meg, pontos dátumát nem ismeri. Paksi Mihály tanulmányait Tolnán
kezdte, majd Kolozsvárott
folytatta. A kor szokásainak
megfelelõen a fõrangú
Telegdi Mihály fiainak nevelõjeként 1566-tól tíz évet töltött külföldön. Kora leghíresebb protestáns egyetemeinek volt hallgatója, járt Wittenbergben, Baselben, Heidelbergben, Frankfurtban,
Krakkóban, de tanult Párizsban, Lyonban, Strassburgban, Genfben, Zürichben,

Genovában és Padovában is.
1576 nyarán, külföldi tanulmányait befejezve hazatért
Magyarországra, és a híres
sárospataki református kollégium rektora lett. Nagy tudású, polihisztor tanárként
volt közismert. Széleskörû
tájékozottságát, mûveltségét Varjas Béla példaként
említi A magyar irodalom
története I. kötetében, a reformáció iskolarendszerét
tárgyaló fejezetében.
Nyomtatásban csak Heltai
Gáspárhoz 1565-ben írt versét és három levelét ismerjük, melyeket 1572-ben és
1573-ban írt, „…amelyekbõl
sok jeles dolgokat lehet ki
tanulni a mi Hazánkra tar-

tozókat” – írja levelei tartalmáról az Athenas életrajzírója.
Paksi Mihály a Sárospatakon töltött évek után Egerben, majd Szepsiben lett lelkész, itt halt meg 1585. március 2-án.
Leszármazottai (már nemesi elõnévvel, szathmári
Paksi néven) mind híres
„írástudó” lelkészek, püspökök, tudós tanárok lettek Sárospatakon és Debrecenben.
Szinnyei József Magyar írók
élete és munkái c. lexikonja a
szathmári Paksiak közül többet is felsorol, akik mindannyian az egyházi irodalomtörténet jeles alakjai: bibliafordítók, zsoltárírók és fordítók, számos prédikációgyûjtemény, imádságos és
énekeskönyv szerzõi, összeállítói voltak.
Kernné Magda Irén

Rauth Jánosné patchwork munkáiból és Rauth János képeslapgyûjteményébõl nyílott kiállítás a mûvelõdési központ kiskiállító termében. Rauth János érdeklõdése már gyermekkorában a képeslapok felé
fordult. Számos darabbal megörvendeztették rokonai, barátai, ismerõsei,
de õ maga is sokat utazott, így az évek alatt körülbelül hétezer darabossá nõtt gyûjteménye, amelybõl mintegy négyezret dolgozott fel a tárlaton is látható módon. Ebbõl hozott ízelítõként a kiállításra körülbelül
hatszáz darabot. A képeslapok mellett látható patchwork alkotások
Rauth Jánosné munkái. Õ tíz évvel ezelõtt, nyugdíjba vonulásakor döntött a foltvarrás mellett. Folyamatosan tanul, és foltvarró körnek is tagja. Számos terítõ, ágytakaró, falikép, párna és táska dicséri keze munkáját. Rauth Jánosné amellett, hogy több darabot elajándékozott, rendelésre is készített, illetve készít dísz- és használati tárgyakat, s a bevételt
pedig mindig a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány számlájára fizeti
be. – Nagyon jó érzés, hogy saját kezem munkájával segíthetek – tette
hozzá. A tárlatot november 21-ig tekinthetik meg az érdeklõdõk. -gy-

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

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

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

PAKS,
Táncsics u. 22.
Tel: 75/319-209

– SZTK vények beváltása,
– szemüvegkészítés, javítás
kiváló minõségben.
OTP, Patika Egészségpénztár
és Vitaminpénztár Partner
(kártya)
Szemüvege készleten lévõ
lencse esetén egy órán belül
elkészül.
Fotó: Szaffenauer Ferenc

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

Kiállítás

Nov. 5. (vasárnap) 19 óra
A SZUPER EX-NÕM
Feliratos amerikai vígjáték

A mûvelõdési központ
nagykiállítójában „Az én
’56-om” címmel Péger József kiállítását láthatják,
majd november 8-án új kiállítás nyílik Horváth József fényképezõgép-gyûjteményébõl, melyen 1940ig visszamenõleg láthatnak fotoapparátokat. A
kiállítás szervezõi november 7-ig szívesen fogadnak magánszemélyek tulajdonában lévõ gépeket
is. A kiállítás megnyitójával egyidejûleg Oravecz
István
fotográfus,
a
Moholy-Nagy László Mûvészeti Egyetem tanára
tart elõadást.

Igényelje lakásvásárláshoz, felújításhoz,
bõvítéshez, hitelkiváltáshoz lakáshitelünket,

Nov. 8. (szerda) 19 óra
HIDEGZUHANY
Feliratos francia film
Nov. 10. (péntek) 19 óra
EGY BOLOND SZÁZAT
CSINÁL
Magyar vígjáték
Nov. 15. (szerda) 19 óra
TAPLÓGÁZ – RICKY
BOBBY LEGENDÁJA
Feliratos amerikai vígjáték
Nov. 17. (péntek) 19 óra
A SZABADSÁG VIHARA
Feliratos amerikai-magyar
dokumentumfilm

Program
A dunakömlõdi Faluházban november 13-án 18
órakor az „Értékeink – lehetõségeink” címû programsorozatban dr. Say
István, „Együtt könnyebb
– van-e egy településnek
lelke?” címmel tart elõadást.
Angol klubba várják a középfokú nyelvvizsgával rendelkezõket a mûvelõdési
ház kisklubjába minden
pénteken 19-tõl 21 óráig.

akár az ingatlan értékének 75%-áig
forint vagy deviza alapon.

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

45 éve Ügyfeleink szolgálatában!
Paks,
Villany utca 4.
Telefon:
75/511-240

A Városi Múzeum kamarakiállítást
rendezett
„Emlékek 1956” címmel a
múzeum kõtárában. A
kiállítást november 30-ig
tekinthetik meg.

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

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

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

Fortuna 96,3 MHz
Október 22-ével újraindult a Fortuna Rá-

dió néhány évvel korábban már sikerrel futott
mûsora, a Szomszédoló. A menetrend változatlan, csupán a mûsorvezetõ személye, no
meg a meghívott vendégek változtak. A Fortuna immáron három körzetre (Bonyhád,
Cece, Paks) kiterjedõ adásának köszönhetõen
ezentúl még több településnek tud bemutatkozási lehetõséget biztosítani.
Amennyiben kedvet érez hozzá, tartson velünk és kiránduljon anélkül, hogy túrabakancsot vagy vándorbotot ragadna. Szeretettel
várjuk Önt is egy könnyed vasárnapi diskur-

Közlekedés

TelePaks

A Paks–Géderlak között
üzemelõ komp október 29-tõl
7-tõl 12 óráig, majd 14-tõl 16
óráig közlekedik óránként.
Igény esetén különjárat lehetséges. A kompátkeléssel
kapcsolatban további információ a (20) 539-2617-es kikötõi telefonszámon kérhetõ.

A Közös dolgaink következõ adásában, november
6-án a Kovács Tibor vendége Feilné Szombat Csilla, a Tolna megyei Munkaügyi Központ paksi kirendeltségének vezetõje lesz.
A beszélgetést hétfõn
19:15-tõl láthatják a városi televízióban.

zusra, amikor is este
7 órától közel kilencven percben, hétrõl
hétre, településrõl
településre bejárjuk
rádiónk szomszédságát, megismerjük a vételkörzeteket, egy-egy falu, község vagy város
múltját és jelenét. Ugorjon át velünk a szomszédba minden vasárnap 19 órától az FM 96,3on (Paks). Mûsorunkat megismételjük az FM
94-en (Bonyhád) kedden, míg az FM 91,6-on
(Cece-Sárbogárd) szerdán 19 órától. Mûsorvezetõ: Várszegi Eszter. Meghívott vendégeink: november 5.: Simontornya, november 12.:
Dunaszentgyörgy.

Szerdán ismét Mindentudás Egyeteme. 18 órától
Bókay Antal tart elõadást
„Énszerkezet, önteremtés, József Attila üzenete”
címmel.
November 9-én Tell Edit
várja a képernyõ elé a
kultúra és mûvészetek
iránt érdeklõdõket. 3 pont
címû mûsorában a medinai mesemondó versenyen
résztvevõ gyerekek felkészülésébe pillanthatnak
bele.
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Csillagfény Parádé
Városi Mûvelõdési Központ
november 11. szombat
15 órától:
Szépség- és egyéniségverseny
- Gyöngyszemeink
- A jövõ csillagai
Fellépnek még: Szirmai Móni, Pro Produkció –
show tánc – a Viva legjobb férfi táncosával –
közismert színészek, Musical varázsa – Dósa
Mátyás, Szépes Adrienn, Csifó Dorina
17:30:
A Csillag Show-Tánc Egyesület öt éves gálamûsora
20 óra:
Magyarország csillaga, Paks szépe
Közben
Szirmai Móni, Pro Produkció – show tánc – a Viva
legjobb férfi táncosával – közismert színészek,
Musical varázsa – Dósa Mátyás, Szépes Adrienn,
Csifó Dorina
A zsûri tagja Balogh Edina volt szépségkirálynõ,
közismert színész
November 12. vasárnap
9 órától:
Show Táncverseny
Hastáncverseny
Érdeklõdni: Csillag Show-tánc Egyesület
06-30/360-2075

A Paksi Ipari Parkban
hosszú távú bérleti
konstrukcióban
kiadó 2 db 90 m2-es
ipari csarnok
egyben vagy külön.
Érdeklõdni:
75/510-763
(20) 377-3-277

Paksi székhelyû
pénzügyi és számviteli
cég felvételt hirdet

bérszámfejtõ
és TB-ügyintézõ

munkakörre jövõ évi
kezdéssel. Feltételek:
- középfokú végzettség
- adó- és járuléktörvények ismerete
- több éves szakmai gyakorlat
Elõny: TB-ügyintézõ szakképesítés, Office ismerete.

Szakmai önéletrajzokat a Paksi Hírnök
szerkesztõségébe (7030 Paks, Dózsa György
u. 51–53.) „Bizalom” jeligére várjuk.
Jelentkezési határidõ: 2006. 11. 13.

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

