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Ezüstöt hoztak Orlandóból

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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Koalíció a város érdekében
Koalíciót kötött a várost vezetõ Polgári Összefogás és a
Paksi Lokálpatrióták Egyesülete. A szerzõdés a már biztos többségben lévõ városirányító koalíciót erõsíti további
három képviselõvel. A Polgári
Összefogáshoz korábban már
csatlakozott Herczeg József,
aki a Paks Városért Mozgalom képviseletében jutott
mandátumhoz.
– Pakson a választók akaratából olyan eredmény született, amely lehetõvé teszi a
város biztonságos vezetését.
A képviselõ-testület azonban
nem a jobboldalé hanem az
egész
városé.
Emiatt,
amennyiben a Polgári Összefogás programját és a város
érdekeit nem sérti, szeretnénk, hogy minden választási
formáció programjából a legfontosabbak megvalósuljanak – fogalmazott Hajdú János polgármester a szerzõdés
aláírásakor. A két frakció –
mint vezetõik kijelentették –

a város érdekében kívánnak
együttmûködni, és ennek felelõsségét is közösen kívánják
vállalni. A frakciók önállóan
tevékenykednek, az egyes
kérdések,
elõterjesztések
egyeztetése céljára fórumot
mûködtetnek.
Kiemelték,
megállapodásuk a városért, a
városlakók életminõségének
javítása érdekében jött létre.
Kinyilvánították, hogy a felek
városfejlesztési elképzeléseibõl minél többet meg kívánMindenféle együttmûködést,

ami a város érdekeit szolgálja, örömmel üdvözlünk, így
vagyunk ezzel is, reagált
Faller Dezsõ a koalíciós megállapodás hírére. Az
MSZP–SZDSZ frakció vezetõje hozzátette, külön örvendetesnek tartja, hogy túllépve
a személyi kérdéseken, érdemi, tartalmi kérdésekrõl szól
a szerzõdés. A frakcióvezetõt,
mint mondta, természetesen nem lepte meg a hír, köztudott
volt, hogy a Lokálpatrióták és a Polgári Összefogás tárgyalt
az együttmûködésrõl. Faller Dezsõ hozzátette, a sajtóból tud
arról, hogy Hajdú János õket is meg kívánja keresni, s egyeztetni a továbbiakról, de konkrét megkeresés még nem történt. – Ha lesz, örömmel vesszük, készek vagyunk az együttmûködésre, amit az elõzõ két és fél évben is bizonyítottunk.
Ha szükség van ránk, együtt dolgozunk a város érdekében,
ha nem, vállaljuk a klasszikus ellenzéki szerepet, ami nem jelenti azt, hogy nem tartjuk Paks érdekeit elsõdlegesnek – fogalmazott. Végül hozzátette, most különösen fontos a széles
összefogás, hiszen szigorúbb költségvetésre, a pénzügyi mozgástér szûkülésére számítanak. Hogy a legkisebb fájdalommal legyen túl a város, maximális erõbedobásra, együtt gondolkodásra lesz szükség, mondta a frakcióvezetõ.

nak valósítani, megállapodtak
a tervezett fejlesztésekrõl, az
együttmûködés módjáról.
Leszögezték, a testületben
kialakult szervezeti felépítést
fenntartják, az éves költségvetéseket elfogadják. Megállapodtak a különbözõ keretek
– polgármesteri, képviselõi –
nagyságáról is. A polgármesteri keret változatlanul 10
millió forint lesz, ugyanígy a
két részönkormányzat által
felhasználható összeg. Ezek
2009-ben és ’10-ben 12 millióra nõnek. Az alpolgármesteri
keret 3 millió forint, ez korábban kettõ és fél volt, de két alpolgármester tevékenykedett, így összességében kétmillióval kevesebb ez az öszszeg. A képviselõi keret sem
nõtt, maradt körzetenként
egymillió forint. – Fontosnak
tartottuk, hogy önmérsékletet tanúsítsunk, ezért nem
emeltük a keretet – mondta a

polgármester utalva arra,
hogy a város tíz körzetébõl kilencben a Polgári Összefogás
képviselõje rendelkezik majd
e pénzkeret felett, lévén õk
jutottak mandátumhoz.
A Polgári Összefogás frakcióvezetõje, dr. Potoczky Iván
rámutatott, tizenegy fõs frakciójuk önmagában is biztosította a többséget, de a most
kötött megállapodás nyomán
a választói akarat nagyobb
mértékben megnyilvánulhat.
A kormány megszorító intézkedései csökkentik az önkormányzat lehetõségeit, a szélesebb összefogás biztosíthatja,
hogy a maradék felhasználása a leghatékonyabb legyen,
tette hozzá.
Kovács Sándor elmondta,
választhatták volna a kényelmesebbnek ígérkezõ ellenzéki
szerepet, de szerették volna
megjeleníteni a városvezetésben a lokálpatrióta gondolkodást, erõsíteni az együttmûködés fontosságának elvét.
– A megállapodás lényege
az volt, hogy a lehetõ legtöbbet meg tudjunk valósítani
programpontjainkból. A választások óta eltelt öt hét arra
szolgált, hogy összefésüljük a
programokat – tette hozzá.
Hajdú János polgármester
a sajtótájékoztatón elmondta,
megkeresi az MSZP-SZDSZ
frakciót és javaslatot tesz a
közös munka, az egyeztetés
módjára.
Vida Tünde
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Szaporodnak a közös feladatok
Elfogadta költségvetése háromnegyed éves teljesítésérõl
szóló beszámolóját a Paksi
Többcélú Társulás, módosításra nem volt szükség. A tizennégy településbõl álló társulás
több kötelezõ és önként vállalt
önkormányzati feladatot lát el,
évi költségvetése mintegy háromszázmillió forint. Hajdú
János elnök kiemelte, a kistérségi szintû feladatmegoldás
számos esetben magasabb állami normatívát jelent, gazdaságosabban oldható meg, sõt
vannak olyan területek, amik
a kistelepüléseken ellátatlanok voltak, ily módon viszont
megoldhatóak.
A többcélú társulásoknak a
törvényi elõírások alapján minimum három önkormányzati
feladatot kell vállalniuk az oktatás, egészségügy, térségfejlesztés területén. A paksi tár-

sulás a központi orvosi ügyeletet 14 településen mûködteti,
tagtelepülései több oktatási
intézményfenntartó társulást
hoztak létre. Ez utóbbi nem
mindig járt tényleges feladatmegosztással, csupán az igazgatás közös. Hajdú János szerint erre az új finanszírozási
modell nem nyújt majd lehetõséget, csak akkor kapják meg
a települések a plusznormatívát, ha egyes feladatokat valóban közösen oldanak meg. Az
elnök a hétfõi ülést követõen
beszámolt arról, hogy vállalt
feladataik között szerepel a hivatalok, intézmények belsõ ellenõrzése, logopédiai szolgáltatás biztosítása. Ilyen lesz a
jövõben az állati tetemek begyûjtése is, melynek megszervezésére, ellátására a Belügyminisztériumtól 22 millió forintot nyertek. A hétfõi ülésen

A Paks-Dunaföldvár Térségfejlesztési
Kht. 2003-ban
alakult.
A
szervezet új
volt, a feladat
nem, a térségben 1998
óta dolgoznak
menedzserek.
Kiss
Lajos
ügyvezetõ szerint az újszerûség abban volt,
hogy ettõl az idõtõl nekik kell megteremteniük mûködésük feltételeit, gazdálkodniuk kell.
A kht. azzal a céllal jött létre, hogy a kistérség
tizennégy településén a területfejlesztési feladatokat ellássa, segítsen az önkormányzatok
fejlesztési elképzeléseinek megvalósításában,
elkészítse, vagy akár le is bonyolítsa pályázataikat.
– Számos sikeres pályázaton vagyunk túl települési és térségi szinten, említést érdemel
például a bikácsi AVOP, illetve a két jelentõs
közmunkaprogram – sorolja Kiss Lajos. Az
ügyvezetõ hozzátette, az általuk készített pályázatok hozzásegítettek orvosi rendelõ, illetve sportpályák felújításához. Saját pályázataik is voltak, ezek a program-megvalósításokon túl hozzájárultak a cég mûködésének
fenntartásához is. Jelenleg egy borgasztronóFotó: Fonyó Dániel

született döntés a mozgókönyvtári hálózat létrehozásáról is. A városokat nem, de a
kisebb településeket érinti az
a rendelet, mely szerint minden háromezer lélekszám alatti település 1,2 millió forinthoz
jut, ha csatlakozik egy hálózathoz. A könyvtárak nem zárnak
be, de számos feladatot közösen, a megyei könyvtár szakmai irányítása mellett oldanak
meg. Hajdú János szerint az
olvasók magasabb színvonalú
szolgáltatáshoz juthatnak, és
több pénz lesz a könyvállomány bõvítésére. A november
13-ai ülésen mindezeken túl
megállapodtak, hogy a tizennégy település közösen köt
szerzõdést a jégelhárításra, illetve újabb négy évre megbízták a Paks-Dunaföldvár Térségfejlesztési Kht. vezetésével
Kiss Lajost.
- vt-

miai és biogazdálkodási képzésen munkálkodnak, erre ötmillió forintot nyertek a Duna-Mecsek Alapítványtól, most tartanak a
szerzõdéskötésnél. A másik, jelentõsebb
program egy, az Európai Unió Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Programja által finanszírozott összetett képzés. A 22 milliós
összköltségû projektnél a pályázó és gesztor a
térségfejlesztõ kht. A program keretében a
kistérség önkormányzatainál dolgozó, általában munkanélküliekkel, hátrányos helyzetûekkel foglalkozókat oktatják annak érdekében, hogy jobban tudják segíteni ügyfeleiket
problémáik megoldásában. A képzés sokrétû,
magába foglal számítástechnikai ismereteket,
önismereti és kommunikációs képzést, tanulnak jelbeszédet, lovári nyelvet. A pályázatoknál – mint Kiss Lajos rámutatott – esetenként
komoly problémát jelent az utólagos finanszírozás. Ilyen az említett HEFOP pályázat is. A
már elfogadott, sõt saját forrásból megvalósított programok költségeit késve utalják. A
mostani képzés esetében is hasonló cipõben
jár a kht. – 4,5-5 millió forintunk van benne,
amit elfogadott az Államkincstár, de nem
utaltak át a számlánkra – fogalmazott az ügyvezetõ. Mint elmondta, itt nem néhány naposhetes csúszásról, hanem súlyos hónapokról
van szó. A finanszírozással 3-5 hónapot késnek, ami megnehezíti egy cég gazdálkodását,
s átmeneti hitelfelvételre kényszerítheti.
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Röviden
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélfogadása
változatlanul a családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat keretein belül mûködik tovább. Az ügyfélfogadás december 12-én
kedden lesz az Ifjúság út
1/A-ban.
Telefonszám:
75/511-480.
A

képviselõ-testület

egészségügyi bizottsága
elbírálta a különbözõ lakáshoz jutási támogatást
igénylõ pályázatokat. Az
önkormányzat lakásépítéshez, vásárláshoz, felújításhoz kamatmentes kölcsönt nyújt. Az év harmadik negyedévében tizenketten kapnak támogatást,
összesen 3,4 millió forint
értékben. Ezt 5-15 év alatt
kell visszafizetniük, tájékoztatott Bagdy László. A
bizottság elnöke elmondta,
az elsõ lakáshoz jutók viszsza nem térítendõ önkormányzati támogatásban
részesülnek, amennyiben
megfelelnek minden feltételnek. Az összeg fix, mégpedig kétszázezer forint.
Ezt három fiatal házaspár
kapta meg 2006 harmadik
negyedévében.
December 31-ig igényelhetnek
szemétszállítási
kedvezményt a hetven
éven felüliek. Azoknak,
akik már a múlt évben is
kaptak támogatást, postázta a polgármesteri hivatal
a szükséges nyomtatványt.
Azoknak, akik 2006-ban
töltötték, vagy töltik a 70.
életévüket, kérelmet kell
benyújtani az önkormányzathoz, hogy alanyi jogon
részesülhessenek kedvezményben. A kérelmet a
polgármesteri hivatal családvédelmi osztályára kell
az év végéig eljuttatni.
-vida-
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Vendégségben Kárpátalján Munkára készen a hótolók
A viski magyar tannyelvû iskola fennállásának jubileumára kapott meghívást Paks
mint a kárpátaljai település
partnervárosa. Hajdú János
polgármester, Herczeg József nemzetközi kapcsolatokért felelõs tanácsnok és
Mezõsi Árpád, több testvérvárosi kapcsolat keretében
zajló program szervezõje
tartalmas hétvégét töltött
Visken. A Kölcsey Ferenc
Általános Iskolát 450 éve
alapították, az évfordulóra
Magyarországról több küldöttséget hívtak, s láttak
vendégül. A városban – mint
Herczeg Józseftõl megtudtuk – új polgármester van.
Szajkó Károly szeretné tovább ápolni a két település
közötti jó viszonyt, de részletekrõl nem állapodtak meg.
A paksiak azt javasolták,
hogy a már meglévõ diákkapcsolatokat terjesszék ki
a sport és mûvészeti oktatás
területére. Több olyan program van Pakson, amiben
viski gyerekek, fiatalok is
részt vesznek, ilyen a Regélõ
és a Kisokos verseny, a sóstói tábor, illetve a határon

túli magyar középiskolások
olvasótábora. Szajkó Károly
ezt szeretné kölcsönössé
tenni, számolt be Herczeg
József. A tanácsnok elmondta, hogy a nemrég megválasztott polgármester korábban sokáig futballedzõ volt,
így kézenfekvõnek látszik,
hogy a labdarúgás lesz a
partnerség következõ színtere. Természetesen nem az
NB I-es felnõtt csapatra építenék mindezt, sokkal inkább az utánpótlásgárdákra.
Mivel mindkét településen
folyik mûvészeti oktatás, ebben is látnak újabb lehetõséget a tapasztalatcserére.
– Az ünnepség nagyon
szép volt. A köszöntõ elmondására Hajdú Jánost kérték
fel. Ez jelzi, hogy különösen
fontos vendégnek tekintettek minket, paksiakat – osztotta
meg
lapunkkal
Herczeg József. Azt is elmondta, hogy nem mentek
üres kézzel, könyveket vittek Kárpátaljára. Az önkormányzat mellett a könyvtár
és a mûvelõdési ház ajándékait is átadták.
-vt-

November 13-án indult a
téli ügyelet a DC Dunakom
Kft.-nél. A cég kibõvült
eszközparkkal készült fel a
téli síkosság-mentesítésre,
két új sószórót állítottak
csatasorba. Puskás János,
a cég mûszaki vezetõje
elmondta, havazáskor a lakosság együttmûködésére
is számítanak. Ilyenkor
úgy célszerû parkolni a
gépkocsikkal, hogy ne akadályozzák a hótoló autókat.
A köztisztasági rendelet
értelmében a lakóépületek
elõtti járdáról a lakosságnak kell eltakarítania a havat, minden reggel hét óráig.

A cég szakembereinek más
munkákat is hozott az õsz. A
virágágyakba tízezer kétnyári palántát ültettek ki,
beszedték az oszlopokról a
muskátlikat. Ezzel párhuzamosan zajlik az avargyûjtés,
három-négy hét alatt közel
350 tonna zöldhulladékot
gyûjtöttek össze. Az õszi hónapokban 65 lombhullató
fát, 1050 darab díszcserjét,
és közel 500 darab évelõ
dísznövényt is ültetnek.
Benis Brigitta elmondta, a
kerti munkák mellett a város szobrainak téliesítését is
elvégzik, letisztítják, fóliával
takarják le õket.
-gyöngy-

Maradtak a hepehupák

Röviden

Eltûntek a földhalmok,
buckák a Rókus utcából. A
közlekedést ezek már nem
akadályozzák, ám az mégsem lett zavartalan, az út
ugyanis – mint korábban –
igencsak hepehupás, gidres-gödrös. Hogy ez mikor
változik, nem tudni, idén
csak a vízvezeték-hálózat
került sorra, az útjavítást
nem irányozta elõ a testület. Mint Hum Ferenc mûszaki osztályvezetõ tájékoztatott, az augusztusban
kezdett hálózat-felújítást a
Paksi Vízmû Kft. befejezte, a mûszaki átadás megtörtént. A munka tizenöt-

Választókerületi hírlevelet

A már hagyományos diák-

juttatott el választókerülete
lakóihoz Barnabás István.
Paks alpolgármestere a hetes
választókerületben nyert önkormányzati képviselõi mandátumot. Tapasztalata szerint
a fogadóórák nem mûködnek,
többnyire nem élnek a város
lakói ezzel a lehetõséggel,
ezért döntött a hírlevél mellett. Kéthavonta kíván ilyen
formában számot adni az elvégzett munkáról, beszámolni
terveirõl. Barnabás István
abban bízik, hogy a kapcsolattartás újszerû módja nem lesz
egyoldalú, s kap visszajelzést
a hetes körzetben élõktõl.

csereprogram
keretében
Kézdivásárhelyre utaznak a
paksi fiatalok. A tervek szerint 18-án indulnak, és egy
hetet töltenek Paks testvérvárosában. Az utat az önkormányzat támogatásával a
paksi úttörõk szervezik. Vezetõjük, Mezõsi Árpád elmondta, mint máskor is, családoknál szállásolják el majd
Erdélyben a paksi gyerekeket. A diákcsere Kézdivásárhellyel nagy múltra tekint
vissza, idén pedig új elemmel
bõvült, a paksiak Galántával
közösen is szerveztek hasonló programot.

millió forintba került, s annak ellenére, hogy a házi
bekötéseket is átépítették,
nem kellett a lakosságnak
hozzájárulnia, mert az az
önkormányzat fenntartásában és a Paksi Vízmû
Kft. üzemeltetésében van.
Hum Ferenc elmondta, a
szennyvízelvezetõ-rendszert már felújították, a
csapadékvíz elvezetése viszont megoldatlan, és az út
is felújításra szorul. Hogy
ezekre jövõre sor kerül-e,
a képviselõ-testület dönti
el a költségvetés elfogadásakor.
-vida-

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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A tervekkel ellentétben

Az influenza megelõzhetõ

Itt az influenza elleni oltás
ideje. Tolna megyébe 31
ezer adag ingyenes vakcina
érkezett, amelyet a háziorvosoknak
biztosít
az
ÁNTSZ. Az orvosok igényei alapján rendelkezésre
bocsátott oltóanyagot többek között krónikus betegek, például cukorbetegek
vagy szív- és érrendszeri
betegséggel küzdõk kaphatják. Akik nem jogosul-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

tak az ingyenes vakcinára,
azok felírathatják háziorvosukkal az oltóanyagot, és
a gyógyszertárban megvásárolhatják. Oltatni minél
hamarabb célszerû, az ellenanyag két hét alatt kifejlõdik, és a védettség hónapokig tart. Azoknál, akik
az oltás ellenére megkapják a betegséget, a védõoltás csillapítja a tüneteket,
illetve megvéd az influenzát követõ súlyos szövõdményektõl, mint például a
tüdõgyulladás. Mivel az influenza vírusa idõrõl-idõre
megváltozik, a WHO minden évben megvizsgálja,
melyik fajta várható, és ennek megfelelõen fejlesztik
ki az oltóanyagot, tájékoztatott Dr. Brázay László, az
ÁNTSZ regionális igazgatója. A 40. héttõl mûködik
az influenzafigyelõ szolgálat, ennek keretében a kije-
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lölt háziorvosok heti rendszerességgel küldik az adatokat az ÁNTSZ-nek, ha
pedig szükséges, akkor az
igazgató elrendeli a jelentõ
szolgálatot. Influenzáról
akkor beszélhetünk – emelte ki a regionális igazgató
–, ha a vírus kimutatható,
abban az esetben, ha csak
tünetek jelentkeznek, influenzaszerû megbetegedésrõl van szó. Az influenza tünetei nem fokozatosan, lassan alakulnak ki, hanem
néhány óra leforgása alatt
leveri az embert a lábáról.
Magas lázzal jár, és erõs
izomfájdalom gyötri a beteget, levertséget, általános
gyengeséget érez. Az influenza könnyen terjed, a betegek által teleköhögött és
tüsszögött, kórokozókkal
teli levegõ belélegzésével.
-gyöngy-

nem nyílt meg a múlt hétvégén a mûjégpálya. Mittler
István, a létesítményt üzemeltetõ Paksi Atomerõmû
Zrt. kommunikációs vezetõje elmondta, megtörtént a
karbantartás, elkezdték feltölteni a rendszert, de nem
volt elég hideg a korcsolyapálya üzembe helyezéséhez.
A nyitva tartásban, jegyárakban nincs változás, hét
közben délután kettõtõl tízig, hétvégén reggel nyolctól tízig lehet róni a köröket.
Amint az idõjárás engedi,
azaz megfelelõen alacsony
hõmérséklet lesz, a korcsolyázók birtokba vehetik a
tavaly épült pályát.

Pakson, a Gesztenyés utcában
2 szobás, erkély nélküli,
3. emeleti középsõ lakás
eladó. Irányár: 6,7 M Ft.
Érdeklõdni lehet Fonyó Lajos
ingatlanközvetítõnél.
Telefon: 70/310-8374
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ATOMERÕMÛ

Politikusok jártak az erõmûben
A néhány hete megkezdett
elhárításról rendszeresen
tartott sajtótájékoztatókon
számol be Kovács József. Az
atomerõmû vezérigazgatója
rendre meghívja a közvetlen
vagy távolabbi környék véleményformálóit, képviselõit.
Lapunk elõzõ számának
megjelenése óta a paksi képviselõ-testület tagjai, a megyei önkormányzat vezetõi,
a Parlament Környezetvédelmi Bizottságának tagjai
látogattak Paksra, illetve a
nukleáris hatóság, azaz az
Országos Atomenergia Hivatal fõigazgatója tájékozódott a helyszínen.
A paksi önkormányzat erõmûben tett látogatása után
Hajdú János arról beszélt,
hogy a város, illetve az erõmû vezetõinek üzemzavartól
függetlenül is jó kapcsolatban kell lennie. A látogatás
legnagyobb tanulsága a polgármester szerint az, hogy a
mûveletnek semmiféle idõbeni korlátja nincs. – A biztonság nem fog a gyorsaság
és az árbevétel-növelés oltárán áldozatul esni – fogalmazott.
Hasonlóképpen vélekedtek a Parlament Környezet-

védelmi Bizottságának tagjai is. Katona Kálmán kiemelte, biztonságosnak ítélték a munka menetét. Az elnök elmondta, a bizottság
tagjai az üzemidõ-növelés
környezeti hatásairól is tárgyaltak. Katona Kálmán rámutatott, a tervezettnél
hosszabb ideig tartó mûködés környezeti többletterhelést nem jelent, de az
üzemidõ-növeléssel párhuzamosan meg kell oldani a
radioaktív hulladék végleges elhelyezésének kérdését. Az ugyanebben az idõben Pakson tartózkodó dr.
Rónaky József elmondta, a

hatóság folyamatosan figyelemmel kíséri a mûveletet.
A fõigazgató hozzátette, az
Országos Atomenergia Hivatal három munkatársa
Paksra költözött erre az
idõre, illetve egy helybeli
munkatársuk is kizárólag
ezt a munkát felügyeli.
– Kollégáim több apróságra felhívták az ellenõrzés során a figyelmet, de általában
fegyelmezetten, összehangoltan, kiemelten biztonságosan folyik a munka. Ez pedig olyan, ami pontról-pontra változik, folyamatos jóváhagyásra van szükség. Hasznos volt a gondos felkészü-

Nukleáris munkaértekezlet
Tengelicen tartotta idei tanácskozását az FSC, azaz a
Nemzetközi Atomenergia
Hivatal keretében mûködõ
radioaktív hulladék elhelyezésben érintetteket tömörítõ
„érdekcsoportok bizalomépítõ fóruma”. A nemzetközi
szervezet magyar tagintézménye, az Országos Atomenergia Hivatal meghívására
érkezett hazánkba, hogy az
itteni hulladékkezelési gyakorlattal ismerkedjen. A tengelici tanácskozáson tizenhárom ország vezetõ nukleáris
szakemberei gyûltek össze,

részt vettek a programon az
OECD és az Európai Unió
szakemberei is. Azon túl,
hogy számos elõadást meghallgattak, megtekintették a
Bátaapátiban épülõ kis- és
közepes aktivitású hulladéktárolót is.
Az FSC egyik vezetõje, dr.
Janet Katra kiemelte, alapvetõ céljuk, hogy a nukleáris
hulladékkal foglalkozó projektekben elõsegítsék a mind
szélesebb részvételt, beleértve a politikusokat, döntéshozókat, hatóságot, a lakosságot, a különbözõ érdekcso-

portokat. – Azt tapasztaltuk,
hogy a múltban számos nukleáris projekt megbukott
azért, mert nem voltak elég
széleskörûen bevonva és tájékoztatva a különbözõ érdekcsoportok – tette hozzá. A
nukleáris biztonság mellett
õk az úgynevezett szociális
biztonságra ügyelnek, ami az
elfogadottságot, s a lakosság
biztonságérzetét foglalja magába. A szervezet azt szorgalmazza, hogy minden érdekelt, érintett fél folytasson
párbeszédet. Az FSC tengelici ülésén az elsõ elõadást dr.

lés, s hogy nem engedtünk a
sürgetéseknek – fogalmazott a fõigazgató, aki azt is
elárulta, hogy az õ várakozásait is felülmúlta az a szervezettség és eredményesség,
amit Pakson tapasztalt.
A Tolna megyei önkormányzat elnöke, dr. Puskás
Imre, és alelnöke, Kapitány
Zsolt is elfogadta az atomerõmû vezetésének meghívását. – Az, hogy hivatalba
lépésem elsõ hónapjában az
atomerõmûben jártam, jelzi,
szoros együttmûködést szeretnénk az atomerõmûvel. A
társaság – mint a közgyûlés
elnöke hangsúlyozta – jelentõs szerepet tölt be a megyében foglalkoztatóként, illetve mint számos önkormányzati és civil kezdeményezés
támogatója. De – mint dr.
Puskás Imre kiemelte –
azért is kíséri különös figyelemmel a Pakson történteket, mert egyben õ a megyei
védelmi bizottság vezetõje
is. Az elnök elmondta, elõször járt az atomerõmûben,
de az ott látottak és az ott
kapott tájékoztatás eredményeként minden korábbi elõítélete szertefoszlott, meggyõzõdött arról, hogy biztonságos a három éve történt üzemzavar elhárítása.
-tündeRónaky József tartotta. Az
Országos Atomenergia Hivatal fõigazgatója szerint Magyarország elég sok jó példát
tud felmutatni. Egyik fontos
jellemzõ, hogy a radioaktív
hulladékkérdés megoldása
állami feladat, ami nem azt
jelenti, hogy az állam finanszírozza. A másik, hogy ezek
a programok nem folyhatnak
anélkül, hogy a helyi lakosság támogatását ne szerezzék meg. – Ezt korábbi kudarcainkból tanultuk meg,
legutóbbi sikereink pedig
idevonzották ezt a munkaértekezletet is – emelte ki a hatóság fõigazgatója.
-vidaFotó: Vida Tünde
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Befogadják az otthontalanokat
A tél közeledtével lassan
megtelnek a hajléktalanszállások, ahol biztonságban
vannak a betérõk a téli fagyoktól. Pakson jelenleg körülbelül húsz hajléktalan
ember él, tájékoztatott
Gogolák Róbertné, a Szociális Intézmények Igazgatóságának vezetõje. Elmondta,
hogy megpróbálnak minden
otthontalant bevinni a szállóra, de vannak, akik ezt nem
vállalják, inkább az utcán
maradnak. Tudomásuk szerint hárman töltik az éjszakákat is az utcán. Róluk is
megpróbálnak gondoskodni,
utcai szociális munkás keresi
fel õket, illetve tartja velük a
kapcsolatot. A Hajléktalanok Átmeneti Szállóján 15
férõhely van, de ha szükséges, még be tudnak tenni
matracokat. Jelenleg még
nincsen teltház, 13-an laknak
a szobákban. – Jól megférnek egymással a lakók, aki
talál munkát, az napközben
dolgozik. Segítenek egymás-

nak, eddig nem volt semmilyen probléma – mondja
Váncsodi Józsefné, aki néhány hete gondnok a szállón.
– Itt nem fenyegeti az a veszély õket, hogy megfagynak
az utcán, és ha igénylik, reggeli és ebéd is várja õket,
mindezért jövedelmüktõl
függõen némi díjat kell fizetniük. Az is elõfordul, hogy
hoznak az emberek ruhát,

élelmet, amit szívesen fogadnak – teszi hozzá. A rászorulóknak egyéb módon is segítenek, ha igénylik, például
családjuk felkutatásában,
irataik pótlásában. A szállót
is igyekeznek fejleszteni, a
bútorok cseréjének költségeire másfélmillió forintot
nyertek nemrégiben a Támasz Alapítvány pályázatán.
-gyöngy-

Élelmiszercsomag a szegényeknek

Öt kiló lisztet, két kiló tésztát és egy-egy csomag zabpelyhet kapott minden rászoruló a Tolna Megyei Független Roma Civil Egyesület
adományakciója keretében.
A szervezet egyik tagja, Rafael Gyula elmondta, a buda-

pesti élelmiszerbankkal állnak kapcsolatban, így tudnak a paksihoz hasonló adományosztó akciókat szervezni. Pakson a múzeum melletti parkolóban állították fel
sátrukat, ahol egy tonna
élelmiszert osztottak ki. A

Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Vida Tünde (lent)

Tolna Megyei Független Roma Civil Egyesület képviselõi nem kértek semmilyen
igazolást, bárki kaphatott
csomagot, aki paksi és rászorulónak érzi magát. Solt
Lászlóné örömmel vette az
adományt, mint mondta, tizennégyen vannak a családban a gyerekkel, unokákkal.
– Jól jön a segítség, jöhetne
máskor is – tette hozzá. Mielõtt indult volna, kezébe
nyomtak egy újabb csomagot. – Vidd, az esküvõre jól
jön – mondták.
Rafael Gyula azzal biztatta
a nehéz helyzetben élõket,
hogy lesz még máskor is élelemosztás. Egyesületük más
településeken is szervez hasonló akciókat.
tünde
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Ajándékkal
kopogtatnak
Idén is megajándékozza az
önkormányzat karácsonykor a nagyon alacsony
nyugdíjból élõket. A napokban minden háztartásba eljuttattak egy tájékoztatót,
amelynek hátoldalán adatlap található. Ennek felhasználásával azok a nyugdíjasok jelezhetik igényüket, akiknek családjában az
egy fõre jutó jövedelem a
45.500, egyedül élõk esetén
az 53.000 forintot nem haladja meg. A kitöltött laphoz csatolni kell a jövedelemigazolásokat, amelybõl
kiszámítható a család egy
fõre jutó jövedelme. A kitöltött adatlapokat december 1-jéig kell bedobni a kihelyezett gyûjtõládákba,
amelyek megtalálhatók a
polgármesteri hivatalban,
az idõsek otthonában, a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál, a gondozási központban, a hajléktalanszállón, a dunakömlõdi, gyapai, csámpai és biritói ügyfélszolgálati irodában. Ugyanitt adatlap kérhetõ. A várhatóan szaloncukrot, csokoládét, kekszet,
kávét tartalmazó ajándékcsomagokat a hivatal december 11. és 15. között
szállítja házhoz. Badics
Istvánné, a Családvédelmi
és Szociális osztály vezetõje
úgy tájékoztatott, hogy a
pontos idõpontot elõre nem
tudják közölni, ezért kérik,
hogy ha a megadott napokon nem tudnak az érintettek otthon tartózkodni, bízzák meg szomszédjukat az
ajándék átvételével, vagy
az adatlapon adják meg az
átadási címet. Az elõzõ
évek tapasztalata alapján
körülbelül hétszáz nyugdíjas kap karácsonyi ajándékcsomagot.
-gyöngy-
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Libatort ültek

A Paksi Reform Fõzõklub
hagyományai közé tartozik,
hogy Márton napjának környékén vacsorára hívják támogatóikat. Az összejövetelen saját készítésû ételekkel
és egy kis ajándékkal köszönik meg egész éves segítségüket, illetve beszámolnak
az év eseményeirõl. Idén bõven volt mirõl mesélni, hiszen az Atomfitt centrumban tartott havonkénti találkozók mellett több versenyen, rendezvényen is részt
vett a többségében atomerõmûves dolgozókból öt éve
alakult, harminchárom fõs
társaság. Fõ szponzoruk az
atomerõmû, de idén összesen 12 támogató segítette
mûködésüket. Az elsõ díjat
és a zsûri különdíját is elhozták a sióagárdi halfõzõ versenyrõl, szépen szerepeltek
a bátai keszegfesztiválon, bizonyították fõzõtudományukat a paksi Gastroblues
Fesztiválon, ahol szintén elsõk lettek, ezer fõre fõztek
az elsõ helyi civil napon, és
szponzori segítséggel elutaztak Szlovákiába, ahol a bográcsos ételek fõzõversenyén
öregbítették Paks hírnevét.
Nyári napközis tábort is
szerveztek, egy héten át 18
gyermekkel sürögtek-forogtak délelõttönként a konyhában. Az elsõ alkalmat a tervek szerint jövõ nyáron
újabb követi majd, árulta el

Az átlátszó város

Bíró Lajosné, a fõzõklub titkára.
A Prelátusban tartott Márton-napi vacsorán feltálalt
menüvel ismét bizonyították
a klubtagok, hogy jól forgatják a fakanalat. A menü fõ
alkotóeleme alkalomhoz illõen a liba volt. Elõételnek a
szárnyas levesben fõtt húsából készült pástétomot kínáltak zöldsalátaágyon, borkocsonyával. A levest fûszeres
maceszgombóc gazdagította,
amelyet friss gyömbérgyökérrel ízesítettek. Fõételként aszalt szilvás, korianderes párolt káposzta, rétes
tésztában sült hagymás tört
burgonya, és ropogósra sült
libacomb került a tányérokra. A desszert képviselõfánk
tésztájából, tejszínhabbal és
gyümölccsel készült édesség
volt, amit „szárnyasfánk”
névvel illettek, ugyanis madarat formázott. -gyöngy-

Néhány éve már, hogy a helyi közéleti kulturális beszámolókban nem szerepel
Bajtai András neve, pedig fiatal kora ellenére ez gyakori
eset volt. Az egykori paksi
gimnazista saját verseit publikálta vagy szavalta, de nem
riadt vissza idõsebb költõtársai alkotásának bírálatától sem.
Regionális és helyi lapokban egyaránt találkozhattunk vele. Hosszabb hallgatást követõen egy fõvárosi
kávézóban mutatta be elsõ
önálló kötetét.
– Mivel szüleim elköltöztek, ezért én a gimnázium
befejezése után Budapesten
folytatom tanulmányaimat,
és Paksra már csak nagyon
ritkán járok vissza. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karán tanulok magyar és
összehasonlító irodalomtudományi szakon. Hamarosan
végzek – meséli magától értetõdõ természetességgel.
Verseirõl lelkesen beszél:
– Elsõ kötetem most jelent
meg októberben. 2001 és
2005 között íródott verseimbõl válogattam az anyagát,
Az átlátszó város a Parnaszszus Kiadó gondozásában lá-

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.

Újabb díj jelzi Juhász

Kitti sikeres zenei pályafutását. A Pro Artis Mûvészeti Iskola növendéke
Szentendrén kapott különdíjat a IV. Országos Szent
Márton-napi Újborfeszti-

tott napvilágot. Azért kapta
a kötet ezt a címet – erre a
barátaim hívták fel a figyelmemet – mert több költeményben megtalálható a város szó. Nem rejtettem el
konkrét utalásokat errõl a
településrõl, ez egy idealizált
hely, de az elõképe természetesen Pakshoz kötõdik, valamint a fõvároshoz, Budapesthez. Nagy szeretettel
gondolok erre a városra,
mert gyermekkorom legfontosabb, legmeghatározóbb
tizenkét éve kötõdik hozzá –
magyarázza. András jelenleg második verseskötetén
dolgozik, de – mint elárulta –
egyre gyakrabban foglalkozik könyv- és filmkritikákkal, melyeket leginkább
internetes honlapokon publikál.
S.Szabó
válon. A kétnapos versenysorozaton a Kárpát-medence népeinek szõlõ- és
borkultúráját megidézõ
dalokkal
versenyeztek.
Kitti két bordalcsokrot
adott elõ, elmaradhatatlan
saját citerakísérettel. Produkciójáért értékes könyvjutalom mellett egy évre
szóló ingyenes családi belépõt kapott a Szentendrei
Skanzenbe. A helyszínen
és másnap Budapesten is
gálamûsorban léptek fel a
díjazottak, a programsorozatról rádiós és televíziós
felvétel készült.
-bzs-

Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent balra), Vida Tünde (fent jobbra), Paksi Hírnök archív (lent)
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Imre-napi áldás és áldomás

A város legrégebbi katolikus
temploma, a dunakömlõdi
idén száznyolcvan esztendõs. Az évforduló miatt a
szokottnál is ünnepélyesebb
volt a Szent Imre-napi mise.
Mayer Mihály megyés püspök hirdetett igét, a paksi
Jézus Szíve templom kórusa, illetve a budapesti Szent
István Szimfonikus Zenekar
tagjaiból kifejezetten erre
az alkalomra alakult társaság közremûködött. Az ünnepi szentmisén hat fiatal

bérmálkozott, azaz az egyház hite szerint már nagykorú keresztényként tekintenek rájuk.
– Ez nagy öröm a közösség
számára, mivel az iskola bezárása óta kevesebb fiatal
jár hittanra – fogalmazott
Koósz Roland plébániaigazgató. Hozzátette, hogy a felnõttek viszont tevékenyek,
és a plébánia bekapcsolódik
a közösségi programok
szervezésébe. Délután tovább folytatódott az ünnep,
újboráldást tartottak a
présházsoron. A településen
tavaly megalakult, és jelenleg 21 fõt számláló borbarát
kör elevenítette fel ezt a régi hagyományt, tovább bõvítve a rendezvények palettáját, amelyen már eddig is
szerepelt a szüreti nap, illetve a borverseny. – Dunakömlõdön túlnyomórészt fehérbort készítenek a gazdák. Az idei jó évjáratnak
ígérkezik, már most kellemesek az újborok – mondta
el Lisztmayer István a
Dunakömlõdi Borbarát Kör

elnöke. A boráldás hagyománya mellett egy másikat
is felelevenített a társaság,
egy héttel késõbb, Márton
napján borkóstolásra várták
vendégeiket, az összejövetelen pedig az alkalomhoz illõen néhány liba pirult a sütõkemencében.
A dunakömlõdi templom
építését 1826-ban fejezték
be. Érdekesség a történetébõl, hogy a falak vizesedése
miatt 1896-ban az eredeti
tornyot lebontották, majd

Csapra verték az újborokat
Újboráldásra várta az érdeklõdõket a Sárgödör téri
Présháztulajdonosok Egyesülete. A rendezvényen
Mayer István, az egyesület
elnöke, illetve Barnabás István alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, majd
a történelmi egyházak képviselõi megáldották az újbort.
A boráldáson a jó hangulatról visszatérõ vendégek is
gondoskodtak, így a Roger
Schilling Fúvószenekar, és a
bordalokat tréfával fûszerezõ pécsi Viva Bacchus férfikórus, de a Paksi Harmonika
Együttest és a Vetõvirág
Népzenei Együttest is hallhatták a megjelentek. A hagyományoknak megfelelõen
Fotók: Fonyó Dániel (fent), Molnár Gyula (lent)

a két hordó egyikében fehér,
a másikban pedig vörösbor
rejtezett, elõbbi Polgár Zol-

tán, utóbbi Szedmák István
pincéjébõl való. Az áldásra
emellett minden bortermelõ
vihetett névvel ellátott palackban 2006-os évjáratú borából. A Márton-napi újboráldás régi hagyományát
négy évvel ezelõtt elevenítették fel az egyesület tagjai. Úgy tartják, Márton az
újbor bírája, azaz ilyenkor
már iható a hegy leve. A krónikák szerint ez a nap a fizetés, tisztújítás, jobbágytartozás lerovásának napja
volt, illetve ilyenkor vágták
le a tömött libákat. A legenda úgy tartja, hogy Szent
Márton nagyon szerény ember lévén, a ludak óljába
bújt püspökké választása

1928-ban adták át az újonnan építettet. Az eredeti oltárképet is el kellett távolítani, amit ma restaurált formában láthatunk a templom végében. A vizesedés miatt a
fõoltárt is elhozták a szentély végébõl, a jelenleg is látható fõoltár 1906-ban készült. A klasszicista jegyeket
viselõ templom azóta is õrzi
formáját, az utolsó teljes körû felújítás jó tíz évvel ezelõtt volt.
-gyöngyelõl, de a szárnyasok hangos
gágogásukkal elárulták hollétét, innen a „Márton lúdja”
elnevezés. A Márton-napi lakomán a várható télre is következtettek elõdeink, úgy
tartották, hogy ha az elfogyasztott liba csontja fehér
és hosszú, akkor havas lesz a
tél, ha viszont barna és rövid
a csont, akkor locsogós. A
Márton-napi
boráldáson
egyébként nem csak a bort
ünnepelték, és ünneplik ma
is, hanem azokról is megemlékeznek, akik egész évben
gondozták a szõlõt, és elkészítették a finom borokat. A
paksi gazdák nem csak elkészítették, hanem a boráldáson kóstolásra kínálták nedûiket, amit a vendégek szívesen fogadtak.
-gyöngy-
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Siker, fény, csillogás

Az idén öt esztendõs Csillag Show-Tánc Egyesület
szülinapi zsúr helyett országos rendezvénnyel, a
második Csillagfény Parádéval ünnepelte megalakulásának évfordulóját. A mûvelõdési központban november 11-12én megtartott rendezvényen sztárzsûri választotta meg „Gyöngyszemeink” legszebbjét, a „Jövõ
csillagát” és „Magyarország csillagát”, de kiderült az is, hogy ki lett
2006-ban Paks szépe.
A három és tíz év közötti
gyöngyszemek Paks mellett
Bölcskérõl, Madocsáról, Fácánkertbõl és Budapestrõl
érkeztek. Mind a tizenhatan
kis koronával és plüssjátékkal tértek haza. Közülük a
zsûri legbájosabbnak a fácánkerti Prokos Fannit találta, a második és harmadik
helyen két paksi hölgyecske,
Samu Adrienn Kíra és
Bottlik Vanessa osztozott. A
díjakat Magyarország kedvenc tévésorozatának szereplõi, Csifó Dorina, Balogh
Edina és Dósa Mátyás, a
zsûri tagjai adták át.
Tizenhét hölgy és egy fiatalúr vállalta, hogy küzd a
„Jövõ csillaga” címért. Szoros versenyben három paksi
lány vehette át a szépségeknek járó szalagot és az értékes ajándékokat. Sorrendben: Bor Andrea, Karmacsi

Laura és Kiss Cintia. A közönség Gulyás Ramónát választotta kedvencének, és
valamennyi versenyzõt különdíjban részesítette.
Az est folyamán Szirmai
Móni énekes, a sztárvendégek musical elõadása, tûzzsonglõrök és a Pro Produkció táncosai szórakoztatták a
közönséget. Mielõtt „Magyarország csillagai” léptek
volna színpadra, a Csillag
Show-Tánc Egyesület közel
másfél órás mûsorát láthatta
a publikum.
A felnõttek szépségversenyére kibõvült a zsûri, országgyûlési és önkormányzati képviselõk segítettek a
sztároknak a döntésben, valamint a fõdíjat felajánló ékszerbolt tulajdonosa. A 14
hölgy Kecskemét, Nagydorog, Tengelic, Tolna, Bátmonostor, Dunakömlõd és
Paks településeket képviselte. A versenyzõk igazi
showmûsorral kápráztatták
el a közönséget. A közönségdíjas Lovas Krisztina lett, a
„Vidék csillagának” Kremzner Bernadettet választották Tengelicrõl, a zsûri különdíját a kecskeméti Kolozsvári Bernadett vehette
át. A képviselõk díját László
Nikolett kapta. Paks Szépe
2006-ban a 15 esztendõs
Gosztola Edina. Harmadik
helyen Trungel Boglárka,
másodikon Hirt Adrienn, azaz két paksi lány végzett.
„Magyarország Csillaga” a

Paks Szépe, Gosztola Edina csupán 15 esztendõs, a

szekszárdi Ady Endre Középiskola és Szakiskola diákja.
Ez volt élete elsõ szépségversenye. Eddig nem a rivaldafényben, hanem a sportpályán
forgolódott, ugyanis focizik.
Soha nem lépett fel eddig
színpadon. Hogy ez nem látszott, az a próbák eredménye
volt. Elárulta, nem volt sok alkalmuk készülni, de Ildikó
megtanította, hogyan mozogjanak, mit csináljanak a színpadon. – Nagyon örülök, hogy
Paks Szépe lehetek, köszönöm mindenkinek – mondta
Edina, aki édesanyjáék ösztönzésére jelentkezett, bár õt is
érdekelte a szépségverseny, s lehet, hogy ismét próbára
teszi magát, ha újabb alkalma lesz. – Nagyon izgultam, de
nagyon jó érzés volt – mondta, s bevallotta, a legjobb az
volt, hogy érezte, tetszik a közönségnek, s erõsebb lesz a
taps, amikor megjelenik.
Magyarország Gyöngyszeme, Márton Dóra a Baja

melletti Bátmonostorról érkezett. A 18 éves lány kereskedelmi és marketing szakon
tanul. Hogy itt volt a paksi
versenyen, azt annak köszönheti, hogy felfigyelt a plakátokra Baján, illetve annak,
hogy anyukája rábeszélte. –
Én már félúton feladtam volna, de nem bánom, hogy nem
így tettem – mondta. Ez volt
az elsõ alkalom, hogy szépségversenyen nevezett, s
ugyan azt remélte, hogy sikerül az élmezõnyben végeznie,
az elsõ hely kellemes meglepetés volt számára. – Nagyon
furcsa volt, utoljára tizenkét éves koromban voltam a kifutón – árulta el az ifjú hölgy, aki most folytatja az akkor
abbahagyott modellkedést. Most fogott bele egy féléves
modell tanfolyam elvégzésébe, már elkészült a portfóliója
is. A paksi versenyen jól érezte magát, szerinte a próbák
is jó hangulatban teltek, s a lányokkal is jól összerázódtak.
18 esztendõs, bátmonostori
Márton Dóra lett.
A Csillagfény Parádé közönsége gyors pihenés után
vasárnap táncversenyre érkezett. Nézzük elõször számokban: 3 fõs szakmai zsûri,
4 kategória, 5 korcsoport, 76
produkció, mindez hatórás
maratoni versenyen. De bírták. Bírta a zsûri, a Zala-

egerszegtõl, Baján és Pécsen
át Budapestrõl Siklósról és
Mohácsról érkezett csapatok, no és a közönség is. A
remek hangulatú versenyen
a legegyszerûbb koreográfiától a színházba és a Moulin
Rouge-ba illõ elõadásig sok
értékes bemutatóval készültek a csapatok.
(Folytatás a 11. oldalon)
Fotók: Molnár Gyula

MOZAIK
(Folytatás a 10. oldalról.)
Az elõadásokból kitûnt,
hogy gyermekek és felkészítõk egyaránt szeretik, amit
csinálnak. A szakmai zsûri
azonban nagyon szigorú volt.
Így kategóriánként nem,
csak korcsoportonként osztott helyezéseket, valamint
néhány arany-, ezüst- és
bronzminõsítés is gazdára talált. A 4-6 éves korcsoportban
a Csillag Show-Tánc Együttes csoportja különdíjat kapott. További eredmények: 710 éves korcsoportban elsõ a
siklósi Napsugár Csoport,
második a bajai Magic
Dance, harmadik a zalaegerszegi Gönczi Ferenc Iskola
csapata. A 11-14 éves korcsoportban elsõ a zalaegerszegi
Gönczi Ferenc Iskola, második és harmadik helyen a siklósi Batthyány Kázmér Általános Iskola produkciói végeztek. A 15-18 éves korosztályban a hévizi Gyöngyszemek Táncstúdió gyõzött, a
szentlõrinci Kapronczai Mûvészeti Iskola második, a
hévizi Fojta Judit harmadik
helyet szerzett. 18 év felett
Budapest, Pécs, Zalaegerszeg lett a sorrend. A táncversenyen a házigazdák egy
bronz- és egy ezüstminõsítést
kaptak a zsûritõl.
A showtánc bajnoksággal a
napnak még korántsem volt
vége. Délután három órától a
hastáncosoké volt a színpad.
Négy mestertanár zsûrizte a
versenyzõket, tíz kategóriában hirdettek eredményt. A
Csillag Show-Tánc Egyesület
két különdíjat, egy elsõ, egy
második és két harmadik helyezést tudhat magáénak. A
korcsoportok elsõ díjai Bajára és Budapestre kerültek.
Az élményekben gazdag, tartalmas hétvége szervezésében oroszlánrészt vállalt az
egyesület
vezetõje
Dr.
Czárné Nagy Ildikó és a szülõi munkaközösség. Aki élõben lemaradt az eseményekrõl, az a Telepaks mûsoraiban
pótolhatja az elmulasztott élményeket.
-hmFotók: Fonyó Dániel
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Gólyákat várnak a középiskolák

Novemberben beköszöntött
a nyílt napok szezonja a középiskolákban. Az ESZI november 10-én tárta ki kapuit
az érdeklõdõ szülõk és iskolások elõtt, akik a sportcsarnokban a multimédiás tájékoztató alkalmával megismerhették a 2007-2008. tanévben induló szakokat. Ezután a különbözõ szakcsoportok vezetõi kísérték végig az érdeklõdõket az intézmény területén, megmutatták a szaktermeket, ismertették a szakmacsoportok
képzési programját. Ronczyk Tibor igazgatótól megtudtuk, hogy idén többen látogattak el a nyílt napra,
mint tavaly. Az ESZI-nek saját felvételi rendszere van,
magyar nyelv és irodalom,
valamint matematika a felvételi tárgy. Januárban matekból felügyelt versenyt
rendeznek az iskolában,
melynek elsõ három helyezettje felvételi mentességet
kap matematikából.
A Vak Bottyán Gimnáziumban lapzártánk után, november 17-én rendezik a
nyílt napot. C. Szabóné
Kocsiczki Ilona igazgató
szerint egyre kevesebb tanuló végez a 8. osztályban,
ám az érdeklõdés nem csökken, inkább stagnál. A gimnázium nyílt napjára elsõsorban azok a szülõk látogatnak el, akik gyerekei
nagy valószínûséggel ide
felvételiznek, õk is azzal a
céllal, hogy meggyõzõdjenek az iskola által nyújtott
lehetõségekrõl.

A Balogh Antal Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium január 12-én, pénteken
tartja nyílt napját. Kellner
Magdolna igazgató helyettes elmondta, õk a leendõ
ötödik osztályosokat célozzák meg elsõsorban, de a
kilencedik évfolyamra is
várják a jelentkezõket.
Nyílt napjukon tavaly nagy
volt az érdeklõdés, remélik
ez idén sem lesz másképp.
45 Perc címû diákújság
mellékletünk szerkesztõi is
nyilatkoztak pár szóban iskolájukról. Hanol Erika, a
Balogh Antal Katolikus Iskola tanulója szerint a légkör a diákok között nagyon
jó. A beilleszkedéssel senkinek nem lehet gondja. A
tanárok szakmailag felkészültek, a diákoknak azért
megvannak a maguk kedvenceik, fõleg a tanítási stílus a meghatározó ebben.
Nagy Márton Géza és
Tóth Csenge szintén a hangulatot emelte ki. Szerintük a Vak Bottyán Gimnáziumban remek a társaság,
mindenki megtalálhatja a
neki való szabadidõs elfoglaltságot. Emellett úgy érzik, az utóbbi idõben az iskolai rendezvények is színvonalasabbak. A leendõ tanulóknak pedig a cserediákprogramot tudják ajánlani, hiszen viszonylag kis

összegbõl világot láthatnak.
Vida Richárd az ESZI-bõl
szintén az utazási lehetõségeket emelte ki. Lengyelországba, Belgiumba, Angliába, Olaszországba vagy
akár Görögországba juthatnak el a leendõ diákok.
A tanárok nagy tudással
rendelkeznek és ezt a lehetõ leghatékonyabban próbálják átadni. Sportolási lehetõségekben nincs hiány,
számos labdajáték és atlétikai sportágak közül választhatnak a diákok. Bulikat természetesen itt is
rendeznek, havonta legalább egyet.
Az I. István Szakképzõ Iskola november 17-én várja
azokat, akik szeretnének
betekinteni az intézményben zajló képzésbe. A különbözõ szakcsoportok vezetõi elsõsorban az iskolában tanulható szakmákról,
és a képzési szerkezetrõl
tartanak elõadást. Szó esik
a felvételi rendszerrõl is. A
szakközépiskolai képzésre
jelentkezõknek
írásbeli
vizsgán és szóbeli elbeszélgetésen kell részt venniük,
míg a szakiskolai képzésre
jelentkezõknek csak szóbeli
elbeszélgetésen kell megjelenniük, tudtuk meg Kövics
Beáta gyermek- és ifjúságvédelmi felelõstõl.
Fellinger József

12

Nép ügyvédje
A szociálisan rászorulók a
Tolna Megyei Igazságügyi
Hivatalnál ingyenes vagy
kedvezményes jogi segítséghez juthatnak. A kihelyezett
ügyfélszolgálatnak köszönhetõen ez a szolgáltatás Pakson is elérhetõ. A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat osztályvezetõje dr. Farkas László
szakterületérõl beszélve elmondta,
rászorultaknak
adnak jogi ügyekben tanácsot. Akik például közgyógyellátásban vagy rendkívüli segélyben részesülnek,
azoknak ügyvédi támogatást nyújtanak egészen a per
kezdetéig. Perbeli képviseletet nem vállalnak, de segítenek keresetlevelet írni, más
beadványt
szerkeszteni.
Akik az említett szociális ellátásokban részesülnek, külön igazolás nélkül, mások
kereseti igazolás ellenében
kapnak segítséget. Amenynyiben az ügyfél 25800 forint alatti jövedelemmel rendelkezik, ingyenesen nyújt
szolgáltatást a hivatal, 62500
forint alatti jövedelemnél
egy évre megelõlegezik a
költségeket, amelyek dr.
Farkas László szerint lényegesen alacsonyabbak, mint a
szokásos ügyvédi óradíj. Elsõsorban munkaügyben fordulnak hozzájuk, nagyon
sok a munkahely megszûnésével kapcsolatos panasz,
másik nagy csoport a családi
ügyekkel kapcsolatos, gyerektartás, gyerekelhelyezés,
házasságfelbontás esetén
kérik segítségüket. Büntetõügyekben csak a sértettnek tudnak jogi tanácsot adni, gyanúsítottnak, elkövetõnek nem. Az igazságügyi hivatal része a pártfogói felügyelet és az áldozatvédelem is, a kihelyezett ügyfélszolgálaton ezeket is megtalálják minden páratlan hét
keddjén, Pakson az irodaházban.
-vt-
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Ezüstöt hoztak Orlandóból
Dobogós reményekkel indultak idén Orlandóba a paksi
kommandósok. Vezetõjük, dr. Lengyel Róbert elmondta,
minden adott ahhoz, hogy idén még a korábbiaknál is
jobban szerepeljenek. Abban bízott, hogy összetettben
az elsõ háromban végez csapata, sõt – bevallotta –
dédelgetett álma az aranyérem. Hajszál híján bejött…
Összeszokott már a Neutron
versenycsapata. Farsang János, Kéri Zoltán, Szász Sándor, Járai Antal, Felhõsi
László, Kolep János, Orsós
Mihály. Legtöbb név azok
számára is ismerõsen cseng,
akik csak a floridai szereplés
kapcsán hallottak a paksi
kommandósokról. Orsós Mihály az „új fiú” mint mesterlövõ került a válogatottba.
Korábban – úgy látták –
ennyi hibádzott, ezért nem
jött a várt siker. Idén tehát
erõsítettek, sõt minden követ megmozgatva ezúttal saját fegyvereket is vittek.
Már a verseny elõtt egy héttel megérkeztek Floridába,
hogy a pályával ismerkedjenek. A nagy körültekintés,
alapos felkészülés meghozta
az eredményt. Minden versenyszámban jól szerepeltek, az elsõk között értek célba a fiúk, akiket ezúttal is elkísért az egység parancsnoka, dr. Lengyel Róbert és
tolmácsként Daubner Gabriella, a Tolna Megyei Rendõrfõkapitányság osztályvezetõje. A versenyre hetven csapat érkezett. Többségében
persze amerikaiak, de számos külföldi is. Köztük a
paksiak, akik már letették
névjegyüket Orlandóban.
Hatodszor álltak rajthoz
idén. Tornyot másztak, lõttek, túszt mentettek, falra
másztak, hason kúsztak…
Egyszer csúszott apróbb hiba a gépezetbe: sötétben kerültek sorra a paksi fiúk, s a
cél elõtt megbotlottak, elestek. Másnap kissé összetörten-zúzottan folytatták tovább, s az ötödik versenynapon megint csak feltették a
koronát szereplésükre. Aka-

dálypályán ezúttal is õk voltak a legjobbak. Az ott szerzett elsõ hely nem volt elég
ahhoz, hogy összetettben elhódítsák az elsõ helyet helybeli riválisuktól, így ezüstérmesek lettek. A paksi Neutron egysége ezzel ismét beírta magát a történelemkönyvekbe, külföldi csapatok soha ilyen jól nem szerepeltek
még az orlandói kommandós
vb-n.
Hétfõn délben érkeztek haza a fiúk fáradtan, de jókedvûen és nagyon boldogan.
Dr. Lengyel Róbert, a fiúk
parancsnoka nagyon elégedett volt az orlandói szerepléssel. Szerinte az elérhetõ
legjobb eredménnyel jöttek
haza. Külföldi csapatként a
verseny 24 éves történetének legjobb eredményét érték el az ezüstérem megszerzésével. Dr. Lengyel Róbert
szerint újabb 24 év is kevés
lenne ahhoz, hogy a helyi
csapatot legyõzze valaki. Nekik versenyválogatottjuk
van, és nap mint nap azon a
pályán gyakorolnak, ahol a
verseny zajlik. A neutronosok nem éppen jó elõjelekkel
érkeztek Floridába. A repü-

lõgépüket visszafordították,
elromlott az elektronikája. A
landolás nem volt veszélytelen, az utasok – mint a paksiaknak mondták – második
születésnapként könyvelhetik el. Mindezek – s az egész

napos utazás – után sem kényelmes ágy, hanem néhány
tatami várta a fiúkat. Egyszerûen nem lehetett kinyitni szobáik ajtaját, így nem
volt más hátra, a helyi rendõrség tornatermében éjszakáztak. Néhány nap gyakorlás, majd öt nap versenyzés,
végül a már szinte elmaradhatatlan ünneplés, tapsvihar
az
eredményhirdetésen,
amikor azt mondják, Neutron Hungary.
Nem maradt el idén sem a
kommandós jakuzzi. Majdhogynem szokás már, hogy
az akadálypályás versenynap végén a vizesárokban a
csapat segítõi is megmártóznak. Ezzel ünnepelték korábban is a gyõzelmüket.
Idén is így volt. A gyõzelem
is, a vizesárok is. Nem úszta
meg szárazon az orlandói
vendégeskedést sem a parancsnok, sem a csapatot tolmácsként segítõ Daubner
Gabriella. Sõt, ezúttal még a
Neutront kísérõ tévéstáb
sem kerülhette el a sorsát, a
fõszerkesztõ kénytelen-kelletlen nyakig merült a vizesárokban.
Vida Tünde
Fotó: Neutron Bevetési Osztály
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Kalendárium: András-nap
„Ágyam járom, párnám mászom,
Mondd meg András, ki lesz a párom!”
Bizony, bizony, András a mi emberünk!
Õ mondja meg a hajadonoknak (én természetesen ideveszem az elvált és özvegyasszonyokat is), hogy ki lesz az a
férfiú, aki karácsonykor – ha nem most,
hát jövõre – leánykérõbe jön. András –
november 30-a – ugyanis az egyik legfontosabb házasságjósló, férjszerzõ nap.
Ekkor kerülnek a cédulácskákra írt férfinevek a gombócba, hogy az elsõ, amelyiket a forró víz felvet, megmutassa, ki
legyen a leány (vagy asszony) férjeura,
ekkor kerül a párna alá a sokágú
andráscsillag is, a sugaraira írt férfinevekkel, hogy amelyik az esti letépdesés
utoljára marad, az érkezzék karácsonykor leánykérõbe. Az ólom- és gyertyaöntésnél a jövendõbeli foglalkozására próbálhatunk meg fényt deríteni, az öntvény formája mutatja meg, hogy milyen
szakmája lesz férjurunknak. (Szeretném én látni azt a pacát, ami termékmenedzsert vagy humánpolitikai fõmunkatársat mintáz!)
Izgalmas praktikának számít a zsúpfedeles házak ereszének megrázása is. Az
izgalom manapság már a zsúpfedeles
ház keresésével kezdõdik. Szóval ez
esetben a köténybe hulló magból jósolhatunk: Ha a kötõnkbe búzamag hull, jómódú, ha rozsmag, akkor szegény legény jön kérõbe, ha pedig pondró potytyan az ölünkbe, nos, akkor gyermekáldás elé nézünk. Arról sajnos nem szól a
fáma, hogy milyen státuszban adunk

életet a gyermekecskének, férjes, avagy
nem férjes asszonyként. Nemcsak András-napkor szokásos praktika a hallgatózásból való jóslás, melynek legismertebb formája az ól rugdosása. Ez esetben ahányat röffen a disznó, annyi év
múlva megyünk férjhez. (A velem egykorúak jó, ha egy csendes, öreg disznót
választanak.)
Másfajta mágikus praktikákat magányosan, titokban kell elvégeznünk. Ilyen
az álomból jóslás: állítólag ha egész nap
böjtölünk, este a párnánk alá férfiruhanemût rejtünk, megálmodjuk, hogy ki
lesz a férjünk. Mert hogy: „Aki böjtöl
András napján, võlegényt lát éccakáján!”
Persze addig még néhányat aludnunk
kell, de semmi gond, a türelmetlenebbeknek ott van Katalin, aki szintén segíthet. A feladat leányt, asszonyt próbáló, ugyanis mezítláb kell különféle
ágakat lopni, lehetõleg többféle fáról,
amely, ha karácsonyig kizöldül – és nem
kerültünk kórházba hólyaghuruttal –,
rögvest
férjhez
mehetünk!
A
stréberebbek fiúneveket is adhatnak az
ágaknak, hogy aztán az elsõnek kivirágzott ág megmutassa, ki is lesz a férjük. E napon a legények is tudakozódhatnak jövõjüket illetõen. Ha párnájuk
alá lopott leányinget tesznek, megálmodják jövendõbelijüket.
A fent említett praktikák hatékonyságáért, az elmúlt 100-150 évben senki nem
vállalt felellõséget. Így én sem teszem.
Hahn Szilvia

13

Emberpiszok
Sokan sokszor emelnek szót a kutyapiszok miatt. Persze a lelkes környezetvédõk nem az
ebeknek, hanem gazdáiknak szánják felháborodásukat a parkokban, járdákon elpottyantott
kutyagumi miatt. Egyre inkább dívik a lovassport, s terjedésével megjelenik – sokszor
nem éppen a legmegfelelõbb helyen – a lócitrom is. Ilyenkor sem a négylábúakra haragszunk, hanem gazdáikra, akik nem tartottak
zsákot, szatyrot, keszkenõt kedvencük rakoncátlan feneke alá. Egy állat nem gondolkodik,
ott végzi a dolgát, ahol eléri a szükség, mondhatnánk. De mit gondoljunk arról az embertársunkról, aki az egyik helyi járatos autóbuszt
nézte nyilvános WC-nek? Az éjszakai járatok
sofõrjei minden bizonnyal tudnának mesélni,
mi történik a sötétség leple alatt, de esetünkben korántsem errõl van szó. Egy nem éppen
szégyenlõs utas a Paks és Dunakömlõd utcáit
járó csuklós busz hátsó fertályában fényes
nappal végezte el a dolgát. Ne gondoljunk arra, hogy szegényt elérte a hasmenés, a nadrágjába csinált, és bár igyekezett megakadályozni, legurult, uram bocsá, lecsorgott egy kis
fekália. Hõsünk (valószínûleg) nemes egyszerûséggel letolta nadrágját vagy fellebbentette
szoknyáját, leguggolt és az utastérbe csinált. A
maga után hagyott halom legalább is errõl látszott tanúskodni mindaddig, míg szegény WCs nénivé avanzsált sofõr ki nem takarította.
Hogy mindezt hõsünk miként tudta véghez
vinni úgy, hogy közben jöttek-mentek az utasok, arról nem szól a fáma. Lehet, hogy, akik
látták, úgy megdöbbentek, hogy ijedtükben jól
nevelten még papírt is nyújtottak neki.
Vida Tünde

Papírzacskó, fapartvis mint hangszer
Mindennel lehet zenélni, hangzott el
azon a bemutató órán, amelyet Tóthné
Hanol Franciska zenetanár tartott a
Pro Artis Mûvészeti Iskola kamaratermében. A szolfézs tanszak egyik ágazata a harmadik éve mûködõ társaszenélés, melyet Tóthné Hanol
Franciska ütõtanár oktat. A gyerekek
játékosan, a zene és mozgás újszerû
összekapcsolásával, elsõsorban a ritmikai képzés és a rögtönzés elõtérbe
helyezésével kerülnek közel a zenéhez,
hangszerekhez. A folyamat lényege a
mozgáskoordináció
megvalósítása,
melynek lépései kezdetben az utánzás,
majd a kreativitás, a cél a fantázia

felkeltése, a szabad asszociáció és a
saját zenei felfogás kialakítása. A
tanárnõ elmondta, a most harmadik
éve oktatott növendékeknél mindez
már észrevehetõ.
A még nem igazán elterjedt módszer
alapeleme az ének és az ütõhangszerek
használata. A fellépõ kis növendékek
különbözõ csengettyûk, dobok, csörgõk
megszólaltatásával mutatták be, amit
tanultak, különleges hangszereket is
használtak, de a taps, a csettintés, a
dobbantás is ritmusjátékot, zenét eredményezett. A bemutató óra legérdekesebb részeként a gyerekek papírzacskóval, fapartvissal, kosárlabdával

mutattak be ritmusjátékot, miközben
énekeltek vagy mondókákat mondtak.
Csillikné Treszl Edina kislánya harmadikos a tagozaton, ezen kívül
szolfézst tanul és gitározik. Az édesanya elmondta, élvezik a gyerekek a
csoportos zenélést, az órák remek
hangulatban telnek, és nagyon szeretik
Franciska nénit, jelmezbe öltözésük
pedig színesítette a bemutatót.
Tóthné Hanol Franciska szerint a társaszene oktatása során komplex
képességek, készségek alakulnak ki a
növendékeknél, sokoldalú fejlesztésben
részesülnek, és megvalósul a legfontosabb cél: a zenetanulás öröme.

MOZAIK

14

Mit süt-fõz ma?

Márkus Zalán
Mindig is tudtam, hogy az élet a legnagyobb dramaturg. A minap – még nem
volt riportalanyom – egy szórakozóhelyre
vitt az utam, ahol a tulaj néhány cimborájával épp egy korábbi cikkemet tárgyalta
ki. Amikor beléptem az ajtón, csak rám
néztek és annyit mondtak, hogy „Csiszicsuka”. Én pedig álltam bután, és persze
lövésem sem volt róla, hogy mirõl beszélnek. Gyors magyarázat után leesett a tantusz és máris támadásba lendültem – “Zalán! Te szoktál fõzni?” Az igenlõ válasz
után nem volt menekvés. „Akkor a következõ alany te leszel!” A fiatalember, aki
amellett, hogy azt a bizonyos vendéglátó
egységet mûködteti, élelmezésvezetõként
dolgozik. Így persze érthetõ, hogy bejáratos a konyhába. Bár mint mesélte, a családban ezen a téren is megoszlanak a feladatok: õ inkább fõzni szeret, felesége
Andi pedig sütni. A nem is oly rég készített „Fincsi kacsa” pedig közös kedvenc.
Zalán kreativitása rögtön az elején megVárosi legenda
az a sztori, amit
valamilyen formában már sokan hallottak,
de hogy kivel és
hol is történt az
eset, arra már
senki nem emlékszik. A baráti
körben, kollégák között, fodrásznál vagy éppen kocsmában szájról-szájra terjedõ történeteknek közös
jellemzõje, hogy mindig egy ismerõs ismerõse a fõszereplõ, név, forrás sose kerül elõ.
Ezek az érdekes, bizarr vagy nevetséges történetek azután gyakran meg-megjelennek az
interneten, és persze a bulvárlapok hasábjain.
Mindenki ismeri a például „rázós malterkeverõ” történetét. A sztori szerint a fent említett
építõipari segédeszköznek rossz volt a szigetelése, így amikor az egyik munkás azt látta,
hogy a haverját rázza a malterkeverõ – hogy
megszakítsa az áramkört – szívlapáttal hatalmasat vágott a karjára. Mint utóbb kiderült, a
szerencsétlen fickó csak egy kavicsot akart
kirázni a szandijából. Azt, hogy eközben a keverõbe kapaszkodott, törött keze bánta. A történet bejárta az egész országot, de azon sem
csodálkoznék, ha határainkon kívül is ismert
lenne. Mivel városi legendáról van szó, természetes, hogy mindenki saját városához, falujá-

Hozzávalók: személyenként 1 db bõrös
kacsamell, 1-2 fej fokhagyma, só, bors, 45 ek. áfonyalekvár, 1 ek. mustár, kevés
vörösbor.
mutatkozott: a kacsa bõrös felét irdaljuk
be, háromszög vagy rombusz alakúra
vagy akár csíkosra, kinek mi tetszik jobban. (Hogy egy élelmezésvezetõnek mi
mindenre kell figyelnie?!) A bõr alá tûzdeljünk fokhagymát. Minden zsiradék

Plörõ

Városi legenda
hoz kötve adja elõ. Az én sztorim talán ebben
különbözik a többi legendától, ez, ha minden
igaz, Pakson vagy valamelyik Paks melletti településen történt. Én legalábbis így hiszem!
Történt egyszer, hogy új lakó költözött a faluba, Végh úr, (nevezzük így) udvarias ember lévén már másnap felkereste szomszédját, illendõen bemutatkozott, majd átinvitálta õket a saját házába. A férfi nem titkolt büszkeséggel vezette végig a Horváthékat (de lehetnének Kovácsék is) a szobákon, megmutatta, mit alakítottak át, hogyan rendezték be a konyhát. Az
udvarra érve lázas izgalom lett rajta úrrá, a felfokozott lelkiállapot okozója a család szeme
fénye, a családfõ büszkesége egy angóra nyúl
volt. Norbi – mert hogy így hívták – már több
országos és nemzetközi díjat is elnyert, és
mint Horváthék megtudták, értéke pénzben ki
sem számítható. A ketrec elõtt aztán majd egy
órán át hallgatták a nyúlról, õseirõl és utódjairól szóló dicshimnuszt, s mivel beszéd közben
Végh úr szemében különös tûz lobogott, felmerült bennük a gyanú; a kapcsolat gazda és
a nyúl között több mint baráti…
A végtelenül unalmas elõadás után megitták
a pertut, majd mielõtt még újra szóba jött volna Norbi, elhúzták a csíkot.

nélkül tegyük serpenyõbe, majd egy másik, vízzel megtöltött tállal vagy lábassal
nyomjuk még jobban a husikat az edény
aljára. Így süssük 6-8 percig, illetve addig, míg jól kiengedi a zsírját. Fordítsuk
meg a melleket, sózzuk, borsozzuk, és a
maradék fokhagymával szórjuk meg. 200
fokra elõmelegített sütõbe már felsõ
edény nélkül, viszont alufóliával betakargatva tegyük. Tíz percen át hagyjuk így,
majd vegyük le róla a fóliát, és addig süssük, míg ropogós piros nem lesz. A kisült
zsír egy részét tegyük kistálba, kanalazzuk hozzá az áfonyalekvárt és a mustárt,
öntsük fel vörösborral, forraljuk össze, és
már tálalhatunk is. Zalán és családja
édeskésebben szereti az öntetet, de az
arányokat megint csak ízlésünkre bízta.
Egyébként elmondta, képes akár két fincsi kacsát is megenni egy ültõ helyében
mindenféle köret nélkül, de ha vendégeket várunk, készíthetünk mellé krumplipürét is. Ha pedig a vacsorát jóféle itallal
szeretnénk leöblíteni, akkor is érdemes
Zalánt keresni, mert nemcsak a kacsa, de
az általa kevert koktélok is fenségesek.
sete
A döbbenet, melyet Horváthék kutyája okozott, három nap múlva taglózta le a családot.
Cézár egy szép kora nyári reggelen láthatóan
büszkén mutatta meg gazdájának legújabb
szerzeményét, Norbit! A nyúl mocskosan, sárosan és visszavonhatatlanul döglötten lógott
az eb szájában. Most mit csináljanak?! Öszszeveszni az új szomszéddal nem akartak, fizetni még úgy sem, így hát más megoldást
kellet találni a kínos szituáció elkerülésére. Az
ördögi terv a családfõ agyából pattant ki. Fogták a nyulat, berakták a fürdõkádba, majd
samponnal - hogy a szõre szép, és fényes legyen - alaposan lecsutakolták, majd hajszárítóval pihe-puhára szárították. A végeredmény
magáért beszélt, Norbi szebb volt, mint újkorában! A döglött nyulat ezután visszacsempészték a ketrecébe, azt a látszatot keltve,
mintha halála a természet kifürkészhetetlen
akarata lenne. Végh úr még aznap este felkereste kedves szomszédait. Összetörten tudatta velük Norbi halálát, és természetesnek vette, hogy a mély gyászban, õszinte társra talált
Horváthék személyében. Elmondta, hogy õ
már elfogadta a tényt, hogy Norbi örökre elment, és már megbékélt volna a sorával, ha
nem éri sokként a látvány, ami ma fogadta. A
három napja megdöglött és eltemetett nyúl
ugyanis ma délutánra rejtélyes módon visszakerült a ketrecébe, méghozzá hófehérre csutakolva!
Hahn Szilvia
Fotók: Molnár Gyula (fent), Csahóczi Fotó (lent)
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Jó napot, mi újság?

Szabó József
Paks egyik kedvelt konditermének vezetõje gyermekkorában vascsõbõl, fazékból készült súlyzóval kezdte a
testépítést. Ma, túl az ötvenen is makkegészséges, a
sport a hobbija, hivatása és az élete. Edzõtermében másoknak is igyekszik átadni tudását.
Tizenhárom éves volt Szabó
József, amikor nagyapja közel
százéves könyveit kezdte olvasgatni, melyek a jógáról,
sportról, az emberi izomzatról
szóltak. Kedvenc olvasmányára ma is emlékszik, melynek címe „A sportképességek
fejlesztése”. A témát kezdettõl fogva fontosnak és izgalmasnak tartotta, s úgy döntött, hogy az elméleti tudást a
gyakorlatban is kamatoztatja: szeretett volna izmosabb,
erõsebb lenni, ki akart tûnni
valamivel a társai közül.
Utóbbi maradéktalanul sikerült, mikor a ház körül található vascsõ, egy fazék és némi beton segítségével készített súlyzóit kezdte emelgetni. A '60-as évek végén,
Nagydorogon ilyesmivel akkor találkoztak elõször az emberek. Huszonegy évesen nevezett élete elsõ országos

testépítõ versenyére. Ekkor
látott szabályos súlyzót elõször, de az eredményben ez
nem mutatkozott meg: negyedik helyezést ért el. Késõbb többször is megmérettette magát, legjobb eredménye egy nemzetközi versenyen elért második helyezés.
Sikerét azonban nem csak az
érmek számával méri. Nagyon fontos számára, hogy a
sportnak köszönhetõen megtanulta, az ember legfontosabb értéke az egészség.
Rendkívül büszke arra, hogy
52 évesen minden szerve kifogástalanul mûködik. Nincs
semmilyen betegsége, fizikai
állapota rendkívül jó, s ami
ebben a korban különösen ritka, 28 ép és eredeti foga van.
Ráadásul, ami kezdetben
„csak” hobbi volt, késõbb a hivatásává vált. Soha nem felejti el azt a pillanatot, mikor

egy testépítõ verseny szervezéséért 500 forintot kapott.
Olyasmiért kapott pénzt, amit
addig lelkesedésbõl, ingyen is
szívesen csinált. Utólag bevallja, voltak pillanatok, mikor úgy érezte, túl sok idõt,
energiát áldoz a sportra, és a
munka elõbb-utóbb kárba
vész. Ma már tudja, hogy komoly eredményt csak kitartó,
következetes munkával lehet
elérni. Amikor a Videotonnál
dolgozott
mûszerészként,
még nem sejtette, hogy egyszer a hobbijából fog megélni.
Elõször Nagydorogon nyitott
edzõtermet, mely ott is sikeresen mûködött. Négy év
után pedig egy merész húzással úgy döntött, Pakson folytatja a munkát. A vállalkozás-

Barátja viszont van bõven,
imádja a társaságot. A tánctudás pedig nem teljesen véletlen, korábban négy éven
át néptáncolt. Ez még
Pusztahencsén volt. Most is
ott laknak, de ötödiktõl a II.

Rákóczi Ferenc Általános Iskolába jár. Korábban két évig
karatézott, most is kedveli a
testnevelést, de a legjobb –
mint elárulta – a haverokkal
lógni. A Csillag Showba úgy
került, hogy annak vezetõje
felfigyelt Andrisra, amikor
az osztályát táncolni tanította farsangra. – Ildikó azt
mondta, jó a mozgásom és elcsalt táncolni. Nagyon hálás
vagyok neki – hadarja mosolyogva. Aztán hozzáteszi,
hogy Szántó Zoltánnak is hálás, mert õ is tanítja táncolni.
Andrisnak egyébként a hiphop a kedvence, és roppant
lámpalázas, mielõtt színpadra lép. Ám amikor táncolni
kezd, már nem törõdik semmi mással.
-tV-

Tehetségesek, fiatalok

Márkos András
Nehéz elhinni, hogy Márkos
Andris izgul, mielõtt színpadra lép. Azt még nehezebb,
hogy egy éve sincs, hogy a
Csillag Show-Tánc Egyesületben táncol. A 13 éves fiúcska – talán nem haragszik a
megnevezésért, hiszen a nézõtérrõl még ennél is fiatalabbnak látszik – úgy mozog
a világot jelentõ deszkákon,
mint egy profi. S ami a legszembetûnõbb, élvezi a táncot. Egyébként is roppant jókedvû,
kiegyensúlyozott,
örökmozgó kölyök. Egy dolog szomorítja el csupán,
hogy egyke, nincs testvére.
Fotó: Molnár Gyula
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hoz pénz kellett, eladta hát
az új autóját,
összeszedte
minden tartalékát. Az így
felépített konditerem immár
13 éve mûködik. Szabó József a gyakorlati tapasztalatok
mellett
testépítõsportoktató
diplomával rendelkezik, de
legfontosabbnak azt tartja,
hogy sikerült az odajáró vendégekkel elfogadtatni magát,
s bizalmi légkört kialakítani,
melynek a hitelesség az alapja. Õszintén elmondja, hogy a
sport mirõl szól, s ezen belül
mik az egyén lehetõségei. A
munkában is azt képviseli,
ahogy a sporthoz viszonyult:
következetesség és alázat.
Most úgy gondolja, mindent a
sportnak köszönhet, a befektetett munka többszörösen
megtérült. Segített megtalálni a helyét a világban, azzal
foglalkozhat, amit szeret, és
amihez ért, lehetõsége van arra, hogy tudását másoknak is
átadja. Úgy gondolja, ha ezzel
hozzátesz valamit saját mikrokörnyezetéhez, már nem
élt hiába.
Lazításképpen motorozni
szokott. Ifjú korában a motor
a munkába járás eszköze
volt, ezért sokat utazott két
keréken, és általában nem
örömében. Ma csak akkor ül
rá, ha kedve tartja. További
kikapcsolódást jelent számára évente mintegy háromezer
fenyõfa telepítése, gondozása. Jó fizikai és szellemi állapotát szeretné megõrizni,
ezért heti 4-5 alkalommal jógagyakorlatokat végez, ügyel
az egészséges táplálkozásra.
Sokat olvas, fõként Szepes
Mária, Popper Péter és
Márai Sándor írásait. Az õ
gondolataik is segítettek abban, hogy önmagát és a világot jobban megismerje.
gyuri
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Három pontot rabolt
a Pécs a Fehérvári úton
A soproni bravúros gyõzelem után újabb siker reményében fogadta bajnoki
mérkõzésen a Paks FC NB
I-es labdarúgó csapata a
Pécset a Fehérvári úti pályán. Egy védelmi hiba
után a vendégek már a
mérkõzés elején megszerezték a vezetést, és hiába
támadott ezután a hazai
csapat, nem sikerült egyenlítenie. A 90 perc a Paks
számára az õsz leggyengébb játékát, és a Pécs 1-0s gyõzelmét hozta.
A 13. fordulóban november
13-án, igaz nem pénteken,
hanem hétfõn, Csepelen
játszottak Búzás Attiláék,
az ellenfél a Budapesti
Honvéd együttese volt. A
házigazdák léptek fel támadólag, az elsõ félidõben sor-

ra dolgozták ki a helyzeteket, de vagy a kapus Kovács Attila, vagy a szerencse megóvta a Paks hálóját
a góltól. A második félidõ
15. másodpercében Tamási
Gábor lerántotta a kitörõ
Herczegfalvit, amiért megkapta második sárgalapját.
A tíz fõre fogyatkozott paksi csapat hõsiesen védekezett, sõt még ellentámadásokra is futotta Kiss Tamásék erejébõl. Az utolsó percekben mindent egy lapra
téve rohamozott a Honvéd,
de gól nem született. A
Paks ezzel a döntetlennel
15 pontnál tart, és 11. a táblázaton. Lengyel Ferenc
csapata a következõ fordulóban a Vasas ellen lép pályára.
cseri

Kellemes õszi idõben népesült be a Tekeklub a PSE

õszi Teketória bajnokságára. Sportrendezvényként könyvelik el, de sokkal inkább családi piknik, némi mozgással, sok
jókedvvel fõszerezve. Családi és baráti kategóriában fogadják a nevezéseket. Általában az utóbbi kategória a népesebb, s ez az idén sem volt másképpen. Apró gyerekek,
már-már profi tekézõk gurításai követték egymást, közben
sült- és bográcsételek készültek. Az apróbb gyerekek a
rögtönzött játéksarokban múlatták az idõt, a nagyobbakat
egyebek mellett csocsóasztal várta. A nap végén pedig
Horváthné Szeip Ildikótól vehették át a legjobb csapatok
megérdemelt jutalmukat. Díjazták a Teketória bajnokság
legfiatalabb és legidõsebb versenyzõjét is.

Valóra vált gyerekkori álom

Kezdõrúgás

Pa k s o n
és környékén
egyre
többen
ismerik
Búzás
Attila
nevét.
11 évesen itt
kezdett
futballozni, késõbb játszott a Honvédban,
majd visszatért városunkba. Mióta a
Paksi FC az elsõ osztályban szerepel, a
sporthírekben gyakran találkozhatunk
vele. Irányító középpályásként játszik,
akárcsak példaképe, Zidane. Szerinte ez
a legszebb poszt, mert ez szól leginkább
a futballról. Megfelelõ technikai képesség, kombinatív játékkészség kell a játék szervezéséhez. Eddigi tapasztalata
szerint bármilyen összetételben feltalálja magát, de az összeszokottság megkönnyíti a munkáját. Gyermekkorában
látta, hogy a sportolók milyen megbe-

Az idei, tizenhatodik ESZI-DUNASPORT Kupa Teremlabdarúgó Bajnokságra tizenhárom csapat nevezett.
Az alapszakaszban mindenki játszik
mindenkivel, majd ezt követõen kialakul a hatcsapatos „felsõház” és hét
résztvevõs „alsóház” a rájátszásban. A
mérkõzések december másodikán kezdõdnek, a döntõket pedig 2007. január
6-án rendezik. Immár több, mint tizenöt esztendeje, hogy Leskó László, az
ESZI akkori sportszervezõje kitalálta
és életre hívta az ESZI-Kupa Kispályás Teremlabdarúgó Tornát. Elsõsorban azzal a céllal, hogy a megyei bajnokságban szereplõ csapatoknak biztosítsa a téli felkészülést és játéklehetõséget. Felsorolni is nehéz lenne,
hogy ki mindenki szerepelt már itt.
Kezdve a paksi kedvencektõl: Éger,
Buzás, Vayer, Osztermájer és Benedeczkin keresztül a névsor nagyon
hosszú, nem beszélve a jobbnál jobb
amatõr együttesekrõl, akik egyenlõ
partnerei és ellenfelei a profiknak.
-Titti-

csülést élveznek városszerte, s arról álmodott, hogy egyszer majd õt is körülrajongják. Álma valóra vált. A rajongást
nem érzi még, de a megbecsülést igen.
Szerinte Pakson nyugodt légkörben lehet futballozni, a sportvezetõk nagyon
korrektek, a gazdasági háttér megfelelõ, így nekik csak a játékkal kell foglalkozni. A felsõbb osztályba jutással a játékosok felelõssége is megnõtt, mondja.
Szeretnének az NB I-ben maradni, s minél több szurkolót a pálya szélére csábítani. Attila tudja magáról, hogy nem
könnyû eset, „ami a szívén, az a száján”.
Ebbõl adódóan volt néhány kisebb konfliktusa a klubon belül, de azt reméli, ismerik már annyira, hogy tudják: mindig
jobbító szándék vezérli. Mivel a foci kitölti minden idejét, ez a lehetõségeit behatárolja. Jelenleg „B” licences edzõi
képesítéssel rendelkezik, de szeretné
továbbképezni magát. Felesége mindenben támogatja, e nélkül nem is tudna
helytállni. Két gyermekük van, Attila és
Mónika. Attila kilenc éves, s az ASE színeiben csatárként játszik. Vajon õ most
mirõl álmodik?
-gyuri-

Fotók: Vida Tünde (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)
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Folytatódik a kudarcszéria Tréfásra vették a figurát
A férfi kosárlabda NB I. 5.
fordulójában hazai pályán
játszott az ASE. A Falco elleni szombathelyi vereség
után a Nyíregyháza érkezett a Gesztenyés útra.
Zsoldos András legénysége
az elsõ negyedben nagyon
harcosan, és ponterõsen
játszott (25-11), de a 14
pont elõny a második tíz
perc végére megcsappant,
38-30-as ASE vezetésnél
vonultak pihenõre a játékosok. A folytatásban újra rákapcsoltak Mészárosék, és
a harmadik negyed végére
tulajdonképpen eldöntötték
a mérkõzést (26-15). Az
utolsó tíz percet, és egyben
a mérkõzést is a paksi csapat nyerte. Atomerõmû SE
– Marso-C-S. NYKK 84-64.
A legeredményesebb Mészáros volt 21 pontjával, s a
mérkõzésen már játéklehetõséget kapott a sérülésébõl felépült Czigler is.
Nem sok pihenõ jutott a
játékosoknak, november 7én, kedden Pakson játszotta az ASE elsõ Európa Kupa mérkõzését, az ellenfél
az orosz Lokomotiv Rosztov
csapata volt. A vendégek
keretében hét két méter fölötti játékos kapott helyet,
ezért Czigler csatasorba állítása sokat lendített az
Atomerõmû védekezésén.
Az elsõ negyed hatalmas
iramot, és paksi vezetést
(22-17) hozott. A folytatásban az oroszok belehúztak,
és a félidõ végére egyenlítettek (33-33). A történeti
hûséghez
hozzátartozik,
hogy az elsõ 20 percben
büntetõt csak a vendégek
dobhattak. A harmadik neBejáratott kozmetika,
fodrászat kiadó
a Gerjeni Szolgáltató Házban
berendezéssel, illetve anélkül is.
Érdeklõdni lehet: 30/947-3685
Fotó: Szaffenauer Ferenc

gyedben fej-fej mellett haladtak a csapatok, Horváthéknak sikerült ismét
visszaszerezni a vezetést
(56-54). Az utolsó tíz perc
úgy kezdõdött, hogy Mészáros Zalán az ASE csapatkapitánya kipontozódott, és
így a sérült Jan Pavlik híján
Walters és Lõrinc igyekezett irányítani a játékot. Az
oroszok átvették a vezetést,
és már nem is engedték ki a
kezükbõl. A végjátékban
még lett volna esély az
egyenlítésre, de a paksi játékosok kihagyták a ziccereket. A mérkõzést a Lokomotív Rosztov nyerte 6965-re.
A következõ bajnoki mérkõzésre a csapat Európa
Kupa szereplése miatt korábban, november 10-én,
pénteken került sor. Zsoldos András tanítványai harmadik idegenbeli mérkõzésüket is elvesztették, az addig nyeretlen Soproni
sÖrdögöktõl 78-71-re kaptak ki.
A következõ bajnoki mérkõzésre november 18-án
szombaton este 6 órakor
kerül sor, a listavezetõ Szolnoki Olaj KK érkezik a
Gesztenyés útra.
Lapzárta után érkezett:
Európa Kupa mérkõzésen
Banvit (török) – ASE: 9160.
-cseri-

Seprûn lovagoló anyukák,
gördeszkán evezõ apukák
lepték el a Deák iskola tornacsarnokát. Nagy meglepetést
nem okoztak, évrõl-évre sor
kerül a hagyományos sportnapra, s azon belül az osztályok csatározására. A gyerekek hadát a szülõk erõsítik,
esetenként gyengítik.
A rendezvényt több mint tíz
évvel ezelõtt indították útjára, hogy több alkalmat teremtsenek a sportolásra,
összekovácsolja az osztálykö-

zösségeket, közelebb hozza
egymáshoz a szülõket, pedagógusokat. Klopcsikné Somorjai Mária, az iskola testnevelõ tanára elárulta, idén
újítottak kicsit, a játékosság
került elõtérbe, sõt a gyerekek ötleteit is megvalósították. A sor- és váltóverseny
így nem csak izgalmakat okozott, hanem gyakorta mosolyt csalt az arcokra, gondoljunk csak a gördeszkás evezésre, a zsákbanfutásra, vagy
akár arra, amikor „bosziként” seprûn lovagolva teljesítették a résztvevõk a pályát.
A résztvevõk sportbemutatókat is láthattak, idén az
ASE ifjú labdarúgói, a PSE
ritmikus sportgimnasztikásai
után twirlingbemutató szerepelt a palettán. A sportszerekre fordítható ajándékutalványok mellett az elsõ helyezettek egy évig õrizhetik a jól
megérdemelt vándorkupát.
Ami pedig a szokásos szülõdiák floorball-összecsapást illeti, mi tagadás, a diákok alaposan ellátták az ellenfél baját.
-gyöngy-

A Tolna megyei tájfutó szövetség idei utolsó minõsítõ

versenyét rendezte a közelmúltban. A Gemenc Kupára
Bátaapáti térségében négy szakosztály részvételével, szakadó esõben került sor. A Paksi SE versenyzõi közül az
F16-os korosztályban Farkasdi Zoltán az I., F 18-ban
Miholics Gábor I., Dominik Lázár a II. lett. Az N18-as kategóriában Lajkó Nikolett végzett az I. helyen.
cseri

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

Paksi Roma Közhasznú
Egyesület Khsz. vállalja
duguláselhárítás
erdõtisztítás
fakivágás
ároktisztítás, kézzel
átereszek tisztítása
gépi kaszálás
épületbontás
szemétszállítás
magánlakások takarítása
ásás
hóeltakarítás
padlások takarítása
Solt Pál (30/305-9985)
Gyors segítség! Hívjon minél
elõbb! Jövök azonnal!
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Híres paksiak, paksi hírességek

Rosti Pál

Paks régi lakói közül is csak
kevesen tudják, kinek a személyét örökíti meg a Rosthy
utca elnevezése.
A világutazó néprajztudós
és fotográfus Rosti Pálról
(aki családjával ellentétben
következetesen i-vel használta a nevét) minden életrajzi lexikon közöl szócikket,
de ezek még utalást sem tartalmaznak paksi kapcsolatokra. Tudjuk, hogy a Virág
utca és a Jámbor Pál utca
sarkán állt egykor a paksi
közbirtokos nemesi családok
egyikének, a Rosti-családnak a kúriája (régebben a
„katolikus kör”, majd ifjúsági ház, jelenleg szociális foglalkoztató). Az is tudható,
hogy a paksi Kálvária temetõ területét Rosty Ferenc
adományozta, árkoltatta és
kerítette körbe, de vajon az

utca névtábláján „Rosthy”ként szereplõ személy ehhez
a családhoz tartozó-e?
A válasz: igen, Rosti és
Paks kapcsolatát megismerhetjük Dr. Németh Imre: Olvasmányos szemelvények
Paks város múltjából c. kötetének Liszt Ferenc paksi látogatásáról beszámoló írásából és Dr. Prahács Margit
Liszt szekszárdi látogatásainak történetét ismertetõ tanulmányából, melyet a szekszárdi levéltár a Tanulmányok Tolna megye történetébõl, II. kötetében olvashatunk.
Rosti Pál 1830. november
29-én született Pesten, 184849-ben a Károlyi huszárezred katonájaként vett részt a
szabadságharcban. A fegyverletétel után Münchenben
majd Párizsban élt, termé-

Újabb kiállítás nyílott a

szerveznek, illetve átadják
tapasztalataikat egymásnak
és
az
érdeklõdõknek.
Wollner Pál, a Paksi Fotósok
Baráti Körének vezetõje elmondta, ezt a válogatást három hónapon át a Magyar
Villamos Mûvek Zrt. épületében láthatta a közönség.
A rendõrségen megnyílt
tárlatot Köllõ Imre rendõrkapitány ajánlotta a közönség figyelmébe.
-gyöngy-

Paksi Rendõrkapitányság
„Zsaru galériáján”. A kiállítók a Paksi Fotósok Baráti
Körének tagjai, akik tavalyi
anyagukból hoztak ízelítõt a
közönségnek. A társaság
2002-ben alakult, azóta rendszeresen találkoznak a mûvelõdési központban. Összejöveteleiken elemzik fotóikat, elõadásokat, a fotózással kapcsolatos bemutatókat

szettudománnyal és néprajzzal foglalkozott, és megismerkedett a fényképezés
technikájával. 1856-59-ben
amerikai útján bejárta New
York környékét, Mexikót,
Texast, Venezuelát, Kubát és
az Antillák más szigeteit. Útjáról szakszerû, geológiai,
néprajzi, növény- és állattani
leírásokat tartalmazó tudományos mûvet írt, még ebben az évben a kiadta az úton
készített fotóinak gyûjteményét. Tevékenysége elismeréseként a MTA 1861-ben
tagjául választotta. 1862-ben
evezõs túrán vett részt Rotterdamtól Budapestig a Rajnán és a Dunán. 1874. december 7-én halt meg Dunapentelén.
Rosti Pál fiatal éveiben,
utazásai közt Ferenc nagybátyjához gyakran és szívesen látogatott Paksra, évente több hónapot töltött városunkban. Jó barátságban
volt a paksi nemes ifjakkal, a
Bernrieder fivérekkel, Sze-

niczey Ödönnel, a paksi evezõsnégyes tagjaként országos versenyeken is együtt
indultak. A zenéhez mindig
is vonzódó Rosti európai utazásai során ismerkedett meg
Liszt Ferenccel, s megszervezte, hogy Liszt szekszárdi
útjai egyikén Paksra is ellátogasson. Liszt a hajóút fáradalmait Daróczy Tamás
kúriájában kipihenve elbûvölte vendéglátóit: néhány
darabját
is
eljátszotta
Daróczyné Szeniczey Stefánia zongoráján. Mindenki
tudta, hogy a csodába illõ alkalmi hangverseny Rosti tekintélyének és szervezésének köszönhetõ.
Miután a Millenniumra készülõ Paks elöljáróság 1896ban határozatot hozott arról,
hogy Paks utcái viseljék a
magyar történelem nagyjainak nevét, mindenki természetesnek tartotta, hogy
Rosti Pál nevét is õrizze utcanév Pakson.
Kernné Magda Irén

Régi dísztárgyakból, hím-

pedig dísztárgyakat és hímzéseket. Bodó Katalin
faluházvezetõ elmondta, bár
egyetlen darabnak sem ismerik a pontos keletkezési
idejét, úgy gondolják a '900as évek elejétõl az 1970–80as évekig készültek a kiállított darabok, melyeket november végéig láthatnak az
érdeklõdõk a Faluházban.
-TV-

zésekbõl rendeztek kiállítást a Dunakömlõdi Faluházban. Amikor a szervezõk
elsõ ízben buzdították a
kömlõdieket régi tárgyak
gyûjtésére, bemutatására,
korántsem gondolták, hogy
sorozatot indítanak útjára.
Elsõ ízben régi tárgyakat
mutattak be, utána konyhai
eszközöket, ez alkalommal

Fotó: TelePaks (balra), Molnár Gyula (jobbra)
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Mozi

Könyvtár

Program

Kiállítás

Nov. 19. (vasárnap) 19 óra
MIAMI VICE
Feliratos am. akciófilm

November 20-án (hétfõn) 15
órakor lesz a Pákolitz István
Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Zelk Zoltán
születésének 100. évfordulójára meghirdetett rejtvényés rajzpályázat ünnepélyes
díjátadása. Közremûködnek
a Pro Artis Mûvészeti Iskola
növendékei és a Kereszt utcai óvoda mesemondói.
Könyvvásár: november 21tõl használt könyvek vására
a Pákolitz István Városi
Könyvtárban:
gyermekkönyvek: 50 Ft/db, lexikonok, szótárak 300 Ft/db.

Dunakömlõdön a Faluházban november 27-én 18 órakor kezdõdõ „Értékeink–lehetõségeink” programsorozat témája „Dunakömlõd lehetséges helye és
szerepe a városi, kistérségi
és regionális fejlesztések
tükrében” lesz.

A Városi Mûvelõdési Központ nagykiállítójában Horváth József fényképezõgépgyûjteményét tekinthetik
meg, ahol 1940-ig visszamenõleg láthatnak fotoapparátokat. A kiskiállítóban Rauth
János képeslapgyûjteményét és Rauth Jánosné
patchwork alkotásait november 21-ig nézhetik meg.
A paksi Városi Múzeum
megemékezve 1956 eseményeirõl, kamara-kiállítást
rendezett „Emlékek 1956”
címmel a múzeum kõtárában. A kiállítást november
30-ig tekinthetik meg.
Pakson a Városi Rendõrkapitányság galériájában a Paksi
Fotósok Baráti Körének tagjai által készített fotókat láthatják.
A dunakömlõdi Faluházban
„Régi tárgyak” címmel régi
kézimunkákból és dísztárgyakból összeállított tárlatot
láthatnak november 30-ig.

Nov. 22. (szerda) 19 óra
LEMMING
Feliratos francia film
Nov. 26. (vasárnap) 19 óra
A UNITED 93-AS
Feliratos amerikai dráma
Dec. 1. (péntek) 19 óra
EDE MEGEVÉ
EBÉDEM
Magyar dráma

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

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

Az 1956 Paks (A jelöletlen
filmtekercs) címû könyv
szerzõi közül sajnálatos
módon kimaradt Kernné
Magda Irén, a Kiegészítés
címû rész írójának a neve.
A mulasztásért Kernné
Magda Iréntõl és a könyv
olvasóitól is elnézést kér a
könyv kiadója, Gutai István.

Amatõr Pop-Rock-Jazz Fesztivál
IX. Országos Amatõr Pop-Rock-Jazz Fesztivál 2006. november 18-án a Városi Mûvelõdési Központban.
A versenyen fellép 16 zenekar, zsûri dönt a helyezésekrõl,
elnök az idén is Berki Tamás.
Ezen a szombaton 13 órától kezdõdnek a programok, 20
órakor egyedülálló kürtkoncert hallható, majd 21 órától az
értékelés.

Fortuna
96,3 MHz
„Beszélgetõs mûsorok a
Fortunában”. Szeptembertõl májusig az esti órák a Fortuna rádióban a beszélgetõs
mûsoroké.
Hétfõ 19:00–20:30 Tér-adó
Zomborka Zoltánnal és Kozma Gyõzõvel. Csak hazai elõadók sosem, vagy csak ritkán
halott felvételei, riportok, stúdióbeszélgetések! Az ORTT
támogatásával.

Kedd 19:00-20:30 Értékadó
Balogh Judittal. Egy könynyed diskurzus elvekrõl, érzésekrõl, vágyakról a Biblia
tükrében!
Szerda 19:00-20:30 Európai
magazin Czinege Máriával
Az Unió híreirõl, eseményeirõl, háttérinformációkkal,
meghívott vendégekkel, szakértõkkel.
Az Európai Bizottság támogatásával.

Angol klubba várják a középfokú nyelvvizsgával rendelkezõket a mûvelõdési
ház kisklubjába minden
pénteken 19-tõl 21 óráig.
Pakson, az Ifjúsági úti Bóbita Bölcsõdében november
22-én szerdán énekes, mondókás, játékos foglalkozásra várnak várandós mamákat, valamint anyukákat,
három év alatti gyermekeikkel. Mivel a létszám korlátozott, a részvételi szándékot Laszlóczkiné Anikónál kell jelezni a 75/311016-os telefonszámon.
A Bures Zenekar bemutatkozó estje lesz november
22-én 18 órakor a VMK
nagyklubjában. Elõadást
tart Pávai István népzenekutató, a Hagyományok
Háza munkatársa. A bemutatkozó est céljai közt
szerepel egy moldvai táncokat, hagyományokat oktató
tanfolyam beindítása is.

Csütörtök 19:00-20:30 Vidékfejlesztési magazin Czinege
Máriával. Vidékfejlesztésrõl,
mezõgazdaságról, környezetvédelmi kérdésekrõl. Aktuális hírek, sikerportrék, víz- és
erdõgazdálkodás.
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával.
Vasárnap 19:00-20:30 Szomszédoló Várszegi Eszterrel. A
Fortuna rádió vételkörzetébe
tartozó települések bemutatása.

TelePaks
Szombaton az ASE kosárlabdacsapatának otthonába
látogat a Szolnok. A mérkõzést vasárnap 17.30-tól, és
kedden 12.30-tól felvételrõl
láthatják a TelePaks Városi
Televízióban.
Nemzetközi kommandós
versenyen vett részt Orlandóban a Neutron versenycsapata. Az eredményekrõl beszélget vendégeivel a „Lelátóban” Dallos Tibor kedden 19:15-tõl .
Szerdán ismét Mindentudás
Egyeteme. A VI. szemeszter 12. elõadását 18 órától
Závodszky Péter tartja „Fehérjék – a szerkezettõl a
funkcióig, a fizikától a biológiáig” címmel.iránt érdeklõdõket. Három pont címû
mûsorában a medinai mesemondó versenyen résztvevõ
gyerekek felkészülésébe pillanthatnak bele.

20
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az „Együtt a katasztrófavédelemért” közalapítvány pályázatot hirdet
összesen 350.000,- Ft összeghatárig az alábbi feltételekkel:
1., Olyan tevékenységekkel lehet pályázni, amelyek elõmozdítják a
közalapítvány céljainak megvalósítását, azaz
- elõsegítik a lakosság önvédelmi képességének fejlesztését,
- elõsegítik a lakosság, kiemelten a fiatalok polgári védelmi és tûzvédelmi felkészítését,
- a meglévõ katasztrófa-elhárítási eszközpark korszerûsítését szolgálják,
- a katasztrófa-elhárítással kapcsolatos ismeretek bõvítését szolgálják.
2., Pályázhat minden Pakson és vonzáskörzetében tevékenykedõ természetes személy és önálló jogi személyiséggel rendelkezõ szervezet,
gazdasági társaság.
3., A pályázattal elnyerhetõ támogatás legkisebb összege 50.000,- Ft.
4., A pályázatok benyújtási határideje 2006. december 13. Cím:
„Együtt a katasztrófavédelemért” közalapítvány 7030 Paks, Dózsa
György u. 55-61.
5., A pályázatokat a közalapítvány 30 napon belül elbírálja, döntését
nyilvánosságra hozza, az érintetteket közvetlenül is értesíti.
6., Az elnyert támogatásról a közalapítvány szerzõdést köt, melyben
az elszámolás idõpontja 2007. május 31. lesz.
Paks, 2006. november 15.
Rósa Géza
a közalapítvány kuratóriumának elnöke
Támogatóink, akik lehetõvé tették e pályázat kiírását:
- PA Zrt.
- Gemenc Volán Zrt.

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

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

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

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

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

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

