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1.Lakossági számlavezetés

Intézze kényelmesen,
olcsón bankügyeit !
Vegye igénybe Internetbank szolgáltatásunkat,
mellyel a hagyományos utalásnál olcsóbban
utalhat számlájáról, csupán internet-hozzáférésre van szüksége. Válassza az igényeinek leginkább megfelelõbb számlacsomagot !

2. Lakossági számlavezetés
+ Internetbank
3. Lak. számlavezetés
+ Internetbank
+ VISA bankkártya

0 Ft/hó
250 Ft/hó
500 Ft/hó

1. Vállalkozói számlavezetés

500 Ft/hó

2. Váll. számlavezetés
+ Internetbank
+ VISA bankkártya

1.000 Ft/hó

Paks, Villany utca 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását
az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!
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Egy mondatban
Pakson idén is a Magyarok Világszövetsége Tolna
Megyei Szervezete szervezte az emlékezést október hatodikán. A Kálvária temetõben lévõ emlék keresztnél
Barnabás István alpolgármester mondott emlékezõ
beszédet, s Tell Edit versmondó mûködött közre. A
résztvevõk – eleget téve a
szervezõ, L. Németh Erzsébet kérésének – egy-egy szál
gyertyával emlékeztek múltunk nagyjaira, hogy példájukból tanulva építhessenek
szebb, boldogabb jövendõt.
Én ajánlatom Neked! címmel pályázatot hirdetett a
paksi Pákolitz István Városi
Könyvtár gyermek részlege
az általános iskolák 3-8. évfolyamos tanulói számára. Az
ifjú olvasók feladata, hogy
december 3-ig maximum 20
soros könyvajánlót készítsenek a legkedvesebb könyvükrõl, A/4-es lapra, kézzel
írva, illusztrációval. A legjobb munkákat naptár formájában is megjelentetik.
Újra fogadja az érdeklõdõket a Paksi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Irodája
a Barátság u 8. szám alatt. A
képviselõk
fogadóórája
munkanapokon 14 és 16
óra között van, még az iroda 10 és 13 óra között áll az
ügyfelek rendelkezésére.

Betegbarát módszer a rendelõben

Ünnepélyes keretek között
átadták az egynapos sebészetet Pakson. Az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár
ez év tavaszán írt ki pályázatot egynapos sebészeti ellátásra, amelyre 103 pályázat
érkezett, ebbõl összesen 46
volt sikeres, közöttük a
Paks Városi Rendelõintézeté. Ahogy azt az ünnepélyes
átadáson dr. Pásztor Hilda,
az intézmény igazgatója elmondta, ezután elkezdõdött
a versenyfutás az idõvel, hiszen a finanszírozás feltétele
volt az októberi kezdés, addig meg kellett teremteni a

Dr. Pásztor Hilda elmondta, az Egyesült Államokban a mûtétek hetven százalékát
egynapos sebészetben végzik, hasonló az arány Angliában, és Németország is vezetõ
ezen a téren. A fejlett európai országokban a mûtétek között ötven százalék körül van az
egynapos beavatkozások aránya. Magyarországon a kilencvenes évektõl jelent meg ez az
ellátási forma, amely a kórházinál olcsóbb járóbeteg-ellátás felé mutat. Hazánkban jelenleg a mûtétek durván két százalékát végzik egynapos sebészetben, de mindenképpen öt
százalék alatti az arány. 2005-ben 46 ezer, 2006-ban 55 ezer, míg 2007 elsõ felében 36 ezer
betegen végeztek beavatkozást egynapos sebészet keretében.

vezeték
nélküli

Sebesség (Kbps)
I. csomag: 384/64 kbps
II. csomag: 512/128 kbps
III. csomag: 1024/256 kbps

Ár/Hónap
3840Ft/hó
4490Ft/hó
5990Ft/hó

internet
szolgáltatás

– NEM SZÜKSÉGES TELEFONVONAL

Tel.: 30/365-9314
www.tolnaairnet.hu

–
–
–
–
–

szolgáltatás személyi és tárgyi feltételeit. Az épületben
átalakítási munkákat végeztek, a rendelõintézet szerves
részeként elindított egynapos sebészet mûködéséhez
szükséges szakembereket az
üzemeltetõ Med-Chirurg
Kft. biztosítja. Az ünnepélyes átadáson dr. Gyõri Attila adjunktus, a cég ügyvezetõje elmondta, hogy az egynapos sebészet keretében
csak nagy tudású, minimum
öt éve szakvizsgával rendelkezõ, folyamatosan a szakmában dolgozó orvosok végezhetnek mûtéteket. Jelen-

leg 12-14 orvossal állnak
kapcsolatban,
mellettük
négyfõs, magasan képzett
személyzet dolgozik, három
mûtõs és egy fõnõvér, aki koordináló feladatokat is ellát.
Az elõre programozott beavatkozásokat úgy szervezik, hogy egy-egy napon
ugyanabban a szakmában
végezzenek mûtéteket.
Hajdú János polgármester
kiemelte, programjuk egyik
fõ eleme az egészségügyi ellátás fejlesztése, ennek ebben a ciklusban az egynapos
sebészet beindítása volt az
elsõ állomása. A város 75
millió forintot fordított a
megvalósításra, mivel nem
tudták megvárni az októberi kezdési határidõ miatt a
Norvég Alapra benyújtott
pályázat eredményét. A
polgármester rámutatott,
hogy az egynapos sebészet
mindenképpen minõségi javulást fog eredményezni
Paks és a környék lakosságának egészségügyi ellátásában.
-kgy-

nincs percdíj
fix, kalkulálható havi költség
nincs hûségnyilatkozat
folyamatos internet elérés
korlátlan adatforgalom

PAKSI HÍRNÖK
Megjelenik kéthetente, 4000 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde (Tel.: 20/398-4504)
Fõmunkatárs: Kövi Gergõ
Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: 2007. november 9.
Címlapfotók: Molnár Gyula
Panorámakép: www.paksnet.hu
Fotó: Molnár Gyula
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Döntés után
Két iskola – a Bezerédj és a
II. Rákóczi – igazgatójának
beszámolóját
hallgatta
meg, s fogadta el elsõként
októberi ülésén a képviselõtestület.
A Bezerédj Általános Iskola mûködésérõl készült
beszámolót kiegészítve Németh Lászlóné igazgatónõ
válaszolt több képviselõi
kérdésre. Az egyik ilyen, az
elõterjesztésben is szereplõ
nyelvi óraszámok emelésének szükségessége volt. Az
igazgatónõ indoklása szerint ma már minden általános iskolás diáknak ismernie kell legalább két idegen
nyelvet, hiszen a középiskolák legtöbbjében a sikeres
felvételi elengedhetetlen
feltétele, hogy az angol
vagy a német nyelvet már
tanulja a gyermek. A
Bezerédj Általános Iskolában minden évfolyamon folyik nemzetiségi német
nyelvû oktatás, illetve harmadiktól lehetõség van angolt tanulni. Hetedik osztálytól eddig az iskola külön
foglalkozásként biztosította
az érdeklõdõ diákoknak az
„ellennyelv” tanulását. A
nyelvi óraszámok emelésével biztosított lehet a magasabb óraszám, illetve csoportbontás.
Idén elõször nem indult a
Bezerédjben balett tagozat.
Németh Lászlóné tájékoz-

tatójában elmondta: ennek
oka egyrészrõl, hogy kevés,
összesen kilenc gyermek
jelentkezett erre a tagozatra. Szerinte ez az óvodákban történõ jobb szervezéssel jövõre megváltozatható.
Másrészt egyre kevesebb a
gyerek, ez a tény is indokolhatja a jelentkezõk alacsonyabb létszámát. Az étkezõ
hiányával kapcsolatban úgy
tájékoztatott az iskolavezetõ, hogy a mûszaki osztály
munkatársai megvizsgálták
az iskola Anna utcai épületét, illetve az intézmény területén is találtak alkalmas
helyet az ebédeltetésre.
Hajdú János polgármester
elmondta: több paksi iskolának is vannak ebédlõproblémái. A közeljövõben a tervek szerint nem a
Bezerédjé, hanem a Deák
Ferenc Általános Iskoláé
oldódik meg, hiszen a Kápolna utcai bölcsõdét elõreláthatóan még az idén megszüntetik. A felszabaduló
épületszárnyban alakítják
majd ki az új ebédlõt.
– Bár a legkomfortosabb
iskola a miénk a városban,
szükségessé vált a teljes
körû rekonstrukciója –
hangsúlyozta a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola beszámolójával kapcsolatban
Till Józsefné igazgató. Ezt
elõkészítendõ, a testület
már az idén elkülönített

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
Fotó: Molnár Gyula

egy összeget a tervezés
megkezdésére. Hajdú János polgármester arról tájékoztatott, hogy bár folyamatosan történtek felújítási munkálatok az intézményben, valóban szükséges az épület teljes felújítása. Ezt pályázati úton kívánja megoldani a város.
Elkészíttetik a terveket,
majd sikeres pályázat esetén, várhatóan 2009-ben elkezdõdhet a felújítás. Több
képviselõ is érdeklõdött a
szeptember óta a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanuló németkéri és
pusztahencsei felsõ tagozatos diákok beilleszkedésérõl. Till Józsefné elmondta,
hogy bár akadnak problémák, zökkenõmentes volt a
diákok átállása, akik már
tanévkezdés elõtt megismerhették az intézményt.
November-decemberben
felmérést készítenek, melyben szülõk és a gyerekek is
leírhatják véleményüket,
élményeiket.
– Iskolánkban 711 diák tanul és 68 pedagógus dolgozik, már folyamatban van a
nagyközösségé válás –
mondta el Till Józsefné.
Hozzájárult a testület ahhoz, hogy a hivatásos tûzoltóság eszközfejlesztésre
nyújtson be pályázatot. Sátor Géza tûzoltóparancsnok
kiemelte, amióta lehetõség
van, mindig pályáznak az
önkormányzat jótállásának
köszönhetõen. Ennek ered-
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ményeként jó az eszközállomány, gépjármûpark. Olyannyira, hogy cserére, fiatalításra nincs szükség. Az
elsõ pályázatból vett autó
viszont komoly felújításra
szorul. Erre és a teljes állomány számára védõruhavásárlásra pályáznak. Az
önkormányzat
vállalta,
hogy a szükséges 7,2 millió
forintnyi önerõt biztosítja.
Közös
megegyezéssel
szolgálatból felmentette a
testület Sátor Géza tûzoltóparancsnokot, aki 2007. december 31-én nyugállományba vonul. Az ülésen
döntött a képviselõ-testület
arról, hogy pályázatot ír ki
az önkormányzati tûzoltóság parancsnoki állásának
betöltésére.
Zárt ülésen született döntés a Paks Város Díszpolgára cím és a Pro Urbe Emlékérem kitüntetés adományozásáról. A díszpolgári címet
dr. Kocsis Istvánnak, az
MVM Zrt. vezérigazgatójának adományozták, Pro
Urbe emlékérmet dr. Visy
Zsolt régész, egyetemi tanár,
Süli János, az atomerõmû
üzemviteli igazgatója és
Kanczler Istvánné borász
kapja.
Döntöttek a városatyák a
„Segítõ kéz”” kitüntetés
adományozásáról is. A kétévente odaítélhetõ elismerést az idén Takács
Józsefné osztályvezetõ ápolónõ kapja.
vt-dal

Újbor áldás Márton-napon
A Sárgödör téri présháztulajdonosok Egyesülete idén
is megtartja a Márton-napi
újbor áldást. November 10én, szombaton a Sárgödör
térre várják az érdeklõdõket. A programterv szerint
15 órakor polgármesteri köszöntõvel kezdõdik a rendezvény, majd a történelmi egyházak képviselõi megáldják

az új bort. Aki szeretné, hogy
az õ borát is megáldják, vihet
egy-egy felcímkézett palackkal az ünnepségre.
Két hordó bort – egy fehéret és egy vöröset – vernek
csapra. A boráldás a Vetõvirág együttes mûsorával folytatódik, illetve Adorján József adja elõ saját borverseit.
-vt-
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Üzemcsarnokból képtár
Az Országgyûlés elnöke, Szili
Katalin avatta fel az új Paksi
Képtárat. A volt konzervgyár
átalakított épületét 42 kortárs mûvész alkotásából öszszeállított tárlattal nyitották
meg. Az önkormányzat elõbb
értékesítette a kortárs gyûjteménynek addig helyet adó
épületet, majd vásárolt egy
korábbi üzemcsarnokot, hogy
ott helyezze el a képtárat.
Ennek átalakítása tavaly decemberben indult, költsége
meghaladja a 270 millió forintot. Az önkormányzat sikeres
pályázatának köszönhetõen
közel 100 millió forintot nyert
el a szaktárcától a megvalósításra.
Hajdú János polgármester
köszöntõjében kiemelte, élhetõ várost akarnak, szorgalmasan építik útjaikat, színvonalas egészségügyet, jó oktatást
szeretnének, s támogatják a
mûvészeteket. Rámutatott,
tisztelik múltjuk emlékeit, hiszen Európában egyedülálló
római kori romkertet építenek, a múzeumot méltó helyre, a Deák házba költöztetik. S
áldoznak a mûvészetekre, kultúrára, amit jól példáz a nemrégiben épült mûvészeti iskola, és most a képtár.
Szili Katalin is a mûvészet, a
kultúra fontosságát hangsúlyozta, a múlt és jövõ stílusos
találkozásáról szólt ünnepi
beszédében. Elõbb azonban

maga mellé hívta a város
fideszes képviselõjét, Tóth
Ferencet, kiemelve, vannak
olyan pillanatok az életben,
amelyek mentesek a pártpolitikától. – Most, amikor közeledik nemcsak az 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulója, hanem a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltásának 18. évfordulója is,
akkor stílusos az, hogy itt
Pakson, egy volt gyári csarnokban egy kiállítóterem kerül felavatásra – fogalmazott.
Hozzáfûzte, ez jelzi azt a minõségi különbséget, amit a
pártállamból demokráciává
alakulás jelent életünkben.
Az egykori konzervgyár
üzemcsarnokából Magyarország ma talán legnívósabb vidéki kiállítóhelyét alakították
ki. Egy kortárs gyûjtemény
létrehozásának gondolata a
’70-es években fogalmazódott
meg, a képtár 1991-ben jött lére, melyben Halász Károly
alapító elévülhetetlen érdemeket szerzett. A képtár szakmai
vezetõje, Prosek Zoltán rámutatott, a paksi gyûjtemény
rendkívül értékes és jelentõs.
Az ünnepélyes megnyitón a
város vezetése mellett megannyi kortárs mûvész vett
részt. Az új kiállítótérben a
gyûjteménybõl készült válogatást február végéig láthatják.
Vida Tünde

Megújuló polgárõrség
Havi rendszerességgel tartanak megbeszélést a Paksi Polgárõr Egyesület tagjai. Ilyenkor sorra veszik a
teendõiket, eredményeiket. Kiss Miklós elnök elmondta, túl vannak egy létszámracionalizáláson.
Azok maradtak, akik komolyan gondolják a munkát, sõt gyarapodtak vagy
tucatnyi igen lelkes új taggal. Akik az egyesület elveivel, céljaival egyetértenek, de elfoglaltságaik miatt szolgálatot vállalni nem
tudtak, választhatták a
pártolói státuszt. Ez azzal
jár, hogy csak véleményezési joguk van, döntési
nincs, illetve kétszeres tagdíjat kell fizetniük. Most
egyébként ötven körül van
a létszám, ami Kiss Miklós
szerint megfelelõ, el tudják

látni a szolgálatot, ami azt
jelenti, hogy hétvégén mindig, a hétköznapokon többségében járõröznek, s ott
vannak minden jelentõsebb
paksi rendezvényen. Az elnök elmondta, Cseh Tamás
személyében kiváló alelnökre tettek szert. Rendõri
képzettsége, tapasztalata,
elkötelezettsége nagyban
segítségükre van. A rendõrséggel egyébként változatlanul jó a kapcsolat, az új
kapitány, dr. Kuti István támogatja
munkájukat.
Ugyanígy az önkormányzat, s Hajdú János polgármester. A város irányából a
támogatás anyagiakban is
megnyilvánul, ennek eredménye, hogy rövidesen új
egyenruhát kapnak a polgárõrök.
-tünde-

Csak a címünk változott!
A megszokott árukínálattal várja vásárlóit

a Papírforma üzlet
Pakson a Dózsa György u. 37-ben,

a Postával szemben.

Papír-írószer áruk széles választéka, fénymásolás, nyomtatás.
Üzletünk Photo Hall részlegében fényképezõgépek és fotókellékek, számítástechnikai és mûszaki cikkek közül választhat.
Tegye próbára szerencséjét: totó-lottó, sorsjegyek.
PAPÍRFORMA
Paks, Dózsa György u. 37. Telefon: 75/413-764
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Navracsics a népszavazásról Polgári piknik

Az õszi programsorozat
újabb állomása keretében
lakossági fórumra várta október 11-én a Fidesz paksi
szervezete a városháza
nagytermébe a város polgárait. A fórum szerves része
volt a Fidesz, a KDNP és a
Duna Korzó Egyesület által
szervezett paksi rendezvényeknek. Bordács József, a
Fidesz helyi vezetõje elmondta, hogy nem csak a
választási
kampányban
akarják mozgósítani szimpatizánsaikat, hanem szeretnék színvonalas rendezvényekkel
folyamatosan
együtt tartani egyre növekvõ számú táborukat. Ezen
az
estén
az
elõadó
Navracsics Tibor, a Fidesz
országgyûlési frakciójának

vezetõje volt. A politikus
aktuális kérdésekre adott
választ, melyek közül a népszavazás volt az egyik. A
frakcióvezetõ
elmondta,
hogy készen állnak a népszavazás megkezdésére, de
elõbb az ötpárti egyeztetéseken kívánják megtárgyalni elképzeléseiket. Navracsics Tibor, az európai
uniós források elosztása
kapcsán jelezte, hogy már
Brüsszelben is foglalkoznak
az elosztás körüli politikai
botrányokkal. Még 2002ben hazánk „bezzeg ország”
volt, napjainkban a gazdasági mutatók tekintetében
teljesen leszakadva, negatív
színben jelenik meg, mutatott rá. Hozzátette, a Fidesz
bízik abban, hogy rövid
idõn belül átláthatóvá válik
a források leosztása, és sikerül visszanyerni hírnevünket Brüsszelben. Szó
esett még a dél-dunántúli
térség foglalkoztatási lehetõségeirõl is. Navracsics Tibor csak úgy tudja elképzelni a munkahelyek számának növelését, ha az infrastruktúra lényegesen javul.
Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, szerinte elengedhetetlen az M6-os út mielõbbi
megépítése.
MM

Hírek röviden
Felújították a csámpai közösségi házat. A részönkormányzat hasonlóan a
többi külsõ településrészhez, Csámpán
is igyekezett megoldást keresni arra,
hogy közösségi színteret teremtsen.
2005-ben egy családi házat vásároltak,
mely otthont adott programjaiknak. Az
épület azonban nem volt alkalmas e célra, ezért átalakították. A 3,8 millió forintba kerülõ beruházás révén tágas
termek, kulturált konyha, mosdó van
immár az egykori családi házban. A felújítás befejezését bállal ünnepelték,
mely arra is alkalmat teremtett, hogy a
Fotók: Molnár Gyula

Hagyományteremtõ céllal
szervezte meg az elsõ paksi polgári pikniket támogatóinak a Duna-parton a
Polgári Összefogás. Azokat
a támogatókat, aktivistákat, polgári szervezetek
képviselõit várták, akik folyamatosan segítik munkájukat. Bordács József, a Fidesz helyi vezetõje elmondta, hogy az õszi rendezvénysorozatukat úgy szervezték, hogy ne csak elõadások, politikai rendezvények legyenek, hanem lehetõséget keresnek a fehér
asztal melletti kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre
is. Bordács József fontosnak tartja a közösségek
építését, és erre a legjobb
alkalom, ha jó levegõn, cso-

nyári nosztalgiatalálkozó szervezõinek
köszönetet mondjanak. A külsõ településrészi önkormányzat a nosztalgiatalálkozó szervezõi mellett a csámpai country tánccsoport tagjait, támogatóikat és
a városvezetést is meghívták a vacsorával egybekötött bálra. Feil József a településrész képviselõje elmondta: Az elõkészületeket már elõzõ nap elkezdték, a
férfiak disznót vágtak, az asszonyok rétest sütöttek.
Paks Város Képviselõ-testülete a

város kulturális életében dolgozó azon
személyek részére, akik a város kultúrájáért, a város hazai, illetve nemzetközi
elismertségéért maradandót alkottak,

dálatos környezetben, áldozva a gasztronómia és a
kultúra örömeinek, kötetlen formában töltik együtt
szabadidejüket. A rendezvényen részt vett a Fidesz,
a KDNP, a Paksi Polgári
Körök, a Fidelitas, a kisgazdák és a Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági Mozgalom is. A programon fellépett Berta Alexandra és a
Vetõvirág együttes. Készítettek a maguk által levágott disznóból egy finom
pörköltet. A Fidesz helyi
vezetõje bízik abban, hogy
ezután minden õsszel, egyre nagyobb létszámban találkoznak majd hasonló
rendezvényen a paksi Duna-parton.
-mm-

„Paks kultúrájáért” kitüntetést alapított. A kitüntetés adományozására javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi
székhelyû jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezet. A javaslatnak tartalmaznia kell a jelöltnek azon teljesítményét, mely a javaslat szerint méltóvá teszi a kitüntetésre. A javaslatokat írásban, legkésõbb
2007. november 23-ig lehet benyújtani
Paks Város jegyzõjéhez. A kitüntetés átadására 2008. január 22-én, a magyar
kultúra napján kerül sor.
Megváltozott a kompmenetrend. A

Paks–Géderlak közti járat 7-12 majd
14–17 óra között közlekedik.
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Ezekkel a gondolatokkal zárult Tóth Bálint Magyar litánia címû verse, melyet Balog
Judit tolmácsolt az emlékezõknek a városházán tartott
ünnepségen. S ezekkel a gondolatokkal kezdte ünnepi beszédét Hajdú János polgármester, aki azt a reményét fejezte ki, hogy sikerül közös
hangot találnia a politikai pártoknak annak ellenére, hogy
nem minden jel utal erre.
Paks a hagyományos módon,
békében emlékezett. Elõbb a
temetõben, majd a városházán – merthogy az esõ miatt
az ünnepi beszédet ott tartották, s a mûvelõdési házban is,
ahol ismételten Hajdú János
szólt az ünneplõkhöz. A múlt
eseményeinek felidézésén túl
számot adott arról, hogy milyen események történtek,
említette a Lussonium építését, az egynapos sebészet átadását, a Paksi Képtár három
nappal korábbi megnyitóját,
ahol – mint külön is kiemelte –
szép példája történt annak,

hogy pártpolitikától függetlenül egy ügy mellé lehet állni,
hiszen Szili Katalin szocialista
házelnök Tóth Ferenc fideszes
képviselõt maga mellé kérve
mondta el beszédét.
Az ünnepi testületi ülés keretében adták át a város rangos elismeréseit, köztük a legrangosabbat, a díszpolgári címet.
Paks Város Díszpolgára dr.
Kocsis István, az MVM Zrt.,
korábban a Paksi Atomerõmû
Zrt. vezérigazgatója. A Pakson töltött évek alatt dr. Kocsis István elindította és támogatta az atomerõmû hoszszú távú stratégiájának, jövõképének kidolgozását, különös tekintettel az üzemidõhosszabbítás és teljesítmény
témakörére. Nevéhez fûzõdik
a 2003-as üzemzavar elhárításának megszervezése. Jó kapcsolatot ápolt a város vezetésével, támogatta az önkormányzat elképzeléseit. Elõsegítette a jégpálya létrehozását, az Erzsébet szálló felújítását, a városi optikai hálózat
kiépítését. Szerepet vállalt a
város sportéletének fellendítésében is. Jelentõs lobbytevékenységet folytatott a regionális kormányzati szinten,
melynek eredménye, hogy a
parlament 2005 novemberében megszavazta az atomerõmû üzemidõ-hosszabbítását.

Közremûködésével jött létre a
térségi település- és gazdaságfejlesztés elõmozdítása érdekében a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány.
Kanczler Istvánné egy tizennégy gyerekes paksi család tizedik gyermeke. Pakson a Borászati Szakközépiskolában
érettségizett. 1968-ben a Mecsek Vidéki Pince Gazdaságban kezdett dolgozni, innen
ment nyugdíjba tavaly. Ettõl
függetlenül nem tud elszakadni a borospincéktõl, s talán a
paksi boros gazdák mindegyike járt már nála szakmai segítségért, jó tanácsért, vagy
az általa szervezett borversenyek valamelyikén résztvevõként. Hosszú ideig fáradhatatlanul tevékenykedett azért,
hogy a paksi borászat méltó
helyet vívjon ki magának a
Tolnai Borvidéken. Kanczlerné Eszter 1998 óta segíti a
Borbarát Klub munkáját,
2000 óta a hegyközség elnöke.
Munkáját Pro Urbe díjjal ismerte el a város.
Süli János a ’80-as évek óta
él Pakson. Az atomerõmû építésének befejezése után aktívan bekapcsolódott a város
közéletébe. A gazdasági bizottság külsõ tagjaként az önkormányzat munkájában is
részt vesz, eredményesen tevékenykedett a város hazai és
külföldi kapcsolatainak építésében. Jelentõs munkát végzett a városi sportélet területén is. Sikereket ért el a labda-

rúgó utánpótlás nevelés alakításában, az ASE sportéletének irányításában, illetve
sporttörténeti jelentõségû
munkát végzett a paksi labdarúgás
felvirágoztatásáért.
Többek között az õ nevéhez is
fûzõdnek az elsõ NB I-es futball sikerek. A város vezetése
ezt a sokrétû és eredményes
munkát ismerte el a Pro Urbe
emlékéremmel.
Dr. Visy Zsolt régész, egyetemi tanár tevékenysége
1969-tõl kapcsolódik Pakshoz.
Ekkor
találtak
Dunakömlõdön a Bottyán-sáncon
egy római katonai diploma-töredéket. A dr. Visy Zsolt által
indított ásatások bizonyították egy késõ római erõd meglétét. A rendszeres ásatások
éppen húsz éve indultak, s folyamatosan zajlanak. Az egyetemi tanárban megfogalmazódott a gondolat, hogy a kutatási eredményeket valamilyen
formában meg kellene mutatni. Így született meg egy
Lussonium kiállítás. Dr. Visy
Zsolt már 1989-ben felvetette
az erõd helyszínen történõ bemutatásának lehetõségét. Az
évekig tartó munka eredményeként nyílt meg 2003ban Tolna megye elsõ római
kori romkertje, az építkezések
pedig idén folytatódnak dr.
Visy Zsolt szakmai vezetésével. Paks Város Önkormányzata munkája elismeréseként
Pro Urbe kitüntetésben részesítette dr. Visy Zsoltot.
-tV-

Kanczler Istvánné

Süli János

Dr. Visy Zsolt

Dr. Kocsis István

Sokat tettek a városért
„… És mégis, mégis fejezzük
be,
mi nem kezdhetjük újra,
de véssétek gránitba, bazalttömbbe,
minden idõre minden bûnös
nevét,
jegyezzétek fel, ennyi elég –,
mi nem kezdhetjük újra.”

Fotók: Molnár Gyula
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A tehetség jutalma
Huszadik alkalommal hirdette meg pályázatát a város
és az atomerõmû alapításában létrehozott Tehetséges
Paksi Fiatalokért Alapítvány, olyan 10-24 éves fiataloknak, akik valamely területen kimagasló eredményt értek el. A díjazottaknak járó jutalmakat a hagyományokhoz hûen október 23-án adták át ünnepélyes keretek között.
A megjelent vendégeket dr.
Potoczky Iván az oktatási és
kulturális bizottság elnöke
köszöntötte, majd az egyes
kategóriákat az azért felelõs
kuratóriumi tagok értékelték. Idén mintegy száz pályázat érkezett az alapítvány
felhívására, amelyek közül
hatvanhatot támogatott a
kuratórium. A meghirdetett
kategóriák változatlanul az
általános iskolai tanulmányok, közép és felsõfokú tanulmányok, ösztöndíj, irodalom, képzõmûvészet, zene és
sport voltak illetve felkészítõ
tanárokat is díjaztak. Juhász
Sándor területe a sport,
Kováts Balázs a közép és felsõfokú tanulmányok valamint az ösztöndíj, Hartmann
József a zene, Prosek Zoltán
a képzõmûvészet, dr. Széche-

nyi Attila a felkészítõ tanárok, L. Németh Erzsébet pedig az irodalom és általános
iskolai tanulmányok pályázatokkal foglalkozik. L. Németh Erzsébet, a kuratórium titkára hangsúlyozta,
hogy minden esztendõben az
alaptõke kamatait osztják fel

az eredményesen pályázók
között, jelenleg az alaptõke
ötmillió forint. Az, hogy idén
minden arra érdemes pályázót díjazni tudtak és senkit
nem kellett forráshiány miatt elutasítani, nagyban köszönhetõ Kováts Balázsnak,

aki az Iparoskörtõl kapott elismerésével járó 150 ezer forintot ajánlotta fel az alapítványnak. A díjazásban felosztott összeg így ez alkalommal közel félmillió forint
volt. Az ünnepségen bemutatták a kuratórium új tagját
Prosek Zoltánt, a Paksi Kép-

tár vezetõjét, aki azt a javaslatot tette, hogy minden a
képzõmûvészet kategóriában pályázó együtt látogasson el a Szépmûvészeti Múzeumba, illetve a Mûcsarnokba. Dr. Széchenyi Attila a
diákok felkészítõit igyekezett ösztönözni arra, hogy jelentkezzenek, hiszen idén
nagyon kevés pályázó volt.
L. Németh Erzsébet elmondta, hogy a két évtizede
mûködõ pályáztatási, értékelési és díjazási rendszer
jól mûködik, azon változtatni nem kívánnak. A jövõ pályázóinak figyelmét arra
hívták fel, hogy még mindig
vannak olyan egyébként értékes és tartalmas pályamunkák, amelyeket formai
hiba miatt nem tudnak elfogadni, erre nagyon figyeljenek az érintettek. Az ünnepség során több díjazott
verssel, zenés produkcióval
lépett a közönség elé. Végül
állófogadásra invitálták a
díjazottakat, a megjelent
vendégeket.
-kgy-

DÖMÉNY ZOLTÁN
A vállalkozásaimon túl sok ismerõsöm van a sport világában. ’74-ben igazolt PSE játékos voltam, de a tanulmányaim miatt abbahagytam az aktív sportot. Ma is imádom a focit, csak egyelõre kevés siker-

élményt ad, ezért némi távolságtartással figyelem, és szurkolok a paksiaknak is. Egy éve
költöztem vissza a szülõvárosomba, és nagyon szeretek itt
élni. Szeretném, ha mindenféle politikai beállítottság nélkül,
több cikluson átívelõ városfejlesztési koncepció érvényesülne, ami figyelembe venné az
itt élõk szokásait. Ez alapvetõen meghatározná a város hangulatát. Szeretném, ha ilyen
ütemûek maradnának a beruházások, ha közmegegyezés
mentén alakulna a város élete
a következõ évtizedekben. Ez
a záloga, hogy Paks megmaradjon egy kényelmesen
élhetõ kisvárosnak.

Az én városom

KERNNÉ MAGDA IRÉN
Paks az '50-es, 60-as években egy álmos, poros kisváros volt. Minden épkézláb
kamasz elvágyódott innen,
mert még moziba sem nagyon lehetett menni.
Azóta nagyon megváltozott
Fotó: TelePaks

minden. Pörgõsebben, s talán gyanakvóbban élünk.
Mindenkinek több a féltenivalója.
Azt szeretném, ha az itt lakók érdeklõdõbbek lennének. Sajnos múzeumpedagógusként megtapasztaltam,
hogy ugyanaz a 30-35 ember
jön el minden rendezvényre.
Gutai István mondta nekem
egyszer, hogy Pakson mindenki Pista bácsinak hívja
Pákolitz Istvánt, de a könyveit nem vásárolják, a róla
szóló rendezvényeket nem
látogatják.
Ez jó lenne, ha megváltozna, de nem tudom, elérhetõ-e
a mai világban?
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Új munkahelyek

Paksiak Kárpátalján

– Évtizedes hátrányt kell a
térségnek leküzdenie a foglalkoztatás területén. Nagyon örülök, hogy az új
üzem épp ide került! –
mondta a sajtó képviselõi
elõtt dr. Lamperth Mónika,
a szociális és munkaügyi
tárca vezetõje Gerjenben,
mikor megtekintette a
JAKO Fémárugyár Kft.
épülõ üzemcsarnokát. Azt is
hozzátette: a térségben
Paks és közvetlen környezete tekinthetõ szerencsés kivételnek csupán, tehát nagy
szükség van az új munkahelyekre.
A zöldmezõs beruházás
Gerjenbe telepítéséhez döntõ lökést adott az a 32 milliós pályázati támogatás,
amelyet a cég a paksi atomerõmû által alapított DunaMecsek Területfejlesztési
Alapítványtól nyert. Az
üzemcsarnokot építõ kft.
tervei szerint három éven
belül a szekszárdi, györkönyi és gerjeni telephelyeiken 600 fõt foglalkoztatnak. A munkaerõ szakképzettségének garanciáját az
Energetikai Szakközépiskolában látják. A gerjeni
üzem várhatóan decemberben kezdi meg a termelést,
elõször 40 fõvel. Õk már autóipari betanító tanfolyamról szóló új bizonyítványuk
birtokában állhatnak a
munkapad mellé. Szabó
Bertalan, a JAKO Kft. cégvezetõje elmondta: szeretnék megmutatni, hogy a
szakképzetlen tartós munkanélküliek körébõl is lehet
viszonylag jó eredménnyel
visszahozni embereket a
munka világába.
– Ez az a réteg, amelyik
képzetlensége miatt leghamarabb kiesik a foglalkoztatottak körébõl. Dolgozóink többlépcsõs felkészítésen vettek részt. A munkaügyi központ közremûködé-

Paksi delegáció járt a közelmúltban Visken. A kárpátaljai településsel a kapcsolat a kilencvenes évek
közepéig nyúlik vissza.
Elõször a református gyülekezetek találtak egymásra, majd intézményi
szinten történtek találkozások, ma pedig már gyerekek érkeznek Viskrõl
nyári táborokba, különbözõ versenyekre. Arra most
elõször volt példa, hogy
képviselõ-testületi delegáció járt Visken.
A küldöttséget Hajdú János polgármester vezette,
tagjai voltak Herczeg József, Bagdy László, Kern
József, Mezõsi Árpád és
Ulbert Sándor önkormányzati képviselõk, valamint velük utazott a két
település kapcsolatát segítõ Gárdai György, illetve
Hartmann József, a Pro
Artis Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatója. Az utazással Visk
új polgármestere, Szajkó
Károly meghívásának tettek eleget, aki egy kisebb
csoporttal idén tavasszal
járt Pakson, mivel szerette volna megismerni városunkat. A paksi vendégeket elvitték többek között
a Vereckei-hágóhoz, illetve
Husztra, de a falunapi
rendezvényen is részt vettek. Az egykori koronaváros piacterén színes forgatag várta a vendégeket,
szabad tûzön ökröt sütöttek és színpadi mûsorral
szórakoztatták a közönséget. Szajkó Károly polgármestert követõen Hajdú
János Paks város polgármestere is köszöntötte a
lakosságot, akiknek átadta
városunk vezetésének és
polgárainak üdvözletét.
Elmondta, hogy annak,
aki az anyaországból az elszakított területekre érke-

sével az ESZI biztosította a
szakképzést, mi pedig a
gyakorlati oldalt. Az együttmûködésnek ezt a formáját
példaértékûnek tartom, melyet máshol is bátran adaptálni lehetne – szögezte le.
Ez a lényege tulajdonképpen annak a tevékenységnek is, melyet a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum paksi kistérségi alfóruma megvalósít. A munkaügyi központ, a kistérség
önkormányzatai, iskolái és
néhány munkáltatója október 11-én tartottak ülést,
ahol megállapodtak abban,
hogy a célzott felnõttképzést elõsegítõ információkkal látják el egymást.
– Legnagyobb sikerre akkor lehet számítani, ha az
oktatást munkáltatói igényre indítjuk, mert akkor a
tanfolyamot követõen sokkal nagyobb az esély az elhelyezkedésre. Az értekezlet résztvevõi tehát adatgyûjtésükkel a munkáltatói
igények felmérését vállalták, hogy a munkaügyi központok által nyújtott lehetõségeket kihasználva helyben indulhassanak képzések – mondta el Feilné
Szombat Csilla, a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ paksi kirendeltségének vezetõje. Ehhez a célkitûzéshez ideális
támogatásnak látszik az a
tervezet, melynek indulását
dr. Lamperth Mónika a gerjeni látogatás alkalmából jelentette be: az országban elsõként a dél-dunántúli régióban kezdik el azt a komplex munkaerõ-piaci programot, melyhez a minisztérium 420 millió forintot rendelt, és mintegy 400 fõ munkahelyének megõrzésében,
szaktudásának fejlesztésében vagy átképzésében
nyújt segítséget pályázatok
útján.
-s-

zik, tisztáznia kell viszonyát 2004. december 5ével, a kettõs állampolgárságról szóló népszavazással. – Ha Magyarország
minden településén olyan
eredmény született volna,
mint Pakson, akkor most
nem kellene lehajtott fejjel járnunk, minden magyar büszkén belenézhetne minden magyar szemébe – emelte ki. Hajdú János azt kívánta vendéglátóiknak, hogy sikerüljön
megvalósítani Szajkó Károly polgármester álmát
és legfõbb célját, a kárpátaljai maroknyira zsugorodott magyarság összetartását, és emellett azt, hogy
a hamarosan megalakuló
új kormány ezt a magasztos célt támogató nemzetiségi politikát folytasson.
Herczeg József nemzetközi kapcsolatokért felelõs
tanácsnok úgy tájékoztatott, hogy látogatásuk alkalmával szó esett a paksi
civil szféráról, amely iránt
élénken érdeklõdtek vendéglátóik. Emellett téma
volt a tehetséggondozás és
a sportélet, illetve a lehetséges
kapcsolódások,
együttmûködések ezeken
a területeken. – Felejthetetlen élmény volt az utazás, olyan tiszta szívû,
kedves emberekkel találkoztunk, akik rendkívül
büszkék magyarságukra –
hangsúlyozta Herczeg József. Hozzátette, hogy a
két település közötti kapcsolatépítés következõ állomása a zeneiskolák közötti kötelék elmélyítése.
Ezen a téren egyébként
már történtek lépések, a
viskiek tavaszi látogatásának alkalmával hat citerát
ajándékozott városunk a
vendégeknek, most pedig
kottákat vittek.
-kgy-

VELÜNK TÖRTÉNT

Négy országból jöttek mesét mondani
A paksi úttörõk Regélõ mesemondó versenye már túl van
tizedik jubileumán. A jól bevált recepten nem változtattak, magyar ajkú diákokat
várnak a városból és környezetébõl, s annak testvértelepüléseirõl. Így lehet, hogy
bár minden mese magyarul
hangzik el, négy országból
vannak résztvevõi. Mezõsi
Árpád fõszervezõ elmondta,
régen meghatározták, milyen
mesével lehet nevezni, ám
mostanság ezt nem teszik,
amitõl változatos lett a program, s jobban tükrözi a gyerekek világát, hiszen szabadon választhatnak. Idén is
sokszínû volt a repertoár, s
igazán jó hangulatú a vetélkedõ, amit 60-70 érdeklõdõ
kísért figyelemmel. A kézdivásárhelyi Molnár Józsiás Általános Iskola meglepetéssel
is készült, azokon a citerákon
muzsikáltak diákjai, melyeket a paksi önkormányzat
ajándékozott nekik. A város
egyébként a Regélõ versenynek is fõ támogatója.

Számel Zsuzsanna, Mátis Zita, Mátis Zsuzsa és Számel Dorottya nem elsõ ízben találkozott. Elõbb a nagylányok vendégeskedtek egymásnál, majd a két család látogatta meg egymást, most már a két kisebb lányka is bekapcsolódott a diákcserébe. A kézdivásárhelyi Zita és Zsuzsi jól érezte magát
Pakson, uszodába jártak, voltak Tengelicen és persze iskolába is jártak. A két család – mint a szülõk megerõsítették – továbbra is tartja a kapcsolatot.
A zsûri élén profi mesemondó, Sebestyén István állt.
Társaival együtt úgy döntött,
alsó tagozatban a kézdivásárhelyi Mike Bernadettnek ítéli az elsõ díjat. További
eredmények: 2. Farkas Alexandra (Visk), 3. Bartók Rebeka (Kézdivásárhely), kü-

löndíjat kapott Vajda Gábor
(Dunaszentgyörgy). A felsõ
tagozatban tengelici gyõzelem született Füller Noémi
jóvoltából, második Labor
Enikõ (Visk), harmadik Székely Andrea (Kézdivásárhely), a különdíjat galántai
versenyzõ, Cservenka Le-
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vente Örs vitte haza. A
viskiek és galántaiak csupán
néhány napot töltöttek Pakson, a kézdivásárhelyiek számára a szokásos diákcserelátogatással kötötték össze a
versenyen való részvételt.
A paksi úttörõk szervezésében elõször 1995-ben volt diákcsere a határon túli, ezen
belül az erdélyi diákok és a
paksiak között. Ez idõ alatt
olyan népszerûvé vált, hogy
egyre népesebbre duzzad az
utazó csapat, idén már egy
buszban sem fért el a 47 diák
és öt kísérõjük, akik
Kézdivásárhelyrõl érkeztek.
Mezõsi Árpád szervezõ, a
paksi úttörõk vezetõje elmondta, a város minden iskolájába jártak erdélyi gyerekek, még a középiskolákba
is, merthogy vannak, akik
évek óta részt vesznek a diákcserében, és kinõtték az
általános iskolát. A gyerekek
családoknál laktak, s élték
társaik „megszokott” életét,
azzal a kiegészítéssel persze,
hogy a vendéglátók igyekeztek kirándulásokkal, programokkal emlékezetessé tenni
az ittlétet.
-vt-

A torreádorok hazájában járt a Roger Schilling
A Roger Schilling Zenekar
és a német önkormányzat
képviselõi részt vettek a spanyolországi Calella városában évente megrendezésre
kerülõ Oktoberfesten. Elsõ
alkalommal, még 1993-ban a
rendezvényszervezõk keresték meg a zenekart, és kérték fel az ottani szereplésre.
Második alkalommal, 2002ben és most is a zenekar jelentkezett a részvételre. A
rendezõk szívesen vették a
Roger Schilling Fúvószenekar ottani szereplését, ezt
mutatja, hogy a megnyitó
menet élén a paksi zenekar
játszott.
A fesztivált egy délutáni
látványos utcai felvonulás
vezette be. A rendezvényen
elsõsorban a német nyelvteFotók: Vida Tünde (fent), Roger Schilling (lent)

rületrõl érkezett együttesek,
valamint olasz, litván, belga,
szlovén zenekarok, illetve
hagyományõrzõ csoportok
vettek részt.

A Roger Schilling Zenekar
három koncertet adott, az elsõt a megnyitó napján a sörsátorban, egyet a templomtéren, egyet az elsõ szakasz

zárónapján a sörsátorban,
mely után a szervezõk külön
elismerésben részesítették
õket. Ezen kívül a szálloda
vendégei részére egy félórás
meglepetéskoncerttel kedveskedtek a paksi zenészek.
A zenekar vezetõje, Fricz
József kiemelte, nagyon készültek a fesztiválra, komoly
gyakorlás elõzte meg a turnét. A turné a várakozásnak
megfelelõen sikeres volt, élvezetes kirándulások, látogatások tették teljessé, mint
Barcelona, a monsarat-i kolostor, a Dali-múzeum és
Tossa de Mar halászfalu. A
turné fõ támogatói a Német
Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat és a Paksi
Atomerõmû Zrt. volt.
-vida-
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A példaértékû munkát jutalmazták
Tizenhetedik alkalommal
tartotta meg Céggyûrû ünnepségét a paksi atomerõmû. Az elismerést az egyes
blokk indításának tizedik évfordulójára alapították. Azóta minden évben húsz fõvel
bõvül a díjazottak tábora. A
jutalmazottak személyérõl a
kollektíva javaslata alapján
döntenek. Kovács József szerint éppen ez a legnagyobb
értéke. A Paksi Atomerõmû
Zrt. vezérigazgatója, elõbb
az ’56-os mártírokra emlékezett, majd a díjazottakat köszöntötte, s átadta nekik a
Céggyûrût, mely idén kicsit
más, mint korábban. Az
arany pecsétgyûrûkre az
erõmû új, az MVM cégcsoporthoz tartozást is szimbolizáló logója került.
Idén kilencvennégy jelölés
érkezett. Közülük válasz-

tották ki a díjazottakat,
akik, mint méltatásukban
elhangzott, az erõmû iránt
elkötelezettek, kiváló szakmai tudással bírnak, kollektívájuk megbecsült tagjai s
példaértékû munkát végez-

nek. Az idei díjazottak: Balázs Pál szolgálatvezetõ,
Borók Imre gépész karbantartás-technológiai osztályvezetõ, Csányi Dániel szolgálatvezetõ, Csötönyi Ferenc csoportvezetõ, Dávid

Ferenc mûvezetõ, Demeter
Károly üzemviteli osztályvezetõ, Fábián Mária mûszaki ügyintézõ, Fauszt Gábor reaktoroperátor, Hanol
Ferenc üzemvezetõ, Jégh
Lajos reaktor- és készülékkarbantartó osztályvezetõ,
Kecskeméti Gyula fõtechnológus, Kõmûves József osztályvezetõ-helyettes, Lovászi Zoltánné tirkárnõ, az
Atomerõmû újság fõszerkesztõ-helyettese,
Nagy
Sándor mûvezetõ, Németh
András geodéziai csoportvezetõ, Pekárik Géza mûszaki igazgató, Pettesch
Ádámné csoportvezetõ, Szél
István beszerzési osztályvezetõ, Szukács István mûszaki
szakértõ,
Vicsev
Sztojanov Szivi csoportvezetõ.
-vt-

Felkészülés valódi munkakörnyezetben
A Paksi Atomerõmû Zrt. ma
ünnepelte legfiatalabb oktatási létesítménye, a Karbantartó Gyakorló Központ
fennállásának tizedik évfordulóját. A 70-es, 80-as években az atomerõmû dolgozói
az építés során, illetve a különféle berendezések összeszerelésével szerezték meg
helyi tudásukat és tettek
szert kiemelkedõ szakmai
jártasságra. A gyakorlati tudás megszerzése alapvetõ
feltétele a biztonságos és
megbízható üzemelésnek,
amellyel az atomerõmû nemzetközi szintû elismeréseket
is kivívott magának.
Mivel a blokkok indítását
(1982, 1984, 1986, 1987) követõen a karbantartó személyzet számára a helyszínen való
betanulás, illetve a szükséges
ismeretek, szakmai fogások
begyakorlására megszûnt a
lehetõség, szükség volt egy

olyan korszerû, a betanulásokat, képzéseket kiszolgáló
oktatóközpontra, mely ezen a
területen is biztosította a magas szintû elvárásoknak megfelelõ szakemberképzést. Az
atomerõmû vezetése 1992ben döntött a Karbantartó
Gyakorló Központ létrehozásáról. A maga korában a világon egyedülálló létesítmény
a Nemzetközi Atomenergiaügynökség (NAÜ) jelentõs
hozzájárulásával
valósult
meg 1994–97 között, egy, a
nemzetközi szakmai körökben is sikeresnek nyilvánított
projekt keretében. A projekt
eredményeként nemcsak kiváló gyakorlati oktatási helyszín született, de a legkorszerûbb módszertani elveket követve megújult az atomerõmûvi személyzet teljes
képzési rendszere is.
Az épületben jól felszerelt
oktatótermek, illetve valódi

atomerõmûvi berendezések,
makettek és valódi munkakörnyezetet imitáló mûhelyek állnak a szakemberek
rendelkezésére. A Karbantartó Gyakorló Központ különlegessége, hogy oktatási
céllal helyet kaptak benne az
atomerõmû
legfontosabb
nagyberendezései. A valódi
reaktor, gõzfejlesztõ, fõelzárótolózár
és
fõ-keringtetõszivattyú annak idején Lengyelországból és Németországból került Paksra,
felépített, de különbözõ okokból el nem indított atomerõmûvekbõl. A karbantartó
szakemberek számára ezek a
berendezések kivételes lehetõséget biztosítanak a bonyolult szerkezetek közvetlen
megismerésére, a szerelésük
és javításuk inaktív körülmények közötti gyakorlására.
Emellett lehetõséget biztosítanak új technológiák és esz-

közök fejlesztésére, próbájára, tesztelésére is.
Az épületben az oktatás
mellett számos nemzetközi
szakmai rendezvényt, tapasztalatcserét tartanak, és
visszajáró vendégek a külföldi atomerõmûvek oktatási
szakemberei is. Alapfeladata
mellett az intézmény nagy
számban fogad látogatókat,
az iskolai csoportoktól kezdve ipari és tudományos szakértõkig.
A tízéves jubileumi ünnepségre meghívást kaptak többek között a létrehozásban
közremûködõ intézmények
vezetõi, közöttük a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség és az Országos Atomenergia-hivatal képviselõi is.
Az ünnepség díszvendége
volt dr. Lamperth Mónika
szociális és munkaügyi miniszter is.
vida
Fotó: Molnár Gyula
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Orosz csúcstechnológia Kínában

Hat magyar újságíró is
meghívást kapott arra a
nemzetközi sajtótájékoztatóra és helyszíni bejárásra,
amelyet az orosz Atomtrojexport Zrt. Kínában tartott.
A sajtó munkatársai, a Paksi Atomerõmû Zrt. és az
MVM Zrt. szóvivõi megismerhették a Tianwan atomerõmû idén üzembe helyezett blokkjainak paramétereit és üzemeltetési tapasztalatait.
A Tianwan atomerõmû elsõ blokkja júniusban, a második szeptemberben kapcsolódott be a kereskedelmi
forgalomba. Ennek tapasztalatairól nemzetközi sajtótájékoztatón számoltak be
az építõ és üzemeltetõ szakemberek. A tízfõs magyar
csoport, melynek hat újságíró volt a tagja, egy hetet
tölthetett el Kínában az
Atomtrojexport meghívásának eleget téve. A delegáció
tagjai látták a hatalmas ország legfõbb nevezetességeit, jártak a kínai nagy falon, a Ming síroknál, a Tiltott városban és a Tiananmen téren. A program elsõ szakmai eseménye egy
sajtótájékoztató volt, amit a
pekingi hírpalotában, a
Novoszty hírügynökségben
tartottak. Itt az Atomtrojexport kínai kirendeltFotók: Vida Tünde

ség vezetõje, Alexandr
Szelikov idézte fel a
Tianwan atomerõmû építésének fõbb mozzanatait,
Pjotr Lavrenyuk a TVEL
alelnöke pedig a két blokkon használt üzemanyagról
számolt be a sajtó képviselõinek.
A Jansui Nukleáris Társasággal (JPNC) 1997-ben kötött szerzõdés értelmében
az Atomtrojexpor társaság
két darab VVER típusú reaktorral mûködõ energiablokkot létesített. A TVEL
Rt. az elsõ töltetet és az ezt
követõ három berakás nukleáris üzemanyagát adja, il-

letve a JPNC számára átadja az üzemanyag gyártási
technológiáját.
Az újságírók meghívást
kaptak az említett atomerõmûbe, mely a Kínában épülõk közül a legnagyobb. A
létesítmény Jansu tartományban, a 4,7 milliós
Lianyungangban épült. A
vezénylõben és turbinacsarnokban tett látogatás során
az újságírók számára az
erõmû orosz és kínai munkatársai, a helyszíni bejárást követõ sajtókonferencián az Atomtrojexport és a
JPNC vezetõi válaszoltak a
vendégek kérdéseire. Elmondták, a Tianwan Atom-

erõmû a legmodernebb, legbiztonságosabb Kínában. A
blokkokon sokszintû biztonsági rendszer mûködik, a
reaktorépületet dupla héj
védi, ami kizárja, hogy sugárzás kerüljön a környezetbe, s akkor sem sérül
meg, ha arra 20 tonna súlyú
repülõgép zuhan. Ilyen védelmi konstrukciót elõször
alkalmaztak Kínában.
A több nemzet képviselõibõl álló delegáció tagjai ellátogattak arra a lakótelepre is, melyet a Lianyungangban dolgozó orosz
szakemberek számára építettek.
Vida Tünde

Az Atomtrojexport Zrt. a világ egyik atomerõmûvek

létesítésével foglalkozó vezetõ vállalata. 1998-ban alapították két nagy szervezet egyesítésével. Elõdeivel
együtt 29 atomerõmûvi blokkot épített fel. A teljes
orosz atomenergia ipari gépgyártás magas szintû eredményeire illetve nagy teljesítményû potenciáljára támaszkodik. Megrendelõi számára modernizált VVER
típusú reaktorokkal felszerelt erõmûveket épít. Kínában átadták a két megrendelt energiablokkot, folytatják Indiában a Kudankulam atomerõmû, illetve Iránban a Buser erõmû építését. A tender elnyerése után
az Atomtrojexport megkezdte Bulgáriában a Belene
atomerõmû újab két blokkjának megvalósítását. A tervezésben, létesítésben körülbelül háromszáz orosz vállalat vesz részt.

MOZAIK
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Éltetõ gondoskodás

Századik születésnapját ünnepelte Tóth Lászlóné. Jolán néni férjével Kajdacson
élt, majd miután fiúk és lányuk már Pakson, pontosabban Cseresznyésben tanított, a szülõk is követték
õket. Ennek már több, mint
negyven éve, s azóta is évtizedek teltek el, hogy Jolán
néni megözvegyült. Maga is
tanító volt, a képzõt Kecskeméten végezte –, de fõként a
család töltötte ki idejét. Mára megfordult a világ. Jolán
néni áll a gondoskodás középpontjában. Lányánál él,
de egyik unokája is minden
nap vele van, s nem múlhat
el úgy nap, hogy fia be ne
nézne hozzájuk. Összetartó
család az övék, ami Joli néni
szerint a legfontosabb. – Soha nem voltam magányos,
egy napot sem voltam egyedül, még ha boltba mennek,
akkor sem hagynak egyedül
– mondja. Ilyenkor a szomszédok néznek be, akik szintén nagyon közel állnak Jolán néni szívéhez. – A jó
szomszédság áldás – szögezi
le a hölgy, aki manapság fõként semmittevéssel tölti
napjait. Üldögél, esetleg olvas vagy rejtvényt fejt,
ameddig el nem fárad a szeme. Szívesen tesz-vesz, vagy
inkább tenne-venne, de csa-

ládja kíméli. S szerinte éppen ez a féltõ gondoskodás a
hosszú életének titka.
Nemcsak családja, hanem
a város és a református közösség sem mulasztotta el,
hogy köszöntse a kerek évfordulón Tóth nénit. A református templomban szép
ünnepséget rendeztek tiszteletére. Legnagyobb örömére az egész család ott
volt. Öt generáció. Jolán néninek két gyermeke, három
unokája, négy dédunokája
és – egyelõre egy ükunokája van. Az utóbbi az egyéves
Petike, aki, ha látogatóba
érkeznek, sok örömet hoz a
házba. – Felemeli a kis kezeit, s az enyémeket a derekára fogja, hogy emeljem fel,
de sajnos én már nem tudom – mondja az ükmama,
aki egyébként viszonylag jó
egészségnek örvend. Mint
elmondta, az unokák, dédunokák nevelésébõl, gondozásából még bõven kivette
részét. A család most is sokszor együtt van, vasárnaponként többnyire tízen
ülik körül az asztalt.
Tóth Lászlónét Hajdú János polgármester is meglátogatta, s virággal köszöntötte századik születésnapján.
-vt-

Szép testben ép lélek
Összhang, egészség és
szépség napja elnevezéssel
egész napos, sokszínû programnak adott otthont a mûvelõdési központ. A háznak
szinte nem volt olyan zuga,
ahol ne botlott volna a vendég valamilyen programba.
Elõadások sora várta az érdeklõdõket, hallhattak a
dohányzás
külsõnkben
megjelenõ ártalmairól, a
lelki egészség megõrzésérõl, a pánikbetegségrõl,
szorongásról, az oxigénnel
dúsított víz szerepérõl, diétákról, és egy természetgyógyász is a hallgatóság
elé lépett. Megtekinthették
az érdeklõdõk egy mozgásstúdió bemutatóját, volt
mozgásszervi rendelõ, divattanácsadás, íriszdiagnosztika, természetes gyógymódokról is informálódhattak,
gyógynövényekkel és biotermékekkel ismerkedhettek, megjelent a Paksi Városi Mentálhigiénés Egyesület, és akkor még nem
említettük a hennafestést,
arcfestést gyerekeknek, a
játszóházat, fodrászokat,
kozmetikusokat, manikûröst, pedikûröst. Az Egészségesebb Városért Alapítvány munkatársai általános
állapotfelmérést végeztek.
A vendégek közül két, sorsolással kiválasztott hölgyet egyéniségéhez illõen

átváltoztattak. Az est zárásaként divatbemutatót tartottak, amelynek érdekessége az volt, hogy nem profi manökenek mutatták be
a ruhákat. A bemutató közben a Ghadam Gharam
paksi hastáncegyüttes szórakoztatta a közönséget, a
napot tombolasorsolással
zárták.
Ismerõsök által felvetett
ötlet, majd mások támogató
véleménye nyomán Haholt
Adrienne fogott bele az
egészség és szépség együttes megjelenítését szolgáló
program szervezésébe. Mivel korábban az egészségügyben dolgozott, majd kozmetikus lett, megismerte a
szépség és egészség összefüggéseit, illetve mindkét
területrõl szakembereket,
ami hasznosnak bizonyult.
Adrienne elmondta, nem
kellett egyedül megküzdenie a feladattal, számos segítõre talált.
A fõszervezõ hozzátette,
mivel elsõ alkalommal szervezték meg a rendezvényt,
fontos számukra minden
visszajelzés és tapasztalat,
már csak azért is, mert szeretnék, ha lenne folytatás.
Ugyanakkor köszönik a segítséget minden közremûködõ szakembernek és a támogatónak.
-gyöngy-

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

MOZAIK

Kortárs segítõk a középiskolákban

Újabb középiskolás kortárssegítõket képzett háromnapos tréning keretében a Jövõ Drogok Nélkül
Alapítvány. A szervezet
1995 óta foglakozik kortárssegítõk oktatásával.
Minden alkalommal második évfolyamos diákok
vesznek részt a programban, akik aztán iskolájukban végeznek kortárssegítõ tevékenységet. A kortárssegítõk feladata, hogy
problémaérzékenyen ve-

gyenek részt saját korcsoportjuk életében, tudjanak
figyelni és kapcsolatba lépni társaikkal, ha szükséges,
fel tudják ismeri azokat az
eseteket, amikor valakinek
segítségre van szüksége, és
tisztában legyenek azzal,
hova fordulhatnak. A kortárssegítõk
különbözõ
programokat is megvalósítanak iskolájukban, amelyhez a munkaterv vázlatát
már a képzésen elkészítik,
illetve részt vesznek az alapítvány már mûködõ rendezvényeinek elõkészítésében,
lebonyolításában.
Ilyen az Egészséges felnõtt
évekért vagy a Légy az
egészség rabja elnevezésû
vetélkedõ. Dr. Vöröss
Endréné, az alapítvány vezetõje úgy tájékoztatott,
hogy eddig hozzávetõlegesen ötszáz fiatal vett részt
az alapítvány képzésén,
csak prevenciós elõadásaik
révén több mint tízezer fiatalhoz jutottak el hasznos
ismeretek. Az elõzõ évek-

hez hasonlóan Lõrinc Norbert szociális munkás, kortársoktató foglalkozott az
idei tréningen részt vett
huszonegy fõs csoporttal.
Egyebek mellett elmondta,
hogy ezeken a tréningen
több területrõl sajátítanak
el a fiatalok különbözõ ismereteket, amelyeket kortárssegítõ tevékenységük
során alkalmazni, hasznosítani tudnak. Ilyen például
az önismeret, a drogprevenció, konfliktuskezelés,
emberi jogok. A tréner kiemelte, nagyon fontos,
hogy a fiataloknak a képzést követõen legyenek
rendszeres konzultációik
az iskolájukban tevékenykedõ felnõtt kortárs koordinátorral, folyamatosan
bõvítsék a szakemberek segítségével ismereteiket, illetve hasznos lehet, ha a
különbözõ oktatási intézményekben munkálkodó fiatalok között is van kapcsolat.
-kgy-

Játékosan környezetünkért
A tavalyi évhez hasonlóan a
szelektív hulladékgyûjtést
választotta az ötödik Tolna
megyei Környezetvédelmi
Vetélkedõ témájául a szervezõ paksi Együtt a parlagfû ellen Alapítvány. Több
helyszínen tartottak kistérségi elõdöntõt az iskolai koordinátorok segítségével,
Tamásiban, Dombóváron,
Szekszárdon, Pakson, Faddon és Bonyhádon. A vetélkedõre minden iskolából
egy alsó, illetve egy felsõ tagozatos trió jelentkezhetett, idén összesen 59 hármas ült asztalhoz. Az elsõ
helyezettek a döntõben
mérték össze tudásukat az
alapítvány székhelyén. A
felkészülést segítendõ az
Fotók: Szaffenauer Ferenc

alapítvány összeállított egy
írásos anyagot, amelyet hetekkel a vetélkedõ elõtt elküldött az iskoláknak. Sáhi
Manuéla, az alapítvány ügyvezetõje elmondta, a felsõ-

sök jobban eligazodnak, a
gyerekek jól felkészülnek, a
feladatlapokat majd’ maximális pontszámmal oldják
meg, alig van gyengébb teljesítmény.
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Váratlan örömmel ért

véget az a környezetvédelmi bejárás, melyet a
dunakömlõdi Hazajáró Diákok Klubja és a nyugdíjasok szervezete hirdetett
október 13-ra. Elõször úgy
nézett ki, hogy a programot a kevés résztvevõ és a
mostoha idõjárás miatt el
kellene halasztani. Aztán
kiderült, hogy még sokan is
vannak. Félre a rejtéllyel:
tavasszal a fiatalok felkutatták a település azon
pontjait, ahol felhalmozódott az illegálisan lerakott
szemét. Akkor mintegy 30
zsáknyi hulladék összegyûjtését követõen figyelmeztetõ táblákat helyeztek
ki a területen. A szombati
kirándulás célja a tavaszi
akció eredményességének
felmérése volt. Örömmel
állapították meg, hogy ezúttal összesen csupán két
zsáknyi hulladék összegyûjtésére volt szükség. Az
akcióról jövõ hónapban vetítéssel egybekötött elõadás keretében számol be a
csapat.
-s-

Alsó tagozatos kategóriában elsõ helyen a bonyhádi
Vörösmarty, második helyen
a dombóvári Belvárosi iskola
végzett, harmadik lett a
szekszárdi V. Számú Iskola
triója. Felsõben bonyhádi siker született a Széchenyi
István iskola csapatának köszönhetõen, második lett a
tamási Würtz Ádám iskola,
harmadik a bátai Hunyadi
János Általános Iskola háromfõs csapata.
Minden versenyzõt megleptek egy kis ajándékkal,
helyezéstõl függõen serlegeket is átvehettek, az elsõ
három helyezésért pedig
könyvvásárlási utalvány
járt. A Tolna megyei Környezetvédelmi Vetélkedõ
fõtámogatója a Tolna megyei Önkormányzat.
-gyöngy-
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Megszépült az iskolaudvar Versmondókat várnak

Nagy volt a nyüzsgés a minap
a Deák Ferenc Általános Iskola alsó tagozatának udvarán. Mintegy harminc szülõ,
húsz gyermek és pedagógusok ragadtak ecsetet, csavarhúzót, kalapácsot, hogy felújítsák az udvari eszközöket.
A jókedvû társaság munkájának eredményeként néhány
óra leforgása alatt helyükre
kerültek az új röplabda-, kézilabda és kosárlabdahálók, valamint egy új kosárlabda-palánk. Átfestették a padokat,
játékokat, felfrissítették az
ugróiskolák vonalait és a
sportpályák felfestéseit, és
itt-ott egy-egy csavart is meg
kellett húzni. Az új sporteszközöket a „Fuss, ússz, kerékpározz a gyermekedért” versenyen nyert összegbõl vásárolták, ami pedig a festéshez
szükséges anyagokat illeti,
szülõi segítségnek köszönhetõ. – Az ilyen típusú programoknak a kézzelfogható
eredmény mellett nagyon

ELADÓ INGATLANOK
Pakson
- a Táncsics u 12 sz. 2. emeleti kétszobás lakás eladó.
Irányár 8,3 M Ft.
- az Arany János utcában 10
éve épült 4 szobás, garázsos,
összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 27 M Ft.
- a Tavasz utcában 40 m2-es
komfortos családi ház eladó. Irányár: 5,9 M Ft.
- a Kápolna utcában összkom-

fontos hozadékuk közösséget
összekovácsoló erejük – mutatott rá Klopcsikné Somorjai
Mária, az iskola pedagógusa.
Kiemelte, nagyon örül, hogy
a mai rohanó világban ilyen
szép számban tudtak idõt szakítani szülõk, gyerekek, kollégák a közös munkára, amire
egyébként már harmadik alkalommal volt példa. Ami az
udvar jelenlegi állapotát illeti,
a töredezett, kátyús betonra
ráfér a javítás, erre várhatóan még ebben a hónapban
sort kerít az önkormányzat.
Máskor is van lehetõség arra, hogy a szülõk összefogjanak az iskoláért, gyermekeikért, illetve eltöltsenek
együtt néhány vidám órát.
Hamarosan itt a már hagyományos sportnap ideje, ahol
a versenycsapatok fele anyukákból, apukákból áll, majd
januárban a jótékonysági
bálra várja az iskola a közösséget.
-gyöngyfortos családi ház eladó. Irányár 28 M Ft.
- Pollack M. utcában 2,5
szobás, felújított lakás eladó. Irányár 8,8 M Ft.
Dunaföldváron
- a 6-os fõút mellett 700 m2
alapterületû teljes közmûves, gázzal fûthetõ, azonnal
üzemeltethetõ DISCO kiszolgáló helyiségekkel eladó. Telekterület 2860 m2.
Irányár: 37,5 M Ft
- a Dózsa György utcában 930
m2-es telken 150 m2-es 3 szobás

Idén is a paksi Pákolitz István Városi Könyvtár ad otthont az évrõl évre népszerûbbé váló, egész Kárpát-medencére kiterjedõ, Wass Albert
Vers- és Prózamondó Verseny
megyei döntõjének. A Wass
Albert Törzsasztal, Bonyhád
város, valamint a bonyhádi
Vörösmarty Mihály Általános
Mûvelõdési Központ meghirdette rendezvény ezúttal
Wass Albert születésének
centenáriuma jegyében zajlik. Külön kategóriában nevezhetnek a 24 év alattiak és
a felnõttek egy Wass Albert
és egy Balassi-kard díjas költõ versével vagy prózájával.
Az elõadásra szánt mû nem
lehet hosszabb öt percnél. A
döntõben a helyszínen dõl el,
hogy a zsûri melyik mû elõadását hallgatja meg.
A centenárium évében elõször hirdetik meg az énekelt
vers kategóriát, melyre korosztálytól függetlenül olyan

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján,
a volt konzervgyári
irodaépületben
(Tolnai út 2.)
15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252
összkomfortos villanykályha fûtéses családi ház berendezéssel eladó Irányár: 8,1 M Ft
- a Kéri utcában 4 szobás
összkomfortos gázfûtéses családi ház nagy terasszal, szuterinnal eladó. 1,5-2 szobás
dunaújvárosi, dunaföldvári,
paksi lakást az árba beszámítunk. Irányár: 24,8 M Ft
- Madocsa külterületén Dunakömlõd felõli részen 49,7 hektár
erdõ, szántó 2997/ 39699 tulajdoni hányada HRSZ: 0249/6
2,9 M Ft eladó.

elõadók jelentkezését várják,
akik a fentebb felsorolt költõk
verseit megzenésítve kívánják bemutatni saját komponálású dallammal, hangszeres kísérettel vagy anélkül.
A 14 év alatti gyermekek
számára meseillusztrációs
versenyt hirdetnek, melynek
során Wass Albert mesegyûjteményeihez, a Tavak könyve, Az erdõk könyve valamint
a Válogatott népmesék és
mondák meséihez várják a diákok grafikai vagy festészeti
technikával megfogalmazott
gondolatait. A pályamûveket
A/4-es illetve A/3-as méretben várják november 15-ig a
Vörösmarty Mihály ÁMK címére, (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2) ahol elõzsûrizést
követõen kiállítják az illusztrációkat.
Nevezési határidõ: november
20. Jelentkezési lap letölthetõ
a www.vkpaks.hu címen.
-s-

A 45 perc
ifjúsági melléklet

megjelenését

a Bau-Paks Kft.
támogatta.

- Bölcskén a központhoz közel
a Damjanics utcában összkomfortos téglából épült 3 szobás,
gázfûtéses családi ház azonnal
beköltözhetõ eladó. Irányár:
10,3 M Ft
- Dunakömlõdön a Béke u
24 sz alatt összközmûves
315 m2-es építési telek eladó. Irányár: 3,8 M Ft
Ingatlanok eladás elõtti
értékbecslése. Részletes
felvilágosítás:
Fonyó Lajos ingatlan értékbecslõ-közvetítõ
Tel: 70/310-8374, Fax: 75/314-119
E-mail: fonyolajos@freemail.hu
Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Gyalogtúra az egészségért
Minden esztendõben két
alkalommal, rügyfakadás
és lombhullás idején könynyû sétára invitálja a lakosságot az ÖKO Munkacsoport Alapítvány és az
Egészséges Városok paksi
szervezete a Séta az egészségért program keretében.
A 2002-ben elindított és töretlen sikerrel zajló túrasorozattal olyan tevékenységet kínálnak a szervezõk,
amely nem megerõltetõ,
nem kell idõre teljesíteni
különbözõ távokat, nem
kell dombokat, hegyeket
megmászni, tehát a kicsi
gyermektõl az idõsebbekig
bárkinek ajánlott. A prog-

ram célja egyrészt az
egészséges életmódra nevelés, másrészt, hogy olyan
talán kevésbé ismert helyekre menjenek, amelyekre érdemes figyelni és vigyázni, megismerjék Tolna
megye tájait, nevezetességeit, természeti kincseit.
Az idei õszi alkalommal a
Vörösmalomhoz vezetett a
mintegy 120 fõs társaság
útja. A tóhoz vezetõ útig
busszal utaztak, onnan pedig gyalog mentek a vízhez, ahol elidõztek egy darabig, majd továbbindultak, a csoport nagy része a
Haladás utca, Hidegvölgy
felé, onnan haza. A sorozat

Tökre tök
jellegzetessége, hogy a
résztvevõk ötleteit, kéréseit is figyelembe veszik a
következõ úti cél kiválasztásánál. Emellett az is befolyásolja az újabb helyszín hollétét, hogy milyen
sikerrel pályáznak a szervezõk forrásra. Az elképzelés egyelõre az, hogy tavaszi sétájuk Lussoniumba
visz majd. Bár korábban
már jártak már ott, de azóta sokat változott a romkert, érdemes tehát ismét
megnézni, tájékoztatott
Jantnerné Oláh Ilona az
ÖKO Munkacsoport Alapítvány vezetõje.
-gyöngy-

Hulladék volt a belépõ

Játszva tanulhattak a környezetvédelemrõl azok a gyerekek, akik ellátogattak az
ASE Szabadidõsport Szakosztályának szervezésében
megrendezett Zöldfülû játszóházba, az egyesület sportcsarnokába.
Játszóházba
nem elõször hívták a kisebbeket és nagyobbakat, de az,
hogy a rendezvény központi
témája a környezetvédelem
legyen, új gondolat volt. Szinte minden programelem kapcsolódott valamilyen módon
ehhez a témához, tudtuk meg
Sánta István szakosztályvezetõtõl. Olyan kérdésekre
Fotó: Szaffenauer Ferenc

kaphattak választ többek között a vendégek, hogy menynyi alumíniumdobozból készülhet egy új bicaj, hogyan
lehet egy kis odafigyeléssel
takarékoskodni az energiával
a háztartásban, mi az a szelektív hulladékgyûjtés, a
komposztálás, melyik állat illetve növény védett. Az állatsimogatóban nyuszi, hörcsög,
gyík, papagájok és kiskutyák
pihentek, láthattak az érdeklõdõk macskabaglyot, és ha
volt kérdés az állatok szaporításáról, ivartalanításáról,
tartásáról, a doktor bácsi szívesen válaszolt. A kisebbek a
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babszõnyegen fajátékokkal
játszhattak, a nagyobbak pedig az ugrálóvárban illetve a
mászófalon, ügyességi játékokkal is múlathatták az idõt.
Mindemellett kézmûves foglalkozásokat is tartottak, ahol
elsõsorban
természetes
anyagokkal dolgoztak, volt
arcfestés, hétpróba, a csarnok elõtt pedig a tûzoltóság
és rendõrség munkatársaival
is találkozhattak a gyerekek.
– A programra a belépõ
egy újrahasznosítható hulladék volt, amelyet el is kellett
helyezni a megfelelõ szelektív hulladékgyûjtõ konténerben. – mondta el Sáfrány
László segédszervezõ. A
fémedények hamar megteltek papírral, mûanyag flakonokkal, üveggel, de szárazelemet is leadhattak a látogatók. A szervezõk meghívását sok, a témában érintett
szakember, illetve szervezet
elfogadta, közremûködött
többek között a DC Dunakom Kft., az Együtt a parlagfû ellen Alapítvány, a
MAG alapítvány, és támogatókban sem volt hiány.
-gyöngy-

Egész nap nagy volt a jövésmenés a városháza elõtt a
Paksi Kertbarát Egyesület
Tök jó napján. A programot
több éve rendezik, az adventi kiállítás helyét elfoglalva
ez vált az egyesület legjelentõsebb programjává. Többekkel karöltve rendezték
az egész napos rendezvényt,
ahol volt vásár – persze a témához, mármint a kertészkedéshez kapcsolódóan, cserebere, és teával, zsíros kenyérrel meg is vendégelték
a nézelõdõket. A most tízéves egyesület tagjai nagy
gonddal készültek, lámpásokat, más tárgyakat készítettek. Várták mindazokat,
akik töklámpásokat készítettek egyrészt versenyre,
másrészt arra, hogy szürkületkor meggyújtsák a
lámpákat a városháza elõtti
téren.
A nemcsak felnõtteknek
szóló városi tök jó napot kizárólag tökmagoknak szervezett tökmagnapok követték a
Hétszínvirág
óvodában.
Elõbb az óvónõk báboztak a
gyerekeknek, másnap a Paksi Kertbarátok Egyesület
tagjai látogatták meg õket.
Barkácsoltak, játszottak, versenyeztek, mégpedig úgy,
hogy minden a tökrõl szólt.
– Szeretnénk elterelni figyelmet a halloweenrõl – fogalmazott az intézményvezetõ hozzátéve: a magyar népi
kultúrának is vannak olyan
hagyományai, melyek a tökre
épülnek. Jantnerné Oláh Ilona hozzátette, több meséken,
versben, találós kérdésben
fellelhetõ. A tökmagnapokon
óvónõik és a kertbarát hölgyek segítségével a gyerekek
különféle tárgyakat készítettek, melyeket ki is állítottak.
Mivel az idõjárás rosszra fordult, elmaradt a záró program, nem kerültek ki a kis
töklámpások az intézmény
elé.
-vt-
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Híres paksiak, paksi hírességek

Klein Antal
A Biritó pusztai földbirtokos Paks város és Tolna megye XX. századi történelmének, az elsõ világháborút
követõ évtizedek politikai
eseményeinek egyik fontos
közszereplõje volt.
Klein Antal 1885. december 27-én született a ma
Szerbia területén található
Gádoron, német anyanyelvû, kisbirtokos családból.
Középiskoláit Baján és a
szegedi piaristáknál végezte, egyetemi diplomáját Budapesten, az állam- és jogtudományi karon szerezte,
majd az innsbrucki egyetemen teológiát és bölcsészettudományi tanulmányokat
végzett.
A bírói pályát választva
kezdett el dolgozni Szegeden, de egészségi okokból a
jogi pályáról le kellett mondania. Tolna megyébe költözött, megnõsült, felesége
Wéber Erzsébet, annak a
tengelici
földbirtokos
Wéber Jánosnak a leánya,
akivel késõbb együtt alapították a Tolna megyei
Egyesült Kisgazda és Földmûves Pártot. Klein Antal
elõször Dõripatlanban majd
1915-tõl a Paks melletti
Biritópusztán, családi birtokon kezdett gazdálkodni.
1918-tól aktív szereplõje
lett a megyében szervezõdõ
kisgazda csoportosulásoknak, s szorgalmazta a kisgazda-eszmeiségû pártformációk egyesítését. Az
egyesülés létrejötte s a kisgazdák választási gyõzelme
után Klein Antal 1920 májusától lett Tolna megye kormánybiztosa, és augusztustól a megye elsõ polgári
származású fõispánjaként
foglalta el hivatalát. A megye elõtt álló legfontosabb
feladatnak a nemzeti egység megteremtését, a német nemzetiséggel való

együtt munkálkodást, a demokráciát tekintette, ahol
csak egyetlen elõjog létezik:
a becsületes munka. Fontosnak és szükségesnek tartotta az agrárkérdés megoldásában a kis- és középbirtok szerepének növelését, s
érvelt a nagybirtok szerepének csökkentése mellett.
E véleményével, valamint a
királykérdésben megfogalmazott álláspontjával, miszerint nem a királykérdés
megoldásán kell csemegézni, hanem a kenyérkérdést
kell megoldani, Klein Antal
elérte, hogy beiktatása után
szinte azonnal a támadások
középpontjába került. Jóllehet az 1921. május 20-ai megyei közgyûlés résztvevõi
ellenszavazat nélkül állást
foglaltak mellette, s biztosították bizalmukról, Klein az
ülés után két hónappal lemondott fõispáni megbízatásáról.
1926-tól 1941-ig országgyûlési
képviselõ,
az
Egységespárt agrárius csoportjához tartozott, majd
1931-ben átlépett az ellenzéki, Független Kisgazdapártba. Felszólalásaiban fõleg közgazdasági és közigazgatási kérdésekkel foglalkozott, rendszerint meglepõ nyíltsággal bírálta a
kormány gazdaságpolitiká-

ját. 1938-39-ben a parlamentben s a vidéket járva
szónoklataiban figyelmeztetett a növekvõ birodalmi
német befolyás veszélyeire
a német nemzetiségek lakta
területeken, 1939. június
22-i országos feltûnést keltõ országgyûlési beszédében leplezte le, hogy a
Volksbund szövetség képviselõi „külföldi, német pénzt
kapnak”.
1941-ben Bajcsy-Zsilinszky Endrével támadt ellentétei miatt kilépett a kisgazda pártból, s ezután már aktív politikai tevékenységet
nem folytatott, de a háború
után is fenntartotta személyes kapcsolatait a régi kisgazdapárti
vezetõkkel,
meglátogatta õket Budapesten, õk lejöttek hozzá
vadászni.
A Rajk-per kiagyalói szerint 1948. október elején
Klein Antal birtokán rendezett vadászaton, az elhíresült paksi csõszkunyhóban
találkoztak és tárgyalt egymással Rajk és Rankovics
jugoszláv belügyminiszter,
és „Itt szõtte gyilkos terveit a Tito- és a Rajk-banda”,
ahogy az egyik korabeli újság, a Magyar Nap 1949.
szeptember 16-i számában
hírül adta. Mint tudjuk,
Klein Antal is, Tarisznyásék

Forrás:
-Dr. Dobos Gyula: Ellenforradalom és konszolidáció, in:
Tanulmányok Tolna megye történetébõl, XI.k.
-Hirn László: Tolnavármegyei fejek,
-Vida István: Meg nem történt találkozó, História, 1987./56.sz.
-Veressné Deák Éva: Elítélt neve: Tarisznyás Györgyi (a
paksi Jámbor Pál Társaság kiadásában, 1993.) -Kolta László: Perczel Béla és a bonyhádi Hûséggel a Hazáért mozgalom, in: Tolna megyei levéltári füzetek, 3.
-Kapitány Ferenc: 1956 elõtt, alatt, után Tolna megyében,
I.k.
-http://www.ogyk.hu/e-konyvtmpgy/alm/a1931_36/
176.htm

is teljesen ártatlanul keveredtek a perbe.
1949. július 15-én éjszaka
tartóztatták le Klein Antalt.
Három évet töltött magánzárkában, 1952-53-ban valamelyest enyhítettek büntetésén, 1955 nyarán szabadult. Politikailag rehabilitálták, lakást, nyugdíjat kapott. A forradalom napjaiban Pakson tartózkodott,
október 29-én õ is megjelent és beszédet is mondott
a paksi forradalmi szervezetek gyûlésén az Iparoskörben.
1957 tavaszán a forradalom alatti állítólagos tevékenysége miatt újra lecsukták rövid idõre. A hatóságokkal való huzavona után
1963-ban sikerült látogató
útlevelet kapnia nyugatra,
fiához. Errõl a látogatásáról már többé nem térhetett
haza még akkor sem, mikor
már 1976-ban enyhült a
helyzet.
A nyolcvanas éveihez közeledõ Klein Antal tevékenyen kapcsolódott be a
nemzeti emigráció életébe:
alapító tagja volt az európai
szabad magyar kongreszszusnak, díszelnöke a gazdaszövetségnek és a volt
politikai foglyok szövetségének. Mindig, minden érdekelte, ami otthon történt,
s ha tudott, segített. Szigeti
Lajos paksi katolikus plébános kérésére Klein Antal az
emigrációban élõ magyarokat személyesen, házról
házra járva kereste fel,
hogy a paksi és a faddi katolikus templom renoválására
pénzbeli támogatást gyûjtsön. Hathatós segítségét
csak a faddi templomban
örökíti meg emléktábla.
Klein Antal 94 éves korában halt meg az ausztriai
Rechnitzben (Rohoncon),
Burgerlandban, Oberwaldban temették el, 1979. november 7-én. Hajdani biritói
kastélyában ma az I. István
Szakképzõ Iskola mûködik.
Kernné Magda Irén
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Cserkész élménybeszámoló
Nem csupán tagtoborzás
volt a célja, támogatóinak
akart köszönetet mondani a
Bethlen Gábor Cserkészcsapat az elsõ paksi cserkésztalálkozó megszervezésével. Amint arról lapunk is
beszámolt egy korábbi számában, nyáron nyolc paksi
résztvevõje volt a cserkészek dzsemborinak nevezett világtalálkozójának. –
Ez csak a helyi vállalkozók
és magánszemélyek áldozatos támogatásának köszönhetõen jöhetett létre, hiszen az utazáshoz több mint
egymillió forintot gyûjtöttünk össze, ezen kívül pedig
rendezvényeinken nagyon
sok természetbeni segítséget is kaptunk – mondja
Nyisztor Ákos csapatparancsnok.
Akár érdeklõdõként, akár
támogatóként látogatott el
valaki a Balogh Antal Katolikus Iskola ebédlõjében és
annak udvarán megtartott
rendezvényre, úgy érezhette, hogy egy darabkát kapott a világtalálkozóból: a
résztvevõk elõször vetítéssel egybekötött beszámoló
keretében számoltak be élményeikrõl, majd elõadták
azt a koreográfiát, melyet a
programot megelõzõ mint-

1%

egy két esztendõ során tanultak be, hogy ízelítõt adjanak a magyar kultúrából.
Ezt kézmûves foglalkozások és íjazás követte. A
rendezvény alatt pedig
több alkalommal indítottak
tárlatvezetést azok számára, akik a kiállított tárgyakra voltak kíváncsiak. Mint
kiderült, a magyarok a
dzsemborin a legfelkészültebbek közé tartoztak, igen
népszerû volt mûsoruk és a
magyaros vendéglátást bemutató csárda is. – A magyar küldöttség Rubik-kockára komponált jelvénye
telitalálat volt – meséli
Göttli Attila, aki a világtalálkozón a nemzetközi tábortörzs tagjaként vett
részt, és a próbababán feszítõ egyenruhát mutatja
be. – Ugyanígy komoly csereértéke volt a nyakkendõgyûrûként használt gubacsnak is, mely csak a mi
egyenruhánk sajátja volt –
folytatja, majd szép sorban
fûzi történeteit a kiállított
térképekhez, talizmánokhoz, jelvényekhez, képeslapokhoz, övekhez. Beszámolója kétséget kizáróan
jelzi, életre szóló élményben volt részük.
-sAz összeget játékvásárlásra és
az óvoda szépítésére fordítjuk.
Lehoczkiné Tábi Márta
tagóvoda-vezetõ
Kishegyi úti tagóvoda

Paks Sárgödörtéri Prés-

háztulajdonosok Egyesülete
köszöni mindazoknak, akik
adójuk 1%-ával segítették az
Egyesületet céljai elérésében,
többek között, hogy a Paksi
Siller ismét régi fényében ragyogjon.
Köszönet a segítõkész

embereknek, akik adójuk 1%ával, 522.805 Ft-tal támogatták
a „Lépjük Együtt” Alapítványt.
Fotók: Szaffenauer Ferenc

A Paksi Chen stílusú Tai

Quan Sportegyesület a részére
2007. évben a 2006. évi személyi jövedelem adó 1%-ból felajánlott 20.239 forintot az
Egyesület tagjainak és támogatóinak nyári edzõtábori költségeinek a fedezésére fordította.
Ezúton is köszönetet mondunk
a támogatóinknak.
Paks, 2007. október 19.
Lacza János elnök
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Töltöttek és lõttek

Megtartotta hagyományos
évadzáró családi napját a közel száz fõt számláló Diana
Sportlövész Klub a biritói lõterén. A rendezvényt azért
hívták életre évekkel ezelõtt,
hogy legyen egy olyan alkalom, amikor a családtagok,
barátok közelebbrõl is bepillantást nyerhetnek a klub életébe, megismerhetik annak
tevékenységét, sõt ki is próbálhatják a lövészetet, tájékoztatott Nemeskéri Zsolt, a
klub elnöke. A találkozót a lövészet mellett más programokkal is színesítik. Szakítva
a régi hagyománnyal tavaly
õsszel már nem disznót vágtak, hanem bárki bebizonyíthatta, hogy õ készíti a legíny-

csiklandóbb kolbászt. Ez idén
sem volt másként, összesen
kilenc csapat állt asztalhoz a
sikerért, ami a szervezõk
nagy örömére hárommal több
volt, mint egy évvel korábban. Az ízletes tepsibe való
azonban mit sem ér szépen
terített asztal nélkül, úgyhogy asztalszépségversenyt
is hirdettek. Az öttagú zsûri
döntése alapján a kolbászkészítés gyõztese Vidi Ferenc
lett, a második helyezést dr.
Orova Tibor nyerte el, õt pedig Grósz György követte a
képzeletbeli dobogón. Az ítészek egy különdíjat is kiosztottak, amelyet a legszebb
asztalért járó kupával együtt
Lõrincz József vihetett haza.
A terített asztalok versenyében könnyû volt a döntés,
ugyanis csupán egy nevezõ
volt. A vetélkedés után már
nem volt más dolga a társaságnak, mint hogy elfogyaszszák a jóféle étkeket, beszélgessenek egy jóízût, illetve
aki kipróbálta a lövészetet,
meghallgassa, hogyan értékelik teljesítményét a hozzáértõk. A legközelebbi találkozón, amelyet tavasszal rendez
a klub, már tétje lesz, ki milyen pontosan találja el a
lõlapot, ugyanis akkor tartják
házi lõversenyüket. -gyöngy-

A Hétszínvirág Alapítvány

Munkacsoportunk tagjai

ezúton szeretné megköszönni a
támogatását mindazoknak, akik
adójuk 1%-át 2006-ban céljaink elérése érdekében ajánlották fel. Az ily módon befolyt
338.317 Ft-ot óvodánk udvarának korszerûsítésére, a homokozók árnyékolójának cseréjére, új babaház vásárlására fordítottuk. Bízunk abban, hogy az
elkövetkezõ években is támogatja közhasznú tevékenységünk minél hatékonyabb megvalósítását. Köszönettel:
Hétszínvirág Alapítvány
nevében: Lázár Márta
kuratóriumi elnök

köszönetét fejezik ki mindenkinek, aki adója 1%-ával a 2006os évben támogatta az ÖKO
MUNKACSOPORT ALAPÍTVÁNYT. A felajánlott összeget:
270.690 Ft-ot a környezeti nevelésre, a környezetvédelemre fordítottuk. Óvodásoknak, iskolásoknak és felnõtteknek szervezett rendezvényekre, akciókra és
arra a 10 újszülöttre, aki 2006ban kapott „Életfát” tõlünk. Kérjük a jövõben is támogatását,
hogy munkánkat egyre hatékonyabban tudjuk végezni.
Az ÖKO Munkacsoport
Alapítvány kuratóriuma
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Kalendárium: Szent Vendel és társai
Nem tehetek róla, de nekem
a Vendel névrõl kapásból egy
régi csanádi versike, a „Bolhavadász Bak Vendel” jut az
eszembe!
„Közlöm kenddel,
Bak Vendel,
Kendé bankó meg rendjel.
Hanem záros idõre,
Azt a bolhát lelõje!”
Pedig Szent Vendelnek
semmi köze a fent említett
bolhavadászhoz! A mi hõsünk a legenda szerint ír királyfi volt, aki sok év remetéskedés után beállt egy
gazdag emberhez pásztorkodni. Nagy valószínûséggel ezért tisztelik védõszentjükként a jószágtartó
gazdák és pásztorok. Szobrokat állítottak a számára,
melyeket október 20-án körmenettel tiszteltek meg.
Ezen a napon nem fogták
munkára az állatokat, és vásárra sem vitték. Sokfelé
búcsúnapként is szolgált.
Hogy a pásztorok mennyire tartották Szent Vendelt
„közülük valónak”, arról
egy anekdota tanúskodik.

Szent Péter szabadságot
kér az Úrtól, helyettesének
Vendelt ajánlja. Vendel panaszkodik, hogy nem tud
deákul, hogyan álljon majd
szóba püspökkel, táblabíróval. Péter megnyugtatja,
amióta õ a mennyország kapujának õre, közülük egy se
kérte a bebocsátást…
Október 21., Orsolya napja
idõjóslóként terjedt el a néphagyományban. Úgy tartották, ha ilyenkor szép az idõ,
karácsonyig meg is marad.
Az asszonyok úgy vélték,
hogy ezen a napon kell leszedni a káposztát, betakarítani a kerti veteményeket,
mert ki tudja, milyen idõjárás következik. (Pl. a sok
esõtõl kirepedeznek a szép
káposztafejek.)
Az õszi Jánoshoz (október
23.) kapcsolódott a szobai világítás megkezdése. Ez faluhelyen korábban szinte luxusnak számított, s a mesterséges világítást általában
csak házimunkához engedélyezték maguknak. Az idõjárást illetõen azt mondták:

„János napi zivatar, negyven
napig elkavar.”
Vendel napja mellett Dömötör (október 26.) az õszi
pásztorünnepek másik híres
napja. Ekkor számoltatták el
vagy hosszabbították meg a
juhászok szolgálatát, ezért is
hívták ezt a napot juhászújévnek. Az országban több
helyen tartottak állatvásárokat, többnapi mulatságokat,
juhásztort, juhászbált. E napon a juhászok a plébánia
udvarán birkapaprikást fõztek, a juhásznék bélest sütöttek, majd következett a
reggelig tartó mulatság,
amelyen még a papok is táncoltak!
Ez volt a bezáró mulatsága
a juhászévnek. Október 26ához idõjárásjóslás is kapcsolódott: ha hideg szél fújt,
kemény telet jósoltak. Szólás
is fûzõdik ehhez a naphoz: a
„Dömötör juhászt táncoltat”
a mulatságra és az esetleges
hiány miatt „megtáncoltatott” juhászra is utal.
Az október 28-i két apostol
közös névünnepét – utalva a

Gyertyafény az elhunytakért
November 1-jén van Mindenszentek, másodikán pedig a halottak napja. Kettõs
gyásznap ez, de ne feledjük,
hogy voltaképpen ünnep. A
Mindenszentek azoknak az
üdvözülteknek a közös ünnepe, akiket nem avattak
szentté, akikrõl a naptár név
szerint nem emlékezik meg,
a halottak napjának ünnepi
elõestéje.
Bár elhunyt szeretteire
mindig emlékezik az ember,
ezen a két napon kiváltképpen sokan látogatják a temetõket, a sírokat az elmúlás virágaival díszítik, és a
halottak emlékezetére gyertyát gyújtanak. E napon a
távolba szakadt családtagok

is hazatérnek, emlékeznek
és imádkoznak a halottak
üdvéért. A gyertyagyújtás
hagyományához több népi
hiedelem és magyarázat is
kapcsolódik. Némelyik szerint célja, hogy a szegény,
fázós lelkek annak fényénél
melengethessék magukat,
illetve hogy a véletlenül kiszabadult lelkek a világosban újra visszataláljanak a
maguk sírjába, és ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az
otthon élõket.
A sírok tisztítása magyar
területeken szokás, a rendbe
rakott sírokat virágokkal,
koszorúkkal és mécsesekkel
díszítik a hozzátartozók –
utalva ezzel az örök világos-

ságra. Ennek a hagyománynak is megvan a saját magyarázata: azért kell megszépíteni a sírokat, hogy a
halottak szívesen maradjanak a lakhelyükben.
Sokfelé tartották úgy,
hogy Mindenszentek és halottak napja közti éjszakán
a halottak miséznek a templomban, és amíg a harang
szól, hazalátogatnak szétnézni. Ezért minden helyiségben lámpát gyújtottak,
hogy az elhunytak eligazodjanak a házban. Volt, ahol
számukra is megterítettek,
kenyeret, sót, vizet tettek
az asztalra. Egyes vidékeken a temetõbe vitték, a sírokra helyeztek belõle, a

hideg idõre – így foglalta
rímbe a régi parasztregula:
„Mögérkezett
SimonJúdás, Jaj mán néköd põregatyás”. Ez a nap arról is
nevezetes, hogy Hegyalján
ilyenkor kezdték a szüretet.
Sok helyen a kukoricafosztás, tengerihántás, máléfejtés kezdõnapja, amely a
szürethez hasonlóan a közösségi élet egyik fontos
eseménye volt. Fõtt csöves
és mézes kukoricával, õszi
gyümölcsökkel, néhol zsíros
pogácsával és borral kínálták a segítõket. A munka
mellett tréfára is jutott idõ.
A lányok arcát a legények
üszkös kukoricával kenegették: „úgy kikenték, hogy
sokszor, hogy ölig vót kimosdani”. A piros csöveket
pedig elkapkodták, s azt
csókkal kellett kiváltani.
(Elõbbi kevésbé, utóbbi jobban tetszik.) A legvégére
egy jó tanácsot hagytam,
mely szerint Simon Júdás
napján senki se vágasson
eret, mert megjárhatja! (A
következményekkel kapcsolatban a kalendárium
részletekkel nem szolgál.)
Hahn Szilvia
maradékot pedig a koldusoknak adták.
Erre a hétre, a „halottak
hetére” munkatilalom vonatkozott. Tiltott dolog volt a
meszelés, mosás, mezõn dolgozás, ez sok bajt hozhatott a
ház népére, mert megzavarja a holtak nyugalmát.
E hiedelmek ma már kiveszõben vannak, a gyertyagyújtás meghitt hagyománya azonban élõ szokás. Régen – van, ahol még napjainkban is – ezen az estén otthon is égett a gyertya, mégpedig annyi szál, ahány halottja volt a családnak. Mindenszentek estéjén gyertyák, mécsesek fénye világítja majd be a temetõket, és ki
tudja, talán néhány ablakban
is pislákol majd egy-egy
gyertya.
Hahn Szilvia
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Jó napot, mi újság?

Márkus Zalán
Márkus Zalánnak a zene a hobbija, másodállásban koncert- és rendezvényszervezéssel foglalkozik, vállalkozását
is ez irányban fejleszti. A kultúrát hivatásából eredõen
rendkívül fontosnak tartja, a PAKSI Egyesület tagja, fõállásban a Vak Bottyán Gimnázium élelmezésvezetõje.
A Pécsi Tudományegyetem
mûvelõdési és felnõttképzési
szakán diplomázott Márkus
Zalán. A szükséges tudás és
nyelvvizsga megszerzése érdekében tanulmányait egy
évre megszakította, ez idõ
alatt Németországban és
Portugáliában
dolgozott.
Volt bébiszitter, megismerkedett a szõlõültetés, kertépítés rejtelmeivel. Magyarországra visszatérve befejezte az iskolát, és középfokú
nyelvvizsgát tett németbõl.
Azóta folyamatosan dolgozik, jelenleg a Vak Bottyán
Gimnázium élelmezésvezetõjeként. A hatalmas ételmennyiség elõállítása nem
kis felelõsség, szerencsére
kiváló kollégák veszik körül,
akik megkönnyítik a munkáját. Közös sikerük volt, mikor a Duna-parti szezonnyitón a legjobb halászlének já-

ró díjat hozhatták el. A zene
a hobbija, több rendezvény
is kötõdik a nevéhez. Az elsõ
években az Amatõr PopRock-Jazz Fesztivál szervezésében segédkezett. Büszke arra, hogy itt játszott elõször például a Puzzle együttes, amely azóta Angliában is
befutott. A PAKSI (Pihenés
Akció Kultúra Sokszínûség
Információ)
Egyesület,
melynek õ is tagja, szintén
több zenei, kulturális rendezvényt szervezett már. Az
egyik ilyen például a
Paks&Roll, ahol paksi vagy a
városhoz kötõdõ zenekarok
lépnek fel. Ezen kívül Zalán
vállalkozása is egyre inkább
ilyen irányba fejlõdik. Néhány éve barátjával közösen
üzemeltetnek egy kávézót,
melyet nemrégiben pubbal
bõvítettek, ahol színvonalas
rendezvényekkel, zenei cse-

megékkel várják a vendégeket. A dolog könnyûzenei
klubfoglalkozásként mûködne, ahol mûvelõdésszervezõi
vénáját is kiélheti. Tervei
szerint különbözõ expedíciók
élménybeszámolóit is itt tartanák, egyik ezek közül a
Pannóniával Pekingben címû
elõadás. Szeretne olyan ze-

mellett kitûnõ tanulmányi
eredménnyel büszkélkedhet.
Sarolta elmondta, hogy korábban sportolt is, két évig
teniszezett, két évig kosárlabdázott, de erre már sajnos
nem marad ideje. Édesanyja
egyedül neveli két gyermekét, minden erejével támogatja csemetéit, büszke Sa-

rolta sokoldalúságára és
eredményeire. – Jó kislányom van – mondta, és megemlítette, nagyon sok segítséget kap a nagyszülõktõl. A
nyolcéves kisöcsi már aktív
focista, az ASE jövõbeni reménysége. Hatodikos korban
még kevesen tudják, mivel
foglalkoznának felnõttként.
A humán területen elért
eredmények alapján Sarolta
válasza meglepõ: programozó matematikus szeretne lenni. Családi példakép alapján
döntött, de már sokat foglalkozik a számítógéppel, s természetesen matematikából is
kitûnõ. A talpraesett, vidám
kislány díjazott volt a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány idei díjkiosztóján.

Tehetségesek, fiatalok

Gologi Sarolta
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hatodik osztályos
tanulója a magyar nyelv és
irodalom területén jeleskedik. Adottságának és az elolvasott könyveknek köszönheti eredményeit helyesírásból:
az iskolai megmérettetéseken kívül országos levelezõ
versenyen ért el elsõ helyezést. Irodalmi mûsorokban is
szívesen szerepel. Tehetsége
a rajzban is megmutatkozik,
európai rajzpályázaton munkájáért könyvjutalomban részesült. Kedveli a zenét is, az
iskolai énekkar tagja, õsz óta
gitározni tanul, s mindezek
Fotók: Molnár Gyula

nészeket is meghívni, akik
szívesen tanítanák a fiatalokat. Úgy véli, ezzel meglévõ
igényt elégítenek ki, mivel
eddig ilyen jellegû hely nem
volt a városban.
A pub és a kávézó fõleg hétvégi elfoglaltságot jelent, hét
közben a délutánokat a családdal tölti. Andreával régóta ismerik egymást, két évvel ezelõtt házasodtak össze,
majd megszületett gyermekük, Lilla. A velük töltött
idõt nagyon fontosnak tartja, sokat kirándulnak. Ennyi
testmozgásra szükség van,
hiszen iskolásként szinte
mindent kipróbált: cselgáncs, karate, kosárlabda,
foci és lovaglás, de ezekre
sajnos már tényleg nem marad ideje. A munka és a család mellett egy hobbi fér el,
ez pedig a zene. Terveirõl elárulja, hogy egyszerre több
dolog is foglalkoztatja, de
nem mindegyik kiforrt ötlet.
Nem titok, hogy az egyesülettel egy karácsony környéki rendezvényt terveznek, de
ennél többet még nem szeretne elárulni.
-gyuri-
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Tizenharmadik helyen a Gellei gárda
Az elmúlt két hétben egy
bajnoki fordulót rendeztek
a Soproni Ligában, az „A”
válogatott Európa-bajnoki
selejtezõje miatt. Az október 6-án rendezett 11. játéknapon a Paksi FC Gyõrben vendégszerepelt. A
kisalföldi együttes a mérkõzés elõtt a 6. helyen állt a
táblázaton, míg a Paksi FC
a 12.-en. Hazai környezetben az ETO mindenképp
esélyesnek számított, de a
vendég zöld-fehérek is pontért mentek Gyõrbe. A találkozó elején az expaksi
Nikolov már a 9. percben
megszerezte a vezetést. Az
egygólos elõnyt az elsõ játékrészben megõrizte az
ETO, sõt Bajzát lövésénél a
kapufa mentett. Ekkor
sokkal jobban játszott
Egervári Sándor együtte-

se. A fordulás után Tököli
révén gyorsan egyenlített a
Paks, de a 61. percben Völgyi, míg a 67.-ben Bogdanovics is betalált Kovács
Attila kapujába. Sokáig
úgy tûnt, a PFC pont nélkül távozik a Rába partjá-

Egál Eszéken

Ketrecben a Kreszpark a nyerõ

A bajnoki szünetet kihasználva Horvátországban játszott edzõmérkõzést a Paksi
FC élvonalbeli labdarúgócsapata. Eszéken az NK
Osijek volt az ellenfél, mely
csapat a horvát bajnokságban az elõzõ szezonban hatodikként zárt és jelenleg az
ötödik helyen áll. Az összecsapás elsõ félidejében szabadrúgásból Babic révén
szerzett vezetést a hazai
együttes. A második játékrész 5. percében Balaskó
egyenlített, ezzel beállítva a
végeredményt. Gellei Imre
szerint rendkívül hasznos
találkozón van túl a PFC, hiszen a horvát bajnokság magasabban jegyzett a magyarnál. – Éger László, Tamási Gábor, Balaskó Iván és
a fiatalok teljesítményét
emelném ki, de a csapat egésze nagyon jól mozgott a
mérkõzésen – értékelt a
PFC edzõje.
efgé

ról, de a Gellei legénység
nem adta fel, és hatalmas
erõket mozgósítva küzdött
az egy bajnoki pontért. A
86. percben Balaskó révén
11-esbõl szépített a PFC,
majd a 91. percben Márkus
volt jókor jó helyen, és ki-

Búcsúzott a Paksi FC a Ligakupa 2007 õszi küzdelem-

sorozatától. Az „A” csoportban szereplõ Paksi FC az
utolsó fordulóban Székesfehérváron lépett pályára. Az
FC Fehérvár ellen a továbbjutás érdekében mindenképp
gyõzni kellett volna paksi csapatnak, de Kocsis már a 6.
percben a hazaiakat juttatta elõnyhöz. A 21. percben
Balaskó egyenlített, így a félidõben 1:1-et mutatott az
eredményjelzõ tábla. A második negyvenöt percben aztán ismét magához ragadta a vezetést a fehérvári gárda.
A 61. percben Farkas Balázs vette be Kovács Attila kapuját, majd a hajrában a 83. percben Sitku is betalált,
így kialakítva a 3:1-es végeredményt. A vereségnek köszönhetõen a Paksi FC kiesett a Ligakupából, folytatás
tavasszal. A legjobb nyolc közé az „A” csoportból az FC
Fehérvár mellett az Újpest FC jutott.

A Kreszpark Rangers sikerével zárult az immár 8.
alkalommal kiírt Öreghegy-Ketrec Kupa. A kispályás labdarúgótornára a
szervezõk ezúttal is hat
csapatot vártak.
Úgy tûnik, az idén elmarad a
szabadtéri kispályás labdarúgó bajnokság, ahol több
évre visszamenõen átlagban
húsz-harminc csapat mérte
össze tudását, õszi-tavaszi

rendszerben. Talán a hiánypótlás szándéka is vezérelte
a malomhegyi torna szervezõit, mikor – az elmúlt évek
gyakorlatától eltérõen – idén
másodízben hirdették meg a
kupát. A levegõ ugyan szombaton reggel még csípõs volt,
azonban a két hármas csoportba sorolt csapatok hangulata fokozatosan emelkedett, köszönhetõen a játéknak és a folyamatos folyadék-utánpótlásnak. A torná-

egyenlített. Az összecsapáson több gól már nem esett,
így 3:3-as döntetlennel zárult a mérkõzés. Egervári
Sándor
keserûségének
adott hangot a lefújás után.
Szerinte az elvesztett két
pont nagyon hiányozni fog
az ETO-nak a végelszámolásnál. Gellei Imre viszont
örült az egy pontnak, és a
csapat küzdeni tudását
emelte ki a találkozó végén.
A Soproni Ligában lapzárta után ismét idegenben
szerepelt a Paksi FC. Október 20-án Újpesten a paksi
legények 3:1-es vereséget
szenvedtek. A PFC gólját
Kiss Tamás lõtte. A bajnokságban a Paksi FC 12
fordulót követõen 11 szerzett ponttal a 13. helyen áll.
Legközelebb hazai pályán
november 3-án 13.30-kor
lépnek pályára Tököliék. Akkor a Diósgyõri VTK látogat
a Fehérvári útra.
efgé
ra ezúttal is hat játékost neveztek a csapatok, és egyszerre hárman-hárman küzdöttek kiskapura kétszer tíz
perces félidõben. Az alapszakasz után a csoportok utolsó
helyezettjei játszottak az
5–6. helyért. Ezúttal a legutóbbi gyõztes S.T.L. Bt.
alulmaradt a Malomhegyi
Öregfiúkkal szemben. A két
elõdöntõben a Kreszpark legyõzte a Boszorkány Sörözõt, majd a Malomhegyi fiatalok 5:2-re verték a Kópis
Kft-t. Végül a döntõben az
Osztermayer és Hortobágyi
által vezérelt Parkosok 0:2rõl fordítva 4:3-ra nyertek,
míg a harmadik helyért járó
serleget a Boszorkányok vihették haza. A torna gólkirálya, szétlövés után Barabás
Tibor (Boszorkány Sörözõ)
lett hét találattal. A mérkõzések és eredményhirdetés
után a csapatok jóízûen elfogyasztották a közös ebédet, a
megmaradt sört, majd megegyeztek abban: a sorozatnak folytatódnia kell.
titti
Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Az utolsó percek döntöttek
Háromnegyed részben kicserélõdött
játékosállománnyal és új edzõvel vágott
neki az új idénynek az Atomerõmû SE NB I-es férfi kosárlabdacsapata. Nyolc év
után tért vissza Paksra a magyar kosárlabda sport egyik
kiemelkedõ tudású játékosa,
Gulyás Róbert, a vezetõedzõi
posztra pedig fiatal, tehetséges szakember, Sabáli Balázs érkezett. Rögtön az elsõ
fordulóban hazai pályán mutatkozott be az új csapat. Az
ellenfél a megfiatalított
Univer KSE volt, kispadján
az elõzõ évek paksi sikerkovácsával, Zsoldos Andrással.
A telt ház elõtt lejátszott
mérkõzés nagyon jól indult a
hazai csapat számára, két és
fél perc után 10-0-ra vezettek. Ezután rendezte sorait a
Kecskemét, de a tíz pont körüli különbség megmaradt.
Az ASE az elsõ negyedet 2314-re, a másodikat 16-14-re
nyerte. A nagyszünet után
felváltva estek a kosarak, a
harmadik etap végére a vendégek faragtak hátrányukból. Az utolsó tíz percben aztán megtörtént az, amire
Zsoldos Andráson és a kecskeméti játékosokon kívül
senki sem számított: a biztos
tízpontos elõny birtokában
az Atomerõmû már zsebben
érezte a gyõzelmet, az
Univer azonban az utolsó pillanatig küzdve ledolgozta
hátrányát, és egy ponttal
megnyerte a találkozót.
ASE-Univer KSE 76-77.
– Magunkra húztuk az ellenfelet a sok hibával, tizennyolc eladott labdával nem
lehet mérkõzést nyerni. Magunkat okolhatjuk ezért a
vereségért, a legszörnyûbb
az egészben az, hogy negyven percig vezettünk, és az
utolsó pillanatban kapunk
egy kosarat. Nagyon szomorú vagyok, nem ilyen kezdésre számítottam – mondta el
Sabáli Balázs.
Fotó: Molnár Gyula

– Nagyon sokáig nem tudtuk ellensúlyozni az ASE fizikai és rutinbeli fölényét, kicsit bátortalanok voltunk. Az
utolsó negyedben feljavult a
védekezésünk, és bravúros
gyõzelmet arattunk. Egy nálunk jobb csapatot tudtunk
megverni – nyilatkozta boldogan Zsoldos András.
A második fordulóban
Nyíregyházára utazott az
Atomerõmû csapata. A házigazdák 2006. április 29-én
kaptak ki utoljára alapszakasz mérkõzésen hazai pályán, így adott volt a feladat:
megtörni az NYKK sorozatát. Az elsõ negyed után már
nyolc pont volt paksi elõny,
ami a félidõhöz érve a duplájára nõtt. A harmadik negyedben is tovább nõtt a különbség, úgy tûnt, az utolsó
tíz perc már csak formalitás.
A Nyíregyháza azonban nem
így gondolta, és minden
mindegy alapon elkezdett
rohanni. A nagy száguldásnak kis híján meg is lett az
eredménye, de a lefújáskor
az ASE tizenkilenc pontos
elõnyébõl még maradt öt,
paksi gyõzelem született.
Marso-Vagép NYKK –
Atomerõmû SE 87-92. Sabáli
Balázs vezetõedzõ szerint

Murry volt a csapat legjobbja, Mucic és Gulyás hasznosan játszott, Taylor pedig a
legjobbkor dobta a pontokat.
A következõ hazai mérkõzésre október 21-én 13.40kor került sor, az Albacomp
ellen. A rendhagyó idõpont
a televíziós közvetítésnek
volt köszönhetõ, és ez meglátszott a nézõk számán is.
A vendégeket más esetben
háromszor ennyi szurkoló
kíséri el Paksra, és a hazai
drukkerek közül is többen a
tévé képernyõjén nézték végig a találkozót. A székesfehérvári csapat eddigi két
mérkõzését otthonában játszotta, és meg is nyerte, a
Kaposvár és a ZTE ellen. A
mérkõzés Mucic büntetõjével indult, majd Gulyás dobott egy hárompontost. A
vendégek azonban tartották
a lépést, fej-fej mellett haladtak a csapatok. Az ötödik
percben Mészáros ellen már
a második támadó faultot
fújták be a bírók, ezért lehozta a pályáról Sabáli Balázs. Egypontos ASE elõnynyel indult a második negyed, ami Gray kosaraival
szép folyamatosan nõni kezdett. Az Alba nagyon pontatlanul célzott, összesen

nyolc pontot szereztek ebben a játékrészben. Tizenegy pontos hazai elõnnyel
vonultak a nagyszünetre a
csapatok. A folytatásban
sem változott a játék képe,
tartotta elõnyét a Paks. A 3.
percben az Albacomp palánkja alatt a két óriás, Gulyás Robi és a vendégek centere, Bencze Zoltán harcolt a
labdáért. A nagy kavarodásban Bencze arccsontja megsérült, ezért ápolni kellett.
Ebben az idõszakban egyszerre négy magyar játékos
is a pályán volt az Atomerõmû csapatában. Az utolsó negyednek tizenhárom pontos
elõnnyel vágott neki a hazai
csapat. Ez azonban az elõzõ
két mérkõzést figyelembe
véve közel sem jelentette
azt, hogy zsebben a gyõzelem. A játék képe kísértetiesen hasonlított a Kecskemét
elleni találkozóéhoz. Amíg az
ASE játékosai négy pontot
dobtak, addig az ellenfél játékosai Simon Balázs vezényletével tizennégyet szereztek. Az utolsó percek óriási csatát hoztak, az Albacomp mozgósította utolsó
erõtartalékait.
Agresszív
egészpályás letámadást játszottak, többször csak két
pontra voltak az egyenlítéstõl. Szerencsére ebben az
idõszakban Mészáros Zalán
a vállára vette a csapatot, és
biztos kézzel értékesítette a
büntetõket. Az utolsó másodpercben a mezõny legjobbja, Gulyás Róbert még
beszórt egy triplát a vendégek kosarába, amivel feltette
a koronát az aznapi teljesítményére. ASE-Albacomp
65-58. – Legalább tizenöt
ponttal jobbak voltunk, de
ezt be is kellene bizonyítani
számszerûleg…. Mind a három meccsen jól játszottunk,
de csak kettõt nyertünk. –
értékelte teljesítményüket
Mészáros Zalán.
joko
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Újra pattog a kaucsuk

Ezüst került Bor nyakába

Gold Cup néven útjára indult
az ASE sportcsarnokban a
városi asztalitenisz csapatbajnokság. A résztvevõ csapatok
két-két egyéni és egy páros
mérkõzést játszanak egymással. A bajnokságban nyolc
csapat vesz részt: Easy Rider
(Bán András, Bujdos Ferenc),
PADOSZ-lányok
(Riszter
Margit, Gyarmathy Katalin),
Joola Boy’s (Haskó Gergely,
Vida Károly), Malomhegyi
Torreádorok (Gódor Tibor,
Pataki
János),
Puszta
Hanchaster (Béda György,
Németh Róbert), Zeneiskolások (Pach Ferenc, Lamm János), Öreg Halak (Angyal Já-

Az év utolsó cselgáncs világkupa versenyét rendezték
Azerbajdzsánban, ahol az
Atomerõmû SE két sportolója
lépett tatamira. Braun Ákos a
73 kg-os súlycsoportban a
svájci Papaux elleni elsõ mérkõzésén gyõzött, a folytatásban azonban az ukrán
Kuzmintól váratlan vereséget
szenvedett. Következett a vigaszág, ahol egymás után három mérkõzését is megnyerte. 3-0-ra gyõzte le a vb- és
Eb-ezüstérmes francia Fernandest, akárcsak a görög
Kotanidiszt, majd 5-0-val volt
jobb az olimpiai bronzérmes
lett Zelonijsnál. A bronzérem-

nos, G. Szabó Pál), Vis Major
(Bakó Györgyi, Dr. Hum Ferenc). – Az elsõ mérkõzések
közül kétségkívül a legnagyobb meglepetést a Joola
Boy’s–Easy Rider találkozó
hozta, a Joola-s Haskó Gergely szinte egyedül verte meg
az ellenfelet. Ugyancsak meglepetés volt az Öreg Halak veresége az Easy Ridertõl. Idáig a körbeverések jellemzik az
élboly alakulását – mondta el
G. Szabó Pál, a bajnokság fõszervezõje.
A tabella jelenlegi állása: I.
Öreg Halak 10 pont, II.
Puszta-Hanchaster 8 pont,
III. Easy Rider 8 pont. (joko)

Sakkgyõzelmek

Harmadosztály

Az Atomerõmû SE csapatai gyõzelemmel kezdték a szezont az október közepén induló NB I-es és az NB II-es sakk
csapatbajnokságban. Az élvonalbeli csapat a Szabó László csoportban a Postás
MTK-val mérkõzött. Gosztola István, a
csapat vezetõje elmondta, a nyitó fordulóban a fõvárosiakkal mindig szoros
meccseket vívnak és ez idén sem volt
másként. Az elsõ táblán Berkes Ferenc
játszott Pintér József nemzetközi nagymester, az olimpiai csapat vezetõje ellen,
és nagy küzdelemben döntetlen született. A második táblán Ács Péter is remizett, valamint Papp Gábor, Csom István és Molnár Béla is megosztozott a
pontokon. Ifjabb Szabó Krisztián, Fodor
Tamás, Vidéki Sándor, Györkös Lajos és
Tóth Lili viszont gyõzött, így végül az
ASE 7,5-4,5 arányban legyõzte ellenfelét. Az NB II Asztalos csoportjában szereplõ ASE II a Pécset verte magabiztosan 9,5-2,5 arányban. Gosztola István az
elsõ osztályú együttest mindenképp dobogóra várja, míg a harmadosztályú
csapattól a minimális cél a feljutás az
NB I/B-be. Berkes Ferencék legközelebb november 11-én ülnek asztalhoz, az
ESZI fõiskolai épületében. Akkor a Kazincbarcika látogat Paksra. Az NB II-es
együttes is hazai környezetben szerepel
a következõ fordulóban, Nagyatádot fogadja november második vasárnapján.
röné

Az NB III Winner csoportjában szereplõ Paksi FC csapata legutóbbi két mérkõzésén gyõzelem nélkül maradt. A 8.
fordulóban Mohácson játszott a Dienes
Pál edzette csapat és 1:1-es döntetlent
játszott.
– Ellentétes félidõket produkáltak a
csapatok, az elsõ negyvenöt percben a
hazaiaknak, míg a másodikban nekünk
volt több helyzetünk, így a döntetlen reális – értékelt a paksi tréner. A PFC gólját Fritz Ádám jegyezte. A következõ játéknapon hazai pályán a Beremend következett. A találkozó elsõ félidejében a

Sporthírek
Budapesten az Újpesti TE rendezte a

cselgáncs serdülõ „B” Magyar Bajnokságot. Kun Szilárd tanítványai közül Szõke
Attila a 33 kg-os súlycsoportban az elsõ,
Haklik Levente az ötödik helyen végzett.
36 kg-ban Jász Botond második, Pál Tamás a harmadik lett. Ádám Attila a 44 kgban szerzett bronzérmet, Lõrincz Olivér a
70 kg-os kategóriában lett ötödik lett.

ért vívott találkozón az osztrák Stangltól ipponnal vereséget szenvedett, és az ötödik
helyen végzett. A +100 kg-os
súlycsoportban Bor Barna
szenzációsan menetelt, ipponnal verte a szerb Radulovicsot, a grúz Kandzsaliasvilit,
és az orosz Gladkovot. A döntõben a fehérorosz vb-ezüstérmes Ribak megálljt parancsolt Barnának, aki a dobogó
második fokára állhatott.
Az ASE dzsúdósai közül
egyébként már biztos pekingi
résztvevõ Mészáros Anett (70
kg), aki világbajnoki bronzérmével megváltotta a repülõjegyet Kínába.
(joko)

vendégek sokkal többet támadtak, agilisan, erõszakosan futballoztak. A fordulást követõen már a paksi zöld-fehérek
játszottak mezõnyfölényben, de kontrákból a beremendiek voltak eredményesebbek, így 3:1-re gyõztek a Fehérvári úton. Ezúttal a Paksi FC gólját Varga László szerezte. Lapzártánk után
Bólyban vendégszerepelt a PFC, itt 4:3ra gyõztek a paksiak. Ezt követõen
hazai pályán Vári, Böde és Benedeczki
góljával a Tamási SE-t verte 3:1-re a
Dienes gárda.
Legközelebb 28-án a Bogád SE ellen
hazai pályán játszik a PFC.
efgé

Bakos Dávid beugróként vett részt

a rali OB 2 nyíradonyi, hetedik futamában. Markovics Györggyel egy Subaru
2000-es autóval, meghívott versenyzõként indultak a versenyen. Az 51 résztvevõ közül abszolút elsõként, 50 másodperces elõnnyel nyerték futamot.

A profik mellett az amatõr kosarasok is megkezdték az idényt. A paksi
városi bajnokságban 13 csapat vesz
részt. Már csak három csapat veretlen, a
Judoplastika, az Old Boys, és a Face
Kings.
Fotó: Markovics György

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

Mozi

Mit süt-fõz ma?

Október 28 (vas.) 19 óra
FÉRJHEZ MÉSZ,
MERT AZT MONDTAM
Feliratos amerikai
romantikus komédia
Október 31. (szerda) 19 óra
TÖRÉS
Feliratos amerikai thriller

Kiállítás
1956 eseményeire megemlékezve kamarakiállítás nyílott a Városi Múzeum kõtárában. A tárlat
november 30-ig tekinthetõ meg.
Október 28-án nyílik a
Tumpek Mihály paksi fényképészmesterre emlékezõ
kiállítás a mûvelõdési központ kiskiállítójában. A tárlat kapcsán elõadást tart
Gyõri Lajos, a MAFOSZ elnöke.
Október 30-ig még megtekinthetõk Égner József fafaragó népi iparmûvész alkotásai a mûvelõdési központ könyvtárgalériájában, illetve Kedves István
rajztanár képei a nagykiállítóban.
A dunakömlõdi faluházban
Stekly Zsuzsa tûzzománcmûvész kiállítása november
9-ig látható.

Sziklásiné Zerza Zsuzsanna
Mindenki, aki jól ismeri
Sziklásiné Zerza Zsuzsannát, tudja róla, hogy nem
csak hogy jól fõz, hanem
szeret is fõzni. És a fõzés
mellett nagy kedvvel áll neki süteményeket is varázsolni. Teszi ezt azért is,
mert egész családja „édesszájú”. Legtöbb receptje
családi ereklye, a dédnagymamája süteményleírásai is
naponta elõkerülnek a gyúródeszka és a mérleg mellé.
Ma már könnyebben elkészülnek a remekmûvek,
mint néhány évvel ezelõtt,
hiszen a közös alkotások a
kedvencek. Lánya Kata, sõt
Zsolti nagyfia is szívesen
besegít, ha megszületik az
ötlet, hogy mi is legyen a
napi desszert. A családdal
él a nagypapa is, õ sem csak
enni szereti a sütiket, van,
amit õ készít el, ilyen például a habcsók. Amikor Zsuzsát megkerestem, hogy
ajánljon valamilyen receptet a Paksi Hírnök olvasóinak, szinte gondolkodás
nélkül a diótortát választotta. Errõl a süteményrõl
tudni kell, hogy még a dédimamától öröklõdött a nagyira, majd Zsuzsa édesanyjára. Tõle tanulta meg
Zsuzsa az elkészítés fortélyait. Azóta is, ha valakinek
kedveskedni szeretne akár
a családtagok, akár jó barátok közül, ezt süti meg.
Hozzávalók a tésztához:

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

15 db tojás, 15 evõkanál cukor, 15 evõkanál darált dió,
3 evõkanál zsemlemorzsa, 2
mokkáskanál darált kávé, 1
zacskó sütõpor. A krémhez:
20 dkg teavaj, 20 dkg cukor,
ízlés szerint kakaópor, 2 dl
lefõzött, jó erõs kávé, 4 db
tojás sárgája, kb. 6 teáskanál liszt.
A tortalap elkészítését a
cukor és a tojássárgák ha-

bosra keverésével kezdjük,
ezt követõen adjuk hozzá a
darált kávét, a zsemlemorzsát és a sütõport. Eddig a
fázisig habverõvel keverjük a tésztát. A darált diót
már fakanállal keverjük
hozzá. A tojásfehérjét kemény habbá verjük és óvatosan adagoljuk a masszához. Ahhoz, hogy szép legyen a tortánk, Zsuzsa tanácsa szerint három részben kell kerek tortaformában kisütni. A krém akkor
a legfinomabb, mesélte el
Zsuzsa, ha Kata lánya készíti el. A menete a következõ: a teavajat és a cukrot
habosra keverjük, majd a
kakaóporral ízlés szerint
ízesítjük. A folytatásban a
tojássárgákat a liszttel csomómentesre elkeverjük és
a kihûlt feketekávéval felhígítjuk, és lassú tûzön sûrûre fõzzük. Ha ez kihûlt,
összeállítjuk a kikevert vajas krémmel. A tortalapokat csak akkor kezdhetjük
el megtölteni, ha teljesen
kihûltek, és meglocsoltuk
az aljukat sütõrummal. A
tortát kívülrõl is a krémmel fedjük be. A díszítés,
amely egész- és darált dióval a legszebb és legfinomabb, a Sziklási családban
legtöbbször Zsolti segítségével történik, így minden
elkészült torta küllemében
egy kicsit más.
Zsuzsa diótortájának receptjét érdemes az otthoni
gyûjteménybe rögtön eltenni, hiszen aki egyszer megkóstolta, az biztosan többször is elkészíti majd ünnepekre és akár hétköznapokra is. Fontos tudni még a
süteményrõl azt is, hogy ha
lefedve eltesszük a hûtõszekrénybe, 3-4 nap múlva
is ugyanolyan friss lesz
még, mint mikor megsütöttük.
-dal-
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FELHÍVÁS
Munkacsoportunk hagyományainak megfelelõen ebben
az évben is megrendezi felnõttek részére

„SZERESD, ÓVD
ÉS VÉDD!”
címmel
KÖRNYEZETVÉDELMI
VETÉLKEDÕJÉT.
Idõpontja: november 14.,
szerda 17-19 óráig. Helye:
Városi Mûvelõdési Központ
nagyklubja.
A jelentkezõ csapatok 4 fõbõl
állnak, elõre választanak maguknak csapatnevet, és rövid
bemutatkozót találnak ki. (Ez
lehet csasztuska, vers, dal,
bármi egy percben.)
Kérjük, a csapatok telefonon
(20/35 43 448), írásban a
fenti címen vagy e-mailben
(jantnerneoi@freemail.hu) jelentkezzenek november 6-ig.
A jelentkezõk játékos környezetvédelmi kérdésekre számíthatnak, és néhány figyelemfelkeltõ
feladatra a Duna-Ipoly Nemzeti
Parkkal kapcsolatosan. A csapatokra értékes díjak várnak. A
nyertes csapat elnyeri annak jogát, hogy a következõ évi vetélkedõt õ szervezheti. A rendezvényt támogatja: Paks Város
Önkormányzata; Zöld Társ
Környezetvédelmi Alapítvány,
Szekszárd.
Hasznos idõtöltést, jó
vetélkedést kíván az Öko
Munkacsoport

Program
Október 29-én a Latinovitsbérlet elsõ elõadásaként
Sardou-Moreau: Szókimondó asszonyság c. vígjátékát
játsszák a mûvelõdési központban. Fõbb szerepekben: Gregor
Bernadett,
Koncz Gábor, Kertész Péter, Böröndi Tamás. Rendezõ: Koncz Gábor.
A Paksi Chen stílusú Tai Ji
Quan
Sportegyesület
október 31-ére ingyenes
nyílt edzést hirdet a Bezerédj Általános Iskolában.
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FONTOS ÖNNEK A SZEME EGÉSZSÉGE?

LÁTÁSJAVÍTÓ PROGRAM INDUL OKTÓBER 29-TÕL
PAKSON A SUNFITT STÚDIÓBAN
A Hippocampus Intézet ellenõrzése alatt
Képzett BRT Terapeuta segítségével
Kinek ajánlott a Látásminõség-javító Program? MINDENKINEK, aki úgy érzi látása
már nem tökéletes. Ajánlott, ha rosszabbodást vett észre az utóbbi idõben, ha még nem rendelkezik szemüveggel, de gyakran könnyezik a szeme, hunyorít, ha sokat ül TV vagy monitor elõtt, szeme estére kivörösödik, begyullad, ha reggel bedagadt, vagy csipás szemmel
ébred, ha szemüveget, kontaktlencsét visel, ill. ha szemmûtét elõtt vagy után áll. Azok is
részt vehetnek, akik krónikus betegségbõl származó látásgyengülésben szenvednek, hiszen
az egyes alprogramok tekintettel vannak a háttérben álló anyagcserezavarokra.

KÉREM HÍVJANAK, HA ÉRINTETTNEK ÉRZIK MAGUKAT!
Részletes tájékoztató a 30/3902189-es és a 70/3720545-ös telefonszámon kapható.
VITAMIN és TEMPO Egészségpénztár elfogadó hely.

FRISS HELYI HÍREK AZ INTERNETEN !
Olvassa internetes kiadásunkat, ahol a napi hírek mellett
Képgalériánkban a város legfontosabb, legérdekesebb,
legszínesebb eseményeirõl, rendezvényeirõl készült
képriportokat is böngészheti.
www.paksihirnok.hu

A Mecsekvidéke
Takarékszövetkezet
a paksi piactéren mûködõ bankfiókja melletti
részen, teljesen felújított 56 m2-es irodát 10,5 M Ft
+ ÁFA, 71 m2-es üzlethelyiséget 12,5 M Ft + ÁFA
kínál eladásra. Az elõzõ összegek irányárak.
Kedvezõ hitelfeltétel is lehetséges.
10% + az áfának megfelelõ önerõ
rendelkezésre állása mellett.
Futamidõ maximum 15 év.
Forint és svájci frank alapú hitel is igénybe vehetõ.
Részletes felvilágosítás a Paksi Fiókban.
Paks, Villany u 4. Telefon: 75/511-240,
vagy Fonyó Lajos ingatlanközvetítõtõl
kapható.
Tel:70/310-8374
E-mail fonyolajos@freemail.hu

Paks, Dózsa György út 21.
Telefon: (06 75) 519 130

