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Amikor kislány volt, királykisasszony akart lenni és gyakran kérdezgette édesanyját, hol lehet
ilyen iskolát végezni. Királykisasszony ugyan nem lett, élete mégis mesébe illően alakult. Soha
nem gondolta volna, hogy egyszer elhagyja szülőföldjét, és hogy szíve szavát követve egy másik
országban találja meg a boldogságot. Mégis így történt. – Jó napot, mi újság? – kérdeztük
Gazdag-Fejes Margitot.
15. oldal
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VILÁGRASZÓLÓ SIKEREK

KISZLI
VANDA
VILÁGBAJNOK

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Babai István

Előző számunkban egy Európa-bajnok köszöntéséről olvashattak lapunkban. Az elmúlt
két hét alatt Kiszli Vanda, az Atomerőmű SE versenyzője világbajnok lett K2-ben Szingapúrban a maratoni kajak-kenu világbajnokságon, és nem mellékesen ezüstérmet nyert
K1-ben. Csak pár napnak kellett eltelnie, és ismét vébé-sikertől volt hangos a város: Bor
Barna ezüstérmet szerzett a cselgáncsozók nyílt kategóriás világbajnokságán, ezzel ő a
hatodik magyar (és a harmadik paksi), aki dzsúdó-világbajnokságon döntőbe jutott.

BOR BARNA EZÜSTÉREMMEL TÉRT HAZA
A TYUMENYI VB-RŐL
Fényképünkön sporttársak, barátok és szurkolók ünneplik a reptéren a paksi sportolót.

NYUGDÍJASHITEL
50 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek.
A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni
háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjashitelt 75 éves korig!
Felvehető összeg 100 ezertől akár 1 millió Ft-ig, futamidő max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztőrészlet.
Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.
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Lájkold Facebookon
a Paksi Hírnök hírblogját,
és nyerj egy 7"-os táblagépet
Android operációs rendszerrel!

A játékban azok a magánszemélyek vesznek részt, akik a Facebook közösségi oldalon legkésőbb december 18-án 23:59 percig
lájkolják a Paksi Hírnök blogot. Szintén részt vesznek a sorsoláson az oldalt már korábban lájkolók. A játék eredményéről december 22-én a Paksi Hírnök online hírblogon (www.paksihirnok.hu), a Facebookon és a TelePaks Kistérségi Televízió adásában értesítjük olvasóinkat. A TelePaks Nonprofit Kft. alkalmazottai és munkatársai, illetve közvetlen hozzátartozóik nem
vesznek részt a sorsolásban.
Fotónk csak illusztráció, a nyeremény eltérhet az itt láthatótól.
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Sokszor a biztatás is elég
A polgármesteri hivatal munkatársai csütörtök kivételével
mindennap fogadják az ügyfeleket. Az ügyintézők felkészültek, tájékozottak, az osztályvezetők ismerik a törvényi és jogszabályi változásokat, a város
ügyes-bajos dolgait, a problémákat, a megoldásokat – a
paksi polgárok sok esetben
mégis Hajdú János polgármester és Tell Edit alpolgármester
fogadóóráján keresik a válaszokat kérdéseikre. Az előző
két ciklusban a polgármester
fogadta a hivatalt már megjárt
ügyfeleket, tavaly október óta
a főállású alpolgármester is
részt vállal a feladatokból.
A városlakók legtöbbször azért
keresik fel őket, mert munkát
szeretnének maguknak vagy

családtagjaiknak. A két vezető a
helyi politikát nem keveri össze
a személyzeti politikával, így
csupán tanácsot adnak, adhatnak
az álláskeresőnek. A munkáltatói jogok gyakorlását egyetlen
intézménytől sem veszik el. Sok
városvezető esik a felelőtlen
ígérgetés csapdájába, ami tőlük
távol áll.
A szociális ügyek közül a lakásproblémák a leggyakoribbak.
A lakáskiutalásnak kialakult
rendje van a hivatalban, de vannak olyan esetek, amelyek különleges méltányolást igényelnek. Ilyen többek között, ha kiskorú, időskorú van veszélyben.
Ezekben az esetekben az akut
problémák azonnali intézkedést
igényelnek, de nem mindig sikerül hosszú távon rendezni a család helyzetét.

Jelentős számú panaszos mások felelőtlen magatartása miatt
fordul a városvezetőkhöz: randalírozók, hangoskodók, rosszindulatú szomszédok miatt, akik
nincsenek tekintettel másokra, a
környezetükre. Támogatási kérelmek, személyes méltánytalanságok, a helyi szolgáltatókkal
szemben megfogalmazott kritikák megbeszélésére is a fogadóórákon kerül sor.
Sok esetben személyes élethelyzetekkel, életvezetési problémákkal találkozik a városvezető, olyan emberekkel, akik csupán beszélgetni szeretnének,
akiknek csak értő és megértő
hallgatóra van szükségük. Ezekben az esetekben a saját élettapasztalat, az empátia, a biztatás
is elég, hogy erőt adjanak, támogassák a bajba jutottakat.

Mindketten fontos feladatuknak tekintik, hogy a fogadóórákon is párbeszédet folytassanak a
városlakókkal, hogy ismerjék a
választópolgárok problémáit,
élethelyzetét. Ami a legfontosabb: az egyéni érdekek érvényesülését soha nem helyezik a közösségi érdekek fölé. A megoldásokat mindig a jogszerűség és
a hivatali eljárásrend mentén,
azoknak megfelelően keresik, hiszen munkájukat, feladatukat a
helyi és a magasabb rendű jogszabályok mentén kell elvégezni.
Egyetlen vágyuk, hogy többen
keressék meg őket javaslataikkal, a városi érdekeket szolgáló
ötleteikkel. És, hogy néhanapján
az örömökkel is megtalálják
őket, ne csupán a bajokkal.
Hajdú János polgármester minden hónap második keddjén, délután tart fogadóórát, Tell Edit alpolgármester minden páratlan
hét hétfőjén várja a városlakókat.

Telekkialakítások
Építési telkeket kívántak kialakítani a Május 1. utca végén lévő földterület tulajdonosai,
szándékukkal megkeresték az
önkormányzatot. Ez néhány éve
történt, a város akkor úgy döntött, támogatja a telekkialakítási
elképzeléseket, elkészítteti a későbbi közműépítések alapját
biztosító engedélyezési és kiviteli terveket. Az építési engedély kiadásának előfeltétele a
három alapközmű: a víz, az
elektromos áram és a szennyvíz
bevezetése a telekre, emellett a

Helyi Építési Szabályzat előírása szerint ezen a területen, mivel
partfalon van, a csapadékvíz-elvezetés megoldása is. Ez utóbbi
kiépítését felvállalta a Május 1.
utca végén az önkormányzat,
mivel a magas költségek miatt
meghiúsultak volna a telekkialakítások. A csapadékcsatorna és
hozzá kapcsolódóan egy támfal
megépítését december 7-i határidővel vállalta a kivitelező Magyar Aszfalt Kft. A beruházás
lezárulta után hat építési telek
alakítható ki a területen. -dal-

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kövi Gergő
Szerkesztőség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következő megjelenés: 2011. november 18.

Megszépül
a Béke utca
Megújul Dunakömlődön a Béke
utca sportpályához vezető szakasza. Egy korábbi beruházásban
már elkészült az út felújítása az
ABC-től a 92-es számú házig,
most ennek folytatásaként a Vörösmalmi-patakon átívelő hídig
végeznek munkálatokat.
Miután a képviselő-testület
jóváhagyta a részleges rehabilitációra szánt keretet, versenyeztetési eljárásban választották ki a kivitelező Soltút Kft.-t.

A cég szakemberei október 27én vették át a munkaterületet, a
szerződés szerinti befejezés
november 25. A beruházásban
mintegy 85 méter hosszúságban 482 négyzetméternyi útszakasz aszfaltozása, két oldalt
150 méter útszegély építése, a
nyílt árok megszüntetése, illetve járulékos munkák szerepelnek. A beruházás értéke valamivel több mint hatmillió forint.
-kgy-
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A 2011-es év Pro Urbe díjasai

Fotó: Szaffenauer Ferenc

PAKSI FC
A város gazdasági, kulturális és társadalmi
életében kifejtett kiemelkedő teljesítményéért a Paksi FC-t Pro Urbe emlékérem
kitüntetéssel jutalmazta Paks város képviselő-testülete. (Az MVM 2011 júniusától
mint névadó támogató szerepel a csapat
nevében.) A méltatás kitért arra, hogy a
2006-tól NB I-ben szereplő gárda csak magyar játékosokat foglalkoztat és nyolc saját
nevelésű futballista mutatkozott be az elmúlt időszakban a nagycsapatban. A 20102011-es szezonban az egylet megnyerte a
Ligakupát és másodikként zárt a legmagasabb osztályban, mellyel kivívta a nemzetközi szereplés jogát, és az Európa Liga selejtezőjében a Fehérvári úti alakulat képviselte legtovább Magyarországot. Emellett
a Paksi FC-nél folyó sportszakmai munkát
a Magyar Labdarúgó Szövetség NB I-es,
NB III-as és a 19 éves korosztályban a legsportszerűbb csapatnak járó Fair Play-díjjal, valamint a legjobb sportvezetőknek járó Minarik Ede-díjjal ismerte el, az újságírók és a sportolók szavazatai alapján pedig Kis Károly az Év edzője elismerést
kapta. A zöld-fehér klub elöljárói október

GUTAI ISTVÁN
A Celldömölkhöz tartozó társközség, Alsóság és Izsákfa kultúrházának vezetőjeként hallotta
meg a hírt Gutai István: művelődési központ épül Pakson. A
népművelés–könyvtár szakos
szakember akkor, 1977-ben döntött úgy családjával, hogy felesége szülőhelyére, Paksra költözik.
A lakótelepi munkásművelődési
központ munkatársaként több
korosztály számára szervezett
programokat, például rocktörténeti előadássorozatot. Szívesen emlékezik a Truffaut filmklubra és a szervezésében elindult, ma is működő határon túli

23-án a Városi Művelődési Központban
rendezett ünnepi testületi ülésen vették át
az elismerést.
– A realitások talaján kell maradni, a tavalyi eredmények nehezen megismételhetők. A siker ne elvárás legyen, továbbra is
mindig csak a következő meccsben gondolkozunk, de azért merjünk álmodni – fogalmazott Balog Judit, az MVM Paks ügy-

fiatalok táborára. Ő honosította
meg Pakson a citerazene-oktatást, egykori tanítványai közül
sokakkal ma is tartja a kapcsolatot Gutai István csakúgy, mint az
irányításával megalakult dunakömlődi Ispiláng diákszínjátszókör tagjaival. Mint elmesélte: tervezik, hogy hamarosan újra közönség elé állnak az egykori
együttessel. Gutai István négy
évet Dunaföldváron töltött, a város művelődési házának vezetőjeként dolgozott, közben a paksi
Jámbor Pál Társaság alapító tagjaként a társaság első lapja, a
Közvélemény szerkesztőjeként
tevékenykedett. Egyik kezdeményezője volt a Paksi Hírnök indításának, melynek a kezdeti időben segédszerkesztője, 1999-től
főszerkesztője lett. Nevéhez fűződik két másik helyi lap, a
Helyijárat és a Párlap megjelentetése, melyek nagy lépést jelentettek a helyi nyilvánosság megteremtésében. Helytörténeti kutatómunkájának első gyűjteményét Gyönyörű a szibériai erdő
címmel jelentette meg. A könyv-

vezetője. Haraszti Zsolt ügyvezető hozzátette: – Köztudott, hogy Süli János, a gárda legfőbb támasza kikerült a Paksi Atomerőmű Zrt. vezetéséből, de reméljük, a jövőben is segíti majd a klubot. Névadó
szponzorunk új elöljáróival is jó kapcsolatra törekszünk, hiszen csak közösen érhetünk olyan magasságokba, mint azt tettük a közelmúltban.
Faller Gábor

ben az 1956-os forradalom és
szabadságharc helyi résztvevőivel, valamint a paksi Gulágrabokkal készített interjúi olvashatók. Megőrizte és leírta a helyi
választások történetét 1985-től
1994-ig. Reményei szerint a ‘94
utáni választások eseményei is
könyv formájában maradnak
meg az utókor számára, hiszen,
mint elmondta, néhány lelkes
paksi fiatal tovább folytatja a történetet. Az immár városi rendezvénnyé vált október 23-i temetői
megemlékezés Gutai István nevéhez is fűződik, az elsőt 1988ban tartották a Fehérvári úti temetőben. 2002. január elsejétől
új feladat várt rá: a városi könyvtár irányítására kapott megbízást.
– Jól működő intézmény vezetését vettem át Herczeg Ágnestől –
mesélte el a nyugalmazott
könyvtárvezető, aki hangsúlyozta: emlékezetes pillanatokból
nem volt hiány. A könyvtár a következő esztendőben felvette a
Pákolitz István nevet, áttértek a
számítógépes nyilvántartásra és
kölcsönzésre, elindították a kis-

térségi mozgókönyvtári ellátást,
rendszeresen író-olvasó találkozókra, könyvbemutatókra, vetélkedőkre, valamint vers- és prózamondó versenyekre várták a
felnőtt és gyermek olvasókat. Az
Internet Fiesta és az Őszi
Könyvtári Napok rendezvényei
is Gutai István és kollégái munkájának köszönhetően indultak
útjukra. A könyvtár igazgatójaként felkarolta és segítette a hozzá betérő helyi szerzőket, gondozásában jelent meg a Hiadorsorozat. Az értékes helyi vonatkozású család- és várostörténeti
kiadványokból eddig hetet vehettek kezükbe az olvasók, közöttük Károly János Requiem című zeneművét CD-n. Gutai István 42 év népszolgálat után vonult nyugdíjba. Napjai most is
tevékenyen telnek, unokáival
játszik, kosárlabda-mérkőzésekre jár, kerékpározik, kertészkedik és dolgozik egy újabb könyvön. Interjúkötetében az ún. hideg napok eseményeit ismerhetjük meg a résztvevők visszaemlékezéseiből.
Dallos Szilvia
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A forradalomra emlékeztünk
„Az 1956-os forradalom jelképpé vált. Ez egy olyan jel,
amely állandó jelleggel emlékeztet és figyelmeztet elsősorban arra, hogy a szabadság
szelleme, vágya nem idea,
nem elvont fogalom, hanem
valóságos élő akarat, amely a
tudatban, állandó folyamatban
történik. Nem lehet kiirtani,
meggyilkolni vagy megcsonkítani.” – Ezekkel a gondolatokkal nyitotta emlékbeszédét
Lukács László, Kézdivásárhely alpolgármestere a Fehérvári úti temetőben. A Czuczor
Antal sírjánál tartott megemlékezés után a református temető kopjafáinál Lenkey István református lelkész hirdetett igét, majd Tuba János

nemzetőr parancsnok sírján is
elhelyezték az emlékezés virágait.
Az ünnepi megemlékezés a
városháza előtti téren, az
1956-os emlékműnél folytatódott, ahol Hajdú János
mondta el ünnepi beszédét. A
polgármester kiemelte: „A
magyar nép nagyobb része ma
is vállalja hitét, tesz is érte, és
hiszem, bízom abban, hogy
áldozatot is kész lenne vállalni az ország, a nemzet sorsáért. (…) Vannak az ‘56-os
forradalomnak példaképei,
hősei, de vannak ugyanebből
az időből az árulásnak, az embertelenségnek is történetei.
Mindkettőt ismerni kell. A
következő évtizedek történel-

me azon fog múlni, hogy melyiket tanulják meg jobban a
fiatalok, az a nemzedék,
amely utánunk fogja alakítani
az ország sorsát.”
Este Tell Edit köszöntötte az
ünneplőket a Városi Művelődési Központban. Az alpolgármester hangsúlyozta: arra
törekednek, hogy a város oktatási és közművelődési intézményeiben olyan légkör,
olyan szellemiség uralkodjon,
ami a gondolkodás sokszínűsége és szabadsága mellett a
gondolkodás rendjére és fegyelmére is tanít. „Arra, hogy
a jelentéktelent a fontostól el
tudjuk és el akarjuk különíteni, hogy a dolgok lényegét képesek legyünk felismerni és

felismertetni. Tesszük mindezt azért, hogy valóban szabad, cselekvőképes embereket
neveljünk. Mert olyan várost
kívánunk magunknak, ahol az
értéket a tudás, a tisztesség, a
rend és a szolidaritás jellemzi.” A képviselő-testület ünnepi ülése után átadták a városi
kitüntetéseket. Pro Urbeemlékérmet vehetett át Gutai
István, a Pákolitz István Városi Könyvtár nyugállományba
vonult igazgatója, és a Paksi
FC. A megemlékezések sorát
a Vak Bottyán Gimnázium diákjainak ünnepi előadása,
majd állófogadás zárta, ahol
Leber Ferenc alpolgármester
mondott pohárköszöntőt.
Kohl Gyöngyi

A Fidesz is
megemlékezett
Kilencedik alkalommal szervezett fáklyás felvonulást október 23. előestéjén a Fidesz
helyi szervezete. Az emlékezőkhöz ezúttal is csatlakoztak
a Fidelitas és a Kereszténydemokrata Néppárt helyi csoportjának tagjai. – ‘56-ban az
egész nemzet összefogott az
elnyomók ellen, ma is az egész
nemzet összefogására van
szükség, hogy megőrizhessük
függetlenségünket – mondta a
megemlékezésen dr. Nagy Tibor, a Fidesz paksi elnöke.
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Akadnak, akik illuminált állapotban elfelejtik, hogy a közvagyont óvni, nem pedig rongálni kell. Nem először fordul
elő, hogy a diszkóból hajnalban hazafelé tartó fiatalok a
borgőztől megmámorosodva a
strand felé vezető fasoron fitogtatják erejüket. Lapunkhoz
múlt héten érkezett a jelzés a
városgondnokoktól: három fát
kitörtek az út mentén, a kár körülbelül 100 ezer forint. A vandalizmust egy szombati buli
után észlelték, azonban nem ez
az első ilyen eset, ezen a területen már tíz fa sérült meg,
hangsúlyozta Zsigó Richárd. A
gyengébbeket egyszerűen derékba törik, az erősebbekre rácsimpaszkodnak. Klézl Teréz,
Paks főkertésze lapunknak elmondta: nem győzik pótolni a
vandalizmus miatt megsérült
növendékeket, ami az anyagi
költségeken túl azért is szomorú, mert a különböző méretű fák miatt már soha nem
lesz egységes a fasor, a városkép. Ráadásul a most megrongált növényeket a tél előtt már

Fotó: Kövi Gergő

Akár priusz is lehet a vége
a túlfűtött éjszakának

nem, csak jövőre lehet pótolni, telepítési költségük csemeténként 30 ezer forint, az
elvesztett évek értékét és a
nevelés költségeit viszont becsülni sem lehet, tette hozzá a
szakember.

A szórakozóhely üzemeltetője, Pajor Zoltán, akit a fiatalok
többsége csak dj Pajero néven
ismert, teljes mértékben elhatárolódik az effajta viselkedéstől. A hétvégi estek házigazdája lapunknak elmondta, a ven-

dégek többsége nyugodt, béketűrő fiatal, és aggasztónak tartaná, ha pár hetvenkedő viselkedése miatt összemosódna az
eset a diszkó nevével. – Egyrészt elítélendő az ilyen magatartás, másrészt mint üzemeltető, mindig odafigyeltem a
rendre, a helyet és a parkoló
nagy részét hat biztonsági ember felügyeli, a hétvégi buli
után pedig takarítónő rakja
rendbe a környéket, szedi öszsze a szemetet, hangsúlyozta
Pajor Zoltán. Nem is olyan rég,
legutóbb szeptemberben jártak
vandál vendégek a Sárgödör
téren: a padokat feltépték a helyükről, egy régi présház ajtaját
betörték és szeméthalmokat
hagyva maguk után távoztak
egy hétvégi buli vendégei. A fiatalok vélhetően nincsenek tisztában tetteik súlyával, azok esetleges következményeivel: ugyanis a szabálysértés értékhatára
20 ezer forint, ezt túllépve az
eset bűncselekménynek minősül, így egy esztelenül átmulatott
éjszakának akár priusz is lehet
az ára.
MD

Már közel kétezren látták Paks közelmúltban elkészült imázsfilmjét, amely a
www.paks.hu honlapon kívül a Facebook
közösségi oldalon, a TelePaks Kistérségi
Televízión, a Paksi Hírnök Online-on, valamint a Youtube fájlmegosztón is látható. A
három és fél perces alkotás Paks Város Önkormányzatának megbízásából készült a január óta formálódó városmarketing-koncepció részeként. Ez a film is egyik eszköze
a város megfelelő pozicionálásának, a pozitív városimázs kialakításának, mondta lapunknak Csapó Ágnes városmarketing-referens. A szakértő hangsúlyozta, ma az emberek többségét nem lehet leültetni egy
többórás film elé, ezért kevés idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy a készítő impozáns képekkel és zenével ragadja meg a néző figyelmét és az érzelmeire is tudjon hatni. Az
alkotás röviden villantja fel Paks színes arcait, és két fiatal szemével mutatja be, hogy

milyen fontos a település életében a tiszta és
egészséges környezet, a sport, a kultúra és
természetesen az atomerőmű. A filmben
megjelenő nevezetes helyszínekről, a pezsgő kulturális életről, a kiemelkedő sportéletről és eseményekről, azaz Paks brandjeiről,
melyek az évek során alapvetően összefonódtak a település nevével, később különkülön is készülnek majd kisfilmek. A film
alkotója az a Kövi Gergő– Babai István páros, aki már több sikeres kisfilmet is magáénak tudhat. A filmben helyi amatőr szereplők játszanak, az imázsfilm zenéjét pedig
Hatvani Szabolcs, a Pro Artis Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény tanára szerezte. Imázsfilm készült eddig Magyarországról és pár nagyobb városról, például Budapestről és a magyar uniós elnökség számos
rendezvényének otthont adó Gödöllőről, de
20 ezres lélekszámú kisváros kapcsán erre
még nem volt példa.
Matus Dóra

Fotó: Tóth András

Úttörőnek számít a város imázsfilmje

Babai István rendező-operatőr a Makovecz-templomban készít felvételeket.
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Jövőre Pakson
is elindulhat a Tanoda
A bonyhádi Göncöl Völgység Tanoda
vezetői látogattak a napokban a paksi
városházára, ahol roma fiatalok felzárkóztatásáról, képzéséről tartottak
előadást. A megbeszélésre paksi általános iskolák, roma szervezetek, a családsegítő szolgálat, a városvezetés és a
helyi cigány kisebbségi önkormányzat
képviselőit várták.
– A tanoda azt jelenti, hogy a gyerekek
iskola után ellátogatnak hozzánk a közösségi házba, ahol saját alkalmazottjaink, pedagógusaink egyéni foglalkozások keretében felzárkóztatást és tehetséggondozást végeznek – fogalmazott
Babai László, a bonyhádi szervezet vezetője. A bonyhádi intézmény 2006 óta
európai uniós forrásból és a Tolna Megyei Munkaügyi Központ támogatásával működik. A helyi közösségi házban
30 diákkal foglalkoznak egyénileg. A
képzés sikerességét jelzi, hogy többen
már érettségit adó középiskolába járnak, vagy olyan szakmát tanulnak, mely

biztos megélhetést jelenthet felnőttéveikben is. Pakson is zajlanak hasonló
szakkörök a Kresz-park mellett található közösségi házban, de nem ilyen formában.
A paksi küldöttség szeptemberben látogatta meg a bonyhádi intézményt, a
szakmai utat Rafael Gyula szervezte.
– Nagyon megfogott az a csapatmunka,
amit Bonyhádon láttunk, a mentorok és
a tanoda vezetői között teljes az összhang. Eredményeik és terveik pedig önmagukért beszélnek – mondta el a hivatali alkalmazott. – A polgármesteri hivatal ugyan korábbra tervezte Pakson a
tanodaprogram elindítását, de inkább
megfontoltan, kis lépésekben haladva,
az összes tapasztalatot begyűjtve, jól kidolgozott működési tervezet meghatározása után fogunk kezdeni, várhatóan a
szorgalmi időszak második felében, tehát legkorábban 2012 januárját követően – tette hozzá Tell Edit, Paks alpolgármestere.
Faller Gábor

Újboráldás
Kilencedik alkalommal várja újboráldásra az
érdeklődőket a Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesülete. November 12-én minden
bortermelő hozhat idei borából az ökumenikus áldásra. A téren felállított sátorban 15
órakor kezdődő programon fellép a Pikk
Dráma Színtársulat és a szekszárdi Muslinca
kórus is.

Ajánlásokat
várnak
A képviselő-testület a város kulturális életében dolgozó azon személyek részére,
akik Paks kultúrájáért, hazai, illetve nemzetközi elismertségéért maradandót alkottak, „Paks Kultúrájáért” kitüntetést alapított. Az elismerésben kétévente egy fő részesülhet. A kitüntetésre november 23-ig
írásban nyújthatnak be javaslatot dr.
Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz. Az
ajánlásnak tartalmaznia kell a jelöltnek
azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a
kitüntetésre. Az elismerést januárban, a
magyar kultúra napján adják át.

Cernavodaiak tájékozódtak a TEIT-ről
Két tartalmas napot töltött el
Paks környékén Cernavoda
küldöttsége. A román atomváros vezetőiből, polgármesteri
hivatalának dolgozóiból álló
delegáció Marianna Mircea
polgármesterrel az élén azért
érkezett, hogy a TEIT működésével ismerkedjen. Marianna Mircea elmondta, hosszú
évek óta szeretnék szorosabbá
fűzni a viszonyt az ott működő atomerőművel egy környező településeket képviselő
társulás égisze alatt. Eddig
nem tapasztaltak fogadókészséget, a Fukusimában történtek azonban megváltoztatták
az erőművet üzemeltető cég
hozzáállását, nyitottabbá tették azt. Miután a GMF-ben,
azaz az atomerőműveket működtető térségek európai szervezetében már többször találkozott a Társadalmi Ellenőrző
Információs és Területfejlesztési Társulás képviselőivel,

kérte, hogy behatóbban ismerkedhessenek a magyar
gyakorlattal. A TEIT társult
településeinek vezetői készségesen eleget tettek a kérésnek.
Előbb Török Ferenc elnök fogadta Kalocsán a vendégeket,
akik utána jártak Bátyán a vizeslaborban, Gerjenben, ahol
több környezeti mérőműszer
működik,
vendégeskedtek
Tengelicen, ahol a TEIT társelnöke, Gáncs István válaszolt kérdéseikre. Második
napjukat Pakson töltötték,
ahol a polgármesteri hivatal
működéséről Tell Edit alpolgármestertől és Hajdú János
polgármestertől
tudhattak
meg részleteket. Hajdú János
elmondta, hogy az atomerőmű és a város szimbiózisban
él. A cég a törvényekben előírt adókat fizeti a város költségvetésébe. A pénzből elsősorban fejlesztéseket finanszíroznak. Szintén törvény

rendelkezik arról, hogy a nukleáris létesítmények üzemeltetőinek – így a Paksi Atomerőmű Zrt.-nek valamint a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-nek – milyen terheket kell viselniük.
Marianna Mircea a látogatás
végén elmondta, szeretnék a
jó gyakorlatot átvenni, ebben
minden segítséget meg is kapnak. Hozzáfűzte, jártak már
Szlovéniában,
Krskóban
ugyanezzel a céllal. Jövőre
pedig ők adnak majd otthont a
GMF konferenciájának, ahova
a TEIT-települések vezetőit is
meghívta.
A csoport egyik tagja, Csergő Nándor Attila nem Cernavodában, hanem Székelyudvarhelyen él. Egy tömítéseket gyártó vállalatnál dolgozik, amelynek van nukleáris
iparra licence, így dolgoznak
a cernavodai atomerőmű számára is. Mint elmondta, a pak-

si a romániai létesítménynél
nyitottabb. Ott a vendégeket
nem engedik be a reaktortérbe, a vezénylőterembe, nem
lehet fotókat sem készíteni.
– Itt láttuk, ahogyan az emberek sdolgoznak, a paksi erőmű
nyitottabb – összegezte. Marianna Mircea hasonlóképpen
vélekedett, hozzátette: a náluk
tapasztaltakkal ellentétben a
városon látszik, hogy az erőmű ottléte miatt fejlődik. Mint
mondta, úgy látja, nincs vitás
kérdés a lakosság és az erőmű,
illetve a társulás és az erőmű
között.
A cernavodai atomerőműben
két blokk termel villamos
energiát, az elsőt 1996-ban, a
másodikat 2007-ben helyezték
üzembe, fejlesztése napirenden van, hiszen épül a harmadik blokk. Az erőmű a román
áramtermelés húsz százalékát
biztosítja.
Vida Tünde
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Húsz kiváló munkavállalóját jutalmazta október 23. előestéjén a
Paksi Atomerőmű Zrt. A dolgozók munkatársaik javaslata alapján a társaság legrangosabb elismerését, a Céggyűrűt vehették át
Hamvas Istvántól. A vezérigazgató, megragadva az alkalmat,
számba vette a közelmúlt eredményeit. Mint mondta, van mire
büszkének lenniük, rendkívül
sok feladatot végrehajtottak. Az
eredmény nem egy ember, nem a
vezetőség érdeme, hanem a közösségé, hangsúlyozta. Külön kiemelte az atomerőművet jellemző biztonsági kultúrát.
– Az a működési mód, szabályrendszer, fegyelmezettség, az a
logikus gondolkodás és hozzáállás, az a biztonságtudatosság,
amely a munkatársakat jellemzi,
jelenti az atomerőművet jellemző biztonsági kultúrát – húzta
alá. Lapunknak kifejtette, hogy
számos átalakítás történt, rengeteg elemzést végeztek, amely az
üzemidő-hosszabbítást szolgálja. Beszélt arról, hogy a paksi
atomerőmű és tulajdonosa, az
MVM igen nagyszabású tervet
határozott el: újabb blokkal bővíti az atomerőművet. – Az új
blokk megépítése rendkívül
nagy kihívást jelent. Az erre való felkészülés érdekében stratégiát dolgoztunk ki, ennek fontos
eleme az MVM-csoport hatékonyságának növelése. Felmérjük a lehetőségeket, és ezek közül azokat választjuk ki, amelyek
jogilag megtehetők, gazdaságilag indokoltak és a biztonságot
nem rontják. A felmérés folyamatban van, a feltárt lehetőségek
közül csak azok valósulnak meg,
amelyek mindhárom kritériumnak megfelelnek – hangsúlyozta
Hamvas István. Hozzáfűzte,
hogy a Fukusimában történtek
ellenére az atomerőmű támogatottsága változatlanul 70 százalék felett van, ami annak a viszszaigazolása, hogy a nemzetgazdaság számára fontos feladatot
végeznek.

Fotó: Molnár Gyula

A legrangosabb elismerést vehették át

A CÉGGYŰRŰ IDEI DÍJAZOTTAI: Ács György, Aradi Imre,
Adorján János, Bucsi Gábor, Buránszky István, Gáspár
Lajosné, Horváth László, Kiszli Ferenc, Madaras József, Májer
Bertalan, Makk Imre, Medovarszki László, Menzer János,
Rátkai Sándor, Riszter Margit, Slonczki István, Sós János,
Tóth János, Treszl János és Varju Attila.
– Azóta, hogy az egyetemet elvégeztem, itt dolgozom az
atomerőműben.

Itt találtam meg
a számításomat,
mind szakmai téren, mind
egyéb téren. Az a bizalom, ami
az atomerőmű részéről felém
irányul, örömmel tölt el – fogalmazott Medovarszki László
a kitüntetés után. Lapunknak
elmondta, hogy 12 éve ügyeletes mérnökként dolgozik. – Az
ügyeletes mérnökről azt kell
tudni, hogy a normál munkaidőn kívül a legmagasabb szintű operatív vezető. Ez a munka
rengeteg felelősséggel jár, és
ennek a felelősségnek mi minden percben igyekszünk megfelelni – fogalmazott. Medovarszki László a Moszkvai
Energetikai Intézetben végzett
hőfizikus mérnökként, 1984
májusa óta dolgozik a paksi
atomerőműben. Az indoklás
szerint feladatait tisztességgel,
becsülettel elvégzi, kapcsolata
beosztottaival, feletteseivel és

más szervezetek munkatársaival kiváló. Munkáját mindig
magas színvonalon, körültekintően végzi, az atomerőmű
elkötelezett híve.
– Egy nagyon konstruktív
csapatnak vagyok a vezetője,
és úgy gondolom, hogy a velem együtt dolgozó kollektíva
munkájának együttes eredménye, hogy megkaptam ezt a díjat – emelte ki Tóth János, aki
31 éve dolgozik az atomerőműben. Amikor arra kértük,
hogy ennek a több mint harminc évnek a legemlékezetesebb pillanatait idézze fel, a
blokkok üzembe helyezését
említette. Hogy abban, illetve
annak irányításában részt vehetett, az ott felmerülő problémák megoldásában szerepet
vállalhatott,

életre szóló élmény.
Az, hogy egy új, Magyarországon addig ismeretlen technológiát alkalmaztak, rendkívül
sok kreativitást, felelősséget
igényelt, mondta. Hozzáfűzte,
szívügye a szülővárosában mű-

ködő atomerőmű biztonsága.
Tóth János 1998-tól vezeti a
biztonsági főosztályt, két évig
a WANO londoni központjában is dolgozott. Munkáját lelkiismeretesen, nagy odaadással végzi. Elsődleges szempontként kezeli a nukleáris biztonság meglétét, és ennek fontosságát mindenhol hangsúlyozza. Hatékonyan működik
közre a biztonsági kultúra
szintjének növelését célzó tevékenységekben.
Buránszky István a 2003-ban
történt üzemzavar helyreállításában, a tokozott üzemanyag elszállításának előkészítésén dolgozik főtechnológusként. A feladat igazán testhezálló számára,
mert az újszerű feladatokat mindig jobban szerette, mint a napi
robotot követelő tevékenységet.
– Egy mérnökembernek, aki valamikor sokat tanult, hogy megszerezze a diplomáját, az a vágya, hogy alkosson – magyarázta, hozzátéve, ő maga

mindig szerette
a kihívásokat,
és előbbre helyezte az alkotómunkát a taposómalomnál. Ez
ma is így van. Pályafutásáról
szólva elmondta, hogy ügyeletes mérnökként a hármas blokk
üzembehelyezését irányította,
majd ott folytatta blokkügyeletesként. Pár év múlva letette az
ügyeletes mérnöki hatósági
vizsgát, és éveken át végezte azt
a munkát, dolgozott osztályvezetőként is. Munkája során az
orosz és magyar szakemberekkel egyaránt példaértékű, emberi és szakmai kapcsolatot tart
fenn. Munkáját nagy odafigyeléssel, kiegyensúlyozottan és
megbízhatóan végzi. Segítőkész
hozzáállásával, szorgalmával
vívta ki kollégái és felettesei elismerését. Az elmúlt 28 évben
többször is részesült vezérigazgatói dicséretben. Vida Tünde
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A paksi és a kistérségben élő
gyerekek számára biztosított
múzeumpedagógiai foglalkozások mellett a rajztanárok,
múzeumpedagógusok számára
is kínál programokat a Paksi
Képtár és az annak keretében
működő Múzeumpedagógiai
Kutató és Innovációs Iroda.
Vezetője, Göttinger Eszter beszámolt róla, hogy a közelmúltban meghívásukra egy pedagógusokból álló munkaközösség látogatott hozzájuk Dunaújvárosból. A rajztanárok
módszertani órát tartottak a
Pakson és a térségben élő, érdeklődő pedagógusok számára. Göttinger Eszter azt mondta, öröm számukra, hogy egyre
gyakoribb vendégei a képtárnak a rajztanárok, és egyre nyitottabbak a saját szakmai fejlődésüket elősegítő kezdeményezésre. Erre újabb lehetőséget
adott az a színtani konferencia,
amelynek szintén a minap
adott otthont a Paksi Képtár. A

Fotó: Molnár Gyula

Tanárok felé is nyit a Paksi Képtár

rendezvényen sokoldalú megközelítésben hallhattak az érdeklődők – tanárok, alkotók,
művészek – a szín világáról.
Az előadók sorát Hegedűs
Miklós festőművész nyitotta,
aki magyarra fordította Geothe
színtanát, amelyet maga a szerző életműve csúcsának tekintett. Eperjesi Ágnes, a Magyar
Képzőművészeti Egyetemen
alkalmazott módszereket és tanítási gyakorlatokat mutatta

be. Simon Péter, a Pakson eddig tehetséges diákjai versenysikere révén megismert pécsi
fizikatanár a színek és fények
fizikai hátteréről beszélt, olyan
kérdéseket feszegetett, hogy
miért látszik a szilva kéknek
annak ellenére, hogy nincs kék
festékanyag a héjában. Sőt azt
is elárulta, hogy valójában kék
szem sincs, csak a gyümölcs
esetében a héj, a szem esetében
a szivárványhártya fölött lévő

Új technikával ismerkedtek
Az interaktív tábla használatával ismerkedhettek a pedagógusok harmincórás akkreditált továbbképzés keretében a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.
A paksi önkormányzat által elnyert, informatikai fejlesztést
célzó pályázat eredményeként
a nyári szünetben interaktív
táblákat szereltek fel három általános és egy középiskolában,
közülük tizenötöt a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolába. A
pályázat egy nyolcórás képzést
is tartalmazott, ahol az interaktív táblákkal kapcsolatos alapokat sajátították el a pedagógusok. Mindez felkeltette a
munkatársak érdeklődését az
új technika iránt, ezért a belső
továbbképzési program egyik
elemét kicserélték az interaktív
tábla használatával kapcsolatos harmincórás akkreditált to-

vábbképzésre. A StudioDidakt Oktatásszervező és Tanácsadó Kft. tanfolyamának
végére a huszonhat résztvevő
pedagógus megtanulta a feladatszerkesztést, a különböző
funkciók alkalmazását, a tankönyvkiadóktól kapott tan-

anyagok használatát. Az interaktív táblákkal szemléletesebbé, hatékonyabbá tehető az oktatás, a diákok könnyebben
motiválhatóak a tanórákon való
aktív részvételre, a táblák segítségével érdeklődésük felkelthető és fenntartható.
-kgy-

Népszerű volt a szakmai fórum
A TÁMOP-os pályázatban előminősített referenciaintézménynyé és kistérségi ponttá vált II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola különböző szakmai programokat szervez a kistérség pedagógusainak bemutató tanítással és konzultációs lehetőséggel. A
közelmúltban megtartott szakmai nap témájául az interaktív
táblák használatát választották. A Műszaki Kiadó együttműködésével megvalósult fórum első részében a SMART-program
alapjaival ismerkedtek a résztvevők, a folytatásban pedig Vadász Csabáné mutatta be saját készítésű interaktív tananyagát,
amellyel az Országos Interaktívtábla-konferencián is sikert aratott. A szakmai napot, melyre húsz főt tudtak fogadni, a nagy
érdeklődésre való tekintettel néhány nappal később ismét megrendezték.

áttetsző, vékony réteg szórja a
ráeső fényt kéken.
Göttinger Eszter azt is elmondta, hogy a gyerekek és a
szakmai közönség mellett
igyekeznek megcélozni más
rétegeket is. Az Ötórai kortárs
kifejezetten az időseknek
szól, a Baba-mama tár a kismamáknak, de a nagycsaládosokkal is felvették a kapcsolatot az együttműködés reményében.
-vt-

Fotópályázat
A művelődési központ adventi
fotópályázatot hirdet. A pályázatra olyan fotókat várnak,
melyek megidézik a karácsonyvárás és az adventi időszak különleges hangulatát. A
pályázaton elsősorban a képi
kreativitást és hangulatfestést
értékelik, és csak másodsorban
a kompozíciós és fotótechnikai kivitelezést. Az intézményben két korcsoportban
várják a műveket: ifjúsági
(12–18 év között) és felnőtt
kategóriában (18 év felett).
Pályázni lehet egyetlen fotóval és/vagy legfeljebb három
fotóból álló fotósorozattal.
Egy pályázó legfeljebb három
pályaművet nyújthat be. A fotók méretének 9x12 cm és
30x45 cm között kell lennie.
Az előhívott képek leadási határideje december 11., bővebb
információ a www.paksivmk.hu oldalon kérhető.
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Egy világhírű zenész, Gulli
Briem koncertezett a Pro Artis
iskolában. A népszerű izlandi
Mezzoforte dobosának előadása egyben hangszerbemutató is
volt: a Yamaha legújabb dobszettjét érkezett népszerűsíteni
Paksra. Mint elmondta, szeret
kísérletezni, újdonságokat tesztelni, ezért vállalta örömmel a
hangszer bemutatását. Az elektromos dob nagy előnye, hogy
olyanok számára is élvezetet
nyújt, akiknek nincs különösebb zenei előképzettsége és
szerényebb a technikai tudása,
tette hozzá. Az érdeklődők ezt
egyébként maguk is kipróbálhatták, Gulli Briem egyórás
koncertje után – ami nagy sikert aratott a közönség körében
– dobverőt ragadhattak a hangszer iránt érdeklődők, köztük
igen apró gyerekek is. Gulli arról ugyan nem beszélt, de a bemutatott hangszernek van még
egy nagy előnye: szomszédbarát, akár egy lakótelepi lakásban is lehet püfölni.
Simon Péter igazgató nagy
eredménynek tartja, hogy egy
ilyen népszerű és ismert zenész

Fotó: Molnár Gyula

Pezseg az élet a művészeti iskolában

ingyen koncertezik Pakson. Ez
annak a törekvésnek az egyik
eredménye, amelynek célja,
hogy a Pro Artis művészeti iskolát országosan ismertté tegyék és bekapcsolják a zenei
élet országos vérkeringésébe.
– Kétszer rendeztünk már országos dobtábort, a harmadikra
készülünk, sikerült jó kapcsolatot kiépíteni a hangszergyártó
és -forgalmazó céggel is – vá-

zolta Simon Péter. Hozzáfűzte,
hogy azért esett a választásuk a
dél-dunántúli régióban Paksra,
mert itt találtak megfelelő körülményeket és fogadókészséget. Arról is beszélt, hogy a Pro
Artisban a dob kedvelt hangszer, az ütős tanszak egyre népszerűbb, Tóthné Hanol Franciska ütőtanár pedig az utóbbi időben sok szép sikert ért el tanítványaival. A hangszer és a tan-

szak azonban csak egy a sorban, hiszen más területen is
vannak eredmények, derült ki
az igazgató szavaiból. Példaként említette a vonósokat, fúvósokat és a harmonikát. Rendeztek már megyei fúvószenekari találkozót, számos fesztivált. Utóbbiak közé tartozik a
harmonikafesztivál, amelynek
nyomán szintén jó kapcsolatok
születtek. Ennek ékes példája
az a háromnapos nemzetközi
mesterkurzus és hangverseny,
amely lapunk megjelenése idején zajlik a városban. A kurzust Alexander Poeluev, a
moszkvai Gnyeszin Akadémia
aspiránsa, nemzetközi harmonikaversenyek többszöri győztese vezeti, aki szombaton este
a növendékekkel közösen
hangversenyt tart az evangélikus templomban.
Simon Péter hozzáfűzte,
hogy márciusban regionális találkozót szeretnének szervezni
vonós kamarazenekarok részvételével, de további tervek is
vannak: továbbképzéseknek,
szakmai találkozóknak szeretnének otthont adni.
-vida-

Már kérhető a háziorvosoknál
az influenza elleni védőoltás.
A vakcina összetételét a WHO
szakértői bizottsága minden
évben a várhatóan megbetegedéseket okozó vírustörzsek
alapján határozza meg. Október végéig a virológiai vizsgálatok egy betegnél sem igazoltak influenzát.
Mivel az influenza szezonja
általában december hónapban
indul és csúcsát az év elejétől
márciusig éri el, valamint a teljes védettség körülbelül két hét
alatt alakul ki, a védőoltás már
novembertől kérhető. Az idei
térítésmentes oltóanyagot kiszállították a kormányhivatalok kerületi és kistérségi népegészségügyi intézeteibe. A
paksi kistérségi intézetbe 5700

vakcina érkezett, ezeket kiosztották a háziorvosoknak. Az
ingyenes oltást azok kérhetik
háziorvosuktól, akik egészségi
állapotukra, korukra vagy
munkakörükre tekintettel valamely kockázati csoportba tartoznak. Féléves kor alatt a
gyermekek nem olthatók influenza ellen, esetükben a környezetükben élők kérjenek oltást, mert ezzel amellett, hogy
magukat védik, az influenzavírusok átadásának lehetőségét is
csökkentik. A 6-36 hónapos
gyerekeket számukra készült
vakcinával lehet oltani. Az eddigi tapasztalatok szerint az
influenza elleni oltóanyagoknak nincsenek komolyabb szövődményei, enyhe helyi reakciót és hőemelkedést okozhat-

nak. Ha valaki szeretné beoltatni magát, minden esetben
keresse fel háziorvosát, aki tájékoztatja a védőoltással kapcsolatos tudnivalókról. Acsádi
Zsófia kistérségi közegészségügyi járványügyi felügyelő
arról is tájékoztatott, hogy a
40. héten elindult az influenzafigyelő szolgálat. A paksi
kistérségben kilenc kijelölt
háziorvos jelenti rendszeresen
az influenzaszerű megbetegedéseket, illetve az arra felkért
orvosok vizsgálati anyagot is
küldenek az Országos Epidemiológiai Központba, az influenzavírusok kimutatása céljából. A szolgálat mindig a
következő esztendő 20. hetéig
működik.
-gyöngy-

Fotó: Paksi Hírnök archív

Megfontolandó az influenzaoltás
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Önismeret is kell a pályaválasztáshoz
A megyei pályaválasztási hét
előszobájaként igyekszik a pályaválasztási döntést elősegíteni a paksi munkaügyi központ
évről évre. A Kormányhivatal
Tolna Megyei Munkaügyi
Központ Paksi Kirendeltsége
és partnerei egy több elemből
álló, folyton bővülő rendszert
hoztak létre, amely arra szolgál, hogy megkönnyítse a pályaválasztás előtt álló diákok és
szüleik döntését. Feilné Szombat Csilla, a központ vezetője
beszámolt róla, hogy ez volt a
harmadik tanév, amikor hol
egyedül, hol a programban
együttműködő partnereik képviselőinek kíséretében végigjárta a térség általános iskoláit,
hogy szülői értekezleten beszéljen a szakmaválasztási lehetőségekről.
Idén a pedagógiai szakszolgálattal közösen tartottak tájékoztatókat. Feilné Szombat
Csilla megítélése szerint a
2008-tól zajló program nem
hatástalan, a szülők jobban érdeklődnek a szakképzés iránt.

nem ismerik a szerszámokat,
mert nem vonják be őket a
munkába – jegyezte meg a kirendeltség vezetője. Idén 667
gyerek és több mint száz
szülő jelentkezett, többen két
szakmát is megnéztek. 27
munkáltató fogadta őket huszonöt, elsősorban hiányszakmát bemutatva. Az építőipari
és fémes szakmák mellett ismerkedhettek a vendéglátással, sőt idén először gyógyszertárban is fogadtak több
csoportot. Az Aranykígyó
Gyógyszertárban ötven diák
fordult meg. Verliné Nepp
Klára elmondta, hogy igyekezett számukra átfogó képet
adni arról, hogy kik dolgoznak egy patikában, milyen
végzettségre van szükségük,
majd bemutatta, hogyan készítenek kenőcsöt, kúpot, pirulát. A szakmatúra szerinte
jó kezdeményezés, mert egy
gyereknek a legtöbb esetben
elképzelése sincs, milyen
szakmát válasszon, viszont
szerinte nem nyolcadikban,

hanem később lenne érdemes
bemutatni a lehetőségeket,
mivel ma már az érettségi elengedhetetlen.
Feilné Szombat Csilla hozzáfűzte: a szakmatúrával nem ért
véget pályaválasztási programjuk. A végzősök, miután látták
a különféle mesterségeket, a
pályaválasztási héten – ahol a
megye minden szakképzője
megjelenik – megnézhetik, hol
lehet tanulni a kiválasztott
szakmát. Az egyes iskoláról
pedig az intézmények nyílt
napján szerezhetnek további
információt. A munkaügyi kirendeltség és partnereinek közös programja is folytatódik,
ebben a tanévben is megszervezik a szakmaismereti vetélkedőt, illetve – ahogy a kirendeltségvezető mondta – bíznak
benne, hogy az e program keretében készült munkafüzetet
haszonnal forgatják. Ez – hasonlóan a szakmatúrához – kuriózum, és máshonnan is mutatkozik iránta érdeklődés.
Vida Tünde

Pozitív listán a
fogyasztóbarát vállalkozások

séges piaci magatartást a piaci
partnerek és a vásárlók is honorálják. Pintér hozzátette, a pozitív listára kerülés akár az előszobája is lehet a várhatóan jövő évtől bevezetendő Fogyasztóbarát Embléma elnyerésének,
a január elsejétől odaadható
embléma megszerzéséhez a
jogszabályban meghatározott
kötelezettségeken felül többletszolgáltatás nyújtására is szükség lesz.
Matus Dóra

Hét paksi vállalkozás került
fel pozitív listára és vehette át
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság elismerését októberben a tisztességes piaci magatartás elismeréseként. Az etikus cégek számát tekintve
Tolna megye vezető pozíciót
tölt be az országban.
Tóth Ferenc kormánymegbízott, Pintér István a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság főigazgatója, és Foltin Gyula, a
Tolna Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének vezetője októberben
nyújtotta át az elismeréseket
azoknak a Tolna megyei vállalkozásoknak, melyek a fogyasztóvédelmi ellenőrzések során
minden jogszabályi előírásnak

– Biztosan nem csak a programnak köszönhető, hiszen
lépten-nyomon hallják, hogy
mennyire fontos a szakmaválasztás, és érzik a bőrükön,
hogy mennyire nehéz elhelyezkedni, mennyire meg kell
találni azt a szakmát, amire a
munkaerőpiacnak igénye van,
és mennyire fontos, hogy a
gyerek a neki legmegfelelőbbet találja meg – fejtegette
hozzáfűzve, hogy ők csak egy
kis segítséget adnak, hogy jól
tudjanak dönteni a szülők.
Ahol igény volt, a pedagógiai
szakszolgálat pályaorientációs
órát tartott a diákoknak, amelynek során némi érdeklődésvizsgálat, önismereti tréning
útján igyekeztek kibontani azt,
hogy mi áll legközelebb a gyerekekhez, mit kellene megnézni a szakmatúrán. Merthogy a
következő lépés a máig egyedülálló szakmatúra, amelynek
lényege, hogy testközelből
megismerjék a szakmákat.
– Elgondolkodtató a visszajelzés, hogy a mai gyerekek

megfeleltek, így jogosulttá váltak a pozitív listára való felkerülésre. Tolna megyében 2011ben eddig több mint száz vállalkozás került fel a pozitív listára, ezzel országosan is az élvonalba került a megye, mondta el Tóth Ferenc. Pozitív minősítést az a vállalkozás kaphat, amely a kijelölt vizsgálatokon – például az árfeltüntetés
és árfelszámítás, a szavatosság
és jótállás, a vásárlók könyvébe
tett bejegyezések intézése területén – megfelelt a jogszabályoknak. Az ünnepi rendezvényen ezúttal 42 cég, köztük hét
paksi vehette át a fogyasztóvédelem elismerését tartalmazó
hatósági oklevelet, melyet a vásárlók tájékoztatása céljából az
üzletekben is kifüggeszthetnek.

Pintér István, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság főigazgatója a rendezvényen elmondta, a hatóság nem a vállalkozások megfélemlítésén dolgozik, hanem pozitív ösztönzők révén példát kíván állítani
mindenki elé, hiszen a tisztes-

A PAKSI DÍJAZOTTAK: Paks-Security Kft., Horváth Sport Kft.,
Pummerscheinné Tinyei Erzsébet és Deli József egyéni vállalkozó, KIK Textil és Non Food Kft., Cél Sport Bt., Soósné
Medgyesi Zsuzsanna egyéni vállalkozó. A vállalkozások maguk
is kérhetik a megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségétől az átfogó vizsgálatot, s ha ennek során mindent
rendben találnak a szakemberek, ők is felkerülnek a pozitív listára. Számukra csupán annyi a teendő, hogy egy kérelmet benyújtanak a megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, amely harminc napon belül átfogó ellenőrzést végez a vállalkozónál, és ha mindent rendben találnak, ugyanúgy felkerülhetnek a pozitív listára, mint a többiek.
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A szokásostól eltérően nem a
múlt egy szeletét tárja elénk a
Városi Múzeum legújabb időszaki kiállítása. A tárlat – beleértve a remekbe szabott megnyitót – a múzeum művészi hajlamú, alkotókedvű munkatársainak műve.
– Nem szoktunk képzőművészeti kiállítást rendezni, hiszen
a városban nagyon sok fórum
van erre, nekünk pedig nem ez
a feladatunk – erősítette meg dr.
Váradyné Péterfi Zsuzsanna.
Az igazgató hozzátette, azért
vállalkoztak rá mégis, mert a
múzeumban nagyon sok olyan
ember dolgozik, aki a szakmája
mellett valamilyen művészeti
ágban is tevékeny. – Restaurátorunk, Tövisháti Béla szobrász, a múzeumpedagógussá
vált Vass Napsugár fest,
Gazdag-Fejes Margit muzeológus verseket mond a város rendezvényein, Kákai Emese néprajzosunk pedig citerázik – sorolta. Kiemelte, hogy ezek a
művészi hajlamú emberek képességeiket hétköznapi munkájuk során is tudják kamatoztatni, más a látásmódjuk, nagyon
aktívan és kreatívan tudnak
részt venni a múzeum munkájában. A tárlat születéséről azt is
elárulta dr. Váradyné Péterfi
Zsuzsanna, hogy Tövisháti Bé-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Rendhagyó tárlat a múzeumban

la munkáját régről ismerte, így
nyugodt szívvel döntött úgy,
hogy helye van szobrainak a
múzeum falain belül. Napsugár
képei viszont az igazgató számára is újdonságot jelentettek,
de – mint mondta – még őt magát is meglepte, hogy milyen
összhangot sugárzott a közös
kiállítási anyag. A kollektíva
többi tagja is kivette részét a
munkából, maguk készítette süteményekkel fogadták a megnyitóra érkezőket, Ring István
pedig kiállításrendező tehetségével, kiváló ötleteivel járult
hozzá ahhoz, hogy végül – az
igazgatónő szavai szerint – bensőséges, nyugodt hangulatot
árasztó kiállítást tártak a közönség elé.

Vass Napsugár alkotó szellemiségű családba született, gyerekkorától fest. – Így dolgozom
fel a bennem lévő gondokat,
bármi rossz ér, kifestem magamból – árulta el. Azt mondta,
folyamatosan keresi az új kifejezési módokat, maga is változik,
ez képein is tükröződik. A mostani tárlaton mesevilágot idéző
képeket mutat be, de – miként
mondta – nem látta és nem láttatta mindig ilyen színesben a
világot, főként kamaszként festett komorabb képeket. Áprilisban Nagydorogon volt egy kiállítása, akkor határozta el, hogy
ezt a korszakot is lezárja, mert
új dolgok foglalkoztatják. Elsősorban aktokat szeretne festeni.
A múzeum időszaki kiállításán

két általa tervezett jelmez is helyet kapott. Napsugár ugyanis
egy pályázat eredményeként a
Rothschild Klári Divattervező
Magániskolába járt.
Tövisháti Béla Napsugárhoz
hasonlóan nagyon korán elkötelezte magát az alkotás iránt.
Gyerekként – egy tévéműsorban Michelangelót látva – véglegesen elhatározta, hogy
szobrász lesz. Az, hogy portrémániás – ahogyan magát jellemzi – a múzeumban is tetten
érhető, kiállított munkáinak
többsége portré, de plakettjeiből is láthatnak a látogatók ízelítőt. Az intézmény restaurátorának ez már sokadik bemutatkozása, megyeszerte kiállította
műveit, számos köztéri alkotás
helyreállítását is vállalta. Hol
egyedül, hol ikertestvérével,
Andrással együtt, aki szintén
restaurátor-szobrász. – A szobrász és a restaurátor jól megférnek egymás mellett, segítik
és kiegészítik egymást – vallja
mondván, hogy a restaurátori
munka által közvetített szellemiség és a múltból építkező értékrend szobrász valóját is
meghatározza.
Az Elvágyódások című tárlatot január 10-ig lehet megtekinteni a múzeumban.
Vida Tünde

Tehetséggondozó gimnázium
A tehetséggondozó és felzárkóztató tevékenység hatékonyabbá tételét célozta az az
egyéves program, amelyet
október 31-én zártak a Vak
Bottyán Gimnáziumban. A
pedagógusok továbbképzésére, egyéni és kiscsoportos
foglalkozásokra és eszközfejlesztésre közel tízmillió
forintot nyert pályázaton az
intézmény. A program igen
népszerű volt a diákok körében: minden eddiginél többféle tanulmányi és sportversenyen indultak a gimnázium
diákjai, és soha annyi ki-

emelkedő eredményt nem értek el, mint a pályázati évben. Több mint hetvenen végeztek az élmezőnyben nemzetközi, országos és megyei
szinten. Saját versenyeiket: a
Bottyán Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciát, valamint a költészet napi
Pákolitz István vers- és prózamondó versenyt megyei
szintűvé emelték. A palettát
középiskolásoknak szervezett városi szintű színházismereti vetélkedővel bővítették, és egyedüli magyarországi középiskolaként már

két alkalommal csatlakoztak
a Kutatók Éjszakája rendezvényhez. A programba kerülni kreativitásteszt és motivációs kérdőív kitöltésével, valamint a szakmai munkaközösségek ajánlásával lehetett.
Valamennyi szakterületet lefedve tizennégy pedagógus
1538 órában foglalkozott a
tehetséges fiatalokkal egyéni
és kiscsoportos foglalkozások keretében.
A pedagógusok is továbbképezték magukat: többen szakvizsgát tettek és tehetségfejlesztő pedagógus szakirányú egye-

temi tanulmányokba kezdtek. A
pályázati támogatásból közel
egymillió forintot fordíthattak
eszközfejlesztésre, ebből elsősorban a természettudományos
tantárgyak eszközparkját fejlesztették még több teret adva a
kísérletezésnek, ezzel pedig az
élményszerű oktatásnak. A
megvalósított program előnyeit
az intézmény diákjai a jövőben
is élvezhetik, ugyanis a pályázathoz fenntartási kötelezettség
kapcsolódik. Az iskola folytatja
versenyeit, és a gyerekek tehetséggondozása, felzárkóztatása
is tovább zajlik.
-gyöngy-
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Dalban szól a fiatalokhoz
Gondolatstoppos címmel jelenteti meg novemberben első
lemezét Gyulai István. A paksi
dalszerző szóviccekkel teli, elgondolkodtató versei tizenkét
dalban, 46 percben öltenek testet, melyek nem teljesen ismeretlenek a helyi közönség számára, ugyanis a fiatal paksi tehetség több ízben előadta már
saját szerzeményeit kötetbemutatón, tárlatmegnyitón vagy
rendhagyó irodalomórán, ahol
a közönség körében nem egyszer felmerült az igény, hogy

hangzóanyagon is meghallgathassa az egyedi dalokat.
– Szeretem az irodalmat,
emiatt a dalszövegek is inkább
tartalmasabb versek, mint slágerszerű írások. Szerepléseim
alkalmával sokszor tapasztalom a fiatalok körében, hogy
az írók, költők művei egyre kevésbé hatnak rájuk, anyanyelvünket pedig pongyolán használják, a zenével közvetített
irodalom viszont jobban megfogja őket – mondta a dalszerző. A két művészeti ágat öt-

Képek előtte
és utána

vözve a fiatalokat is könnyebb
megszólítani és a régi felolvasó, zenés estek hiányát is valamelyest pótolni lehet, vallja
István. Mint mondta, rendhagyó szövegeivel nem az a célja, hogy országos ismertségre
tegyen szert, hanem az, hogy az
ismeretlen hallgató is felkapja a
fejét egy-egy soron, induljon el
benne egy gondolatmenet. A
lemezfelvétel augusztusban
kezdődött meg, a hanganyag
rögzítése mellett többhetes feladatot adtak a keverés munká-

Formabontó
módon
emlékeztek

Fotó: Molnár Gyula

Projektnapon dolgozták fel
az 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményeit a
Balogh Antal katolikus iskolában. A több állomásból
álló vetélkedőt követően az
osztályok a paksi áldozatokra is emlékeztek Czuczor
Antal sírjánál.

Ezzel a címmel nyílt kiállítás
Markó Tímea paksi alkotó festményeiből, akit a polgármesteri
hivatal szociális osztályáról ismerhetünk. A mindig nyitott,
mosolygós, vidám hölgy 17
évesen ismerkedett meg a festészettel, vásznaira olajjal fest.
– Ez egy teljesen vegyes kollekció, ami igaz a témájára és az
időbeliségére is. A kiállítás címe olyan évszámmal van összefüggésben, melyet nők nem villogtatnak, témája pedig olyan
nyitott, mint én vagyok – ecsetelte Markó Tímea. A képek
nem szokványos körülmények
között készülnek: a művész otthonában a festőkellékek mellett
a kedvenc zenék is előkerülnek,
festés közben olykor táncra is
perdül az alkotó.

A művelődési központ kis kiállítótermében csendéletek,
tájképek, figuratív és állatábrázolások várják az érdeklődőket. Legutóbb hét éve mutatta be a művész legújabb
munkáit. – Nem vagyok tagja
egyesületnek, alapítványnak,
de járok képzőművész társaim kiállításaira, megtekintem
munkáikat és nyomon követem munkásságukat is – összegzett Markó Tímea. A kiállítást Molnárné Haholt Zsuzsanna nyitotta meg, Gracza
Virág és Basa Ágoston Balázs
dalszövegeket tolmácsoltak,
ezúttal zene nélkül. A festmények november 14-ig tekinthetők meg a művelődési központ nyitvatartási idejében.
efgé

latai, melyet a lemez hangmérnöke, zenei rendezője, Hatvani
Szabolcs végzett. A felvételek
a paksi Pro Artis Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben készültek, a CD-n hallható
15 szerzemény közül 12 különböző érzelmű és témájú dal,
három pedig Németh Szabolcs-vers. A 300 példányban
megjelenő színes korongot –
melyet novembertől szerezhetnek be az érdeklődők a szerzőtől – tíz vendégzenész játéka is
színesíti.
Matus Dóra

A Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban ez volt a második alkalom, amikor nem hagyományos módon tették emlékezetessé a diákok számára nemzeti ünnepünket. Tavaly az
1848-49-es, idén pedig az
1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit elevenítették fel projektnap formájában. – Ez az az ünnep, amiről talán a legkevesebbet tudnak a gyerekek. Szeretnénk,
ha diákjaink igazán a magukénak éreznék a magyar történelemnek ezt az időszakát,
olyannak, mely mindannyiunk életében döntő változást
hozott. Ezért szerveztük az
idei megemlékezést új formában – mondta el Stallenbergerné Madarász Veronika,

az iskola igazgatója. A projektnap a Jézus Szíve-templomban tartott ünnepi műsorral indult, majd az intézménybe visszatérve két csoportra bontva tevékenykedtek a diákok. A kisebbekre
filmvetítés, vetélkedő és többek közt barikádépítés várt, a
felsőbbévesek pedig egyebek
mellett kódot fejtettek, fényképet rekonstruáltak, sebesültet láttak el és Activityt
játszottak. A projektnapon
nyereményekért játszottak a
diákok: torta, sütemények, és
csokoládé várt a vetélkedőkre, és mindenki elfogyaszthatta azt az 56-os jelképet
ábrázoló pizzát, amelynek elkészítése is az osztályok feladata volt. A nap a Fehérvári
úti temetőben tartott megemlékezéssel ért véget.
-dal-

Jól felszerelt irodák,
üzlethelyiségek kiadók
az Erzsébet Nagy
Szálloda mellett.
Érd.: 06-20/5744-119
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Paksiak a nagyvilágban

Sok csoda vár még rá

Vadászott az Amazonas folyón pirájára, fürdőzött a
Copacabanán, és a dél-amerikai őserdők rejtelmeibe is
bepillantást nyert Szabó Mátyás, aki lassan egy éve hajózik a világ körül. Bár egy
óceánjárón való szolgálat során sok csodát megélhet az
ember, kitartásra és nagy
munkabírásra van szükség a
mindennapi helytálláshoz,
vallja a paksi származású fiatalember.
A külföldi munkavállalás gondolata már kisgyerek korában

felvetült Mátyásban. 2003 nyarán dolgozott először Németországban felszolgálóként, ennek
sikerén felbuzdulva a következő
évben, kihasználván az Európai
Unióhoz való csatlakozásunkat,
egy évre felfüggesztette főiskolai tanulmányait és Angliában
próbált szerencsét egy első osztályú étteremben. Ezt követően
hol Angliában, hol a főiskolán
töltött egy-egy évet, majd miután közgazdaságtani tanulmányait befejezte, Magyarországon helyezkedett el egy piackutatónál projektmenedzserként.
– Rá kellett jönnöm, hogy az
egy helyben tartózkodás, a rutinszerű élet nem nekem való,
így nekiindultam a nagyvilágnak – mondta. Az óceánjáró társaságok legjobbikánál akart elhelyezkedni, így adta be jelentkezését a The Yachts of
Seabourn kishajós társasághoz.
Útjai során bejárta Dél-Amerikát, megismerte a Karib-szigetek világát, jelenleg a mediterrán térségben tartózkodik, következő szerződése pedig egy

110 napos, világkörüli útra szól,
érintve Dél- és Észak-Afrikát,
Japánt, Kínát, Ausztráliát és ÚjZélandot. A hajót, ahol dolgozik, hatcsillagos kiszolgálás és
minden igényt felülmúló luxus
jellemzi 450 fős vendégkapacitással, amelyhez csaknem 400
fős személyzet tartozik. Az óceánjáró éttermében tíz pincérállomás található, ezek egyikéért,
általában harminc vendég színvonalas, egyedi igényeknek is
megfelelő kiszolgálásáért felel
Mátyás. Mint mondta, egy ilyen
hajón mindennek tökéletesen
kell működnie, nem lehet hibázni, ennek következtében az elvárások is a legmagasabbak. A
megfelelő szakmai ismeretek és
a folyékony, tárgyalóképes angol nyelvtudás alapvető feltétel,
ehhez társulnak az elengedhetetlen személyiségjegyek, úgymint a nyitott és pozitív hozzáállás, a tolerancia és a munkabírás (négy hónap munka szabadnap nélkül). – A szektor legdrágább társasága vagyunk, így a
vendégek elvárása igen magas.

Igényeik akár percről percre
változhatnak, ezt a stresszt bírni
kell – húzta alá. A rengeteg
munka ellenére mindig van lehetősége megcsodálni a környéket, ennek köszönhetően az elmúlt egy évben páratlan élményekkel gazdagodott. A kérdésre, miért döntött egy ilyen állás
mellett, elárulta, elsősorban az
élettapasztalat utáni vágy sarkallta arra, hogy kimozduljon az
otthon melegéből és világot lásson. – Az élet egyik legfontosabb momentumának tartom,
hogy meghatározzuk saját képességeink és értékrendszerünk
szerinti céljainkat, tegyünk és
higgyünk ezek elérésében. Ha
tudjuk, hogy mit, miért és mikor
teszünk, biztos vagyok benne,
hogy mindannyian örömünket
leljük majd az életben – hangsúlyozta Mátyás. Mint mondta, ez
a fajta életmód csupán a családalapításban gátolhatná, de ezt az
elkövetkező néhány évben még
nem tervezi, így negatívumot
nem is tud felsorakoztatni munkája mellett.
MD

Ifjú tehetségeket jutalmaztak
1988 óta oszt díjakat a Tehetséges Paksi Fiatalokért (TPF)
Alapítvány. Az önkormányzat és az atomerőmű által létrehozott szervezet célja a tudomány, az anyanyelvi kultúra, a művészet, a tanulmányi
munka és a sport területén kimagasló eredményt, kiváló
teljesítményt felmutató diákok és a velük foglalkozó felnőttek ösztönzése a további
sikerekre és eredményekre, a
felkészülésükhöz szükséges
feltételek biztosításának támogatása tízéves kortól az első diploma megszerzéséig.

A TPF idei díjazottjai:
Adorján György
Alapműveletek (7.H Matekguru csapat)
Árokszállási Eszter
Berger Zsófia
Berka Fanni
Berkó Barbara
Blatt Kristóf
Bodó Viktória
Bősz Éva
Brackó Zsombor
Csodalányok csapat
Dévai Adrienn
Dobai-Krecht Dominik
ESZI – úszáscsoport (Ledneczky Zoltán, Rohn Richárd, Blatt
Kristóf, Illés Máté)
ESZI Lány Floorball Csapat V. kcs.

Fenyvesi Réka
Fritz Bálint
Horváth Luca Sára
Hosszú András
Illés Máté
Karsai Gréta Peggi
Kékesi Norma
Kerti Szandra
Kiszli Vanda
Kovácsevics Hanna
Kövér Bence
Kugli Ákos
Lacza Erik
Ledneczki Veronika
Lückl Katinka
Mayer Mihály
Nagy Levente
Napsugár Kórus
Németh Petra Noémi
Orsós Bence

Pálfi Nikolett
Pataki Ádám
Péri Babett
Pfeffer Anita
Pupp Noémi
Rácz Bernadett
Racskó Zsófia Csenge
Rauth Rebeka
Róka Bence
Sárközi Elvíra
Sarlós Lilla
Takács Gábor
Tatai Titusz Miklós
Tóth Gergely
Tumpek Gabriella
Varga Tímea Anna
Vidákovics Elián
Zántó Gergő Horka
Zuschlag Anett
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Jó napot, mi újság?

Paksi siker született az egész
Kárpát-medencére kiterjedő
Wass Albert vers- és prózamondó verseny Bonyhádon
megrendezett döntőjén felnőtt
kategóriában. Fejes Margit
öregbítette az elnyert díjjal
városunk jó hírét, az erdélyi
származású 25 éves ifjú hölgy
néhány hónapja él Pakson. –
Ezt 2009 januárjában adtuk hírül a Paksi Hírnökben. Akkor
találkoztam először Margittal,
aki azt mondta, azon munkálkodik, hogy találjon egy olyan
munkahelyet és egyben közösséget, ahol megleli boldogulását, és azon, hogy minden
szempontból otthonra leljen
Pakson. Sepsiszentgyörgyön
látta meg a napvilágot, szülei
harmadik leánygyermekeként,
otthona a várostól néhány kilométerre fekvő kis falu, Angyalos. A Mikes Kelemen Líceum után nem volt számára
kérdés, hogyan tovább. Történelem iránti rajongása Kolozsvárra, a Babes-Bolyai Tudományegyetemre vezette, ahol
történelem–művészettörténet
szakon végzett, majd egykori
középiskolájában és a Kós
Károly Szakközépiskolában
adta át tudását a felnövekvő
nemzedéknek. Angyaloson,
amely teljesen magyarlakta település, kisgyermekként nem
hallott román szót, a nyelvet
társaival együtt az általános iskolában tanulta meg. Nem is
beszélte helyesen, csak középiskolásként sajátította el tökéletesen a nénivel beszélgetve,
akinél lakott. Az egyetemen
szembesült először azzal,
hogy hátránnyal járhat magyar
származása, olykor a kiközösítettség érzését is megtapasztalta.
Mivel az életet szerető, alapvetően optimista ember, a nehézségek ellenére hitt abban,
hogy boldogság vár rá. Bár
soha nem gondolt arra, hogy
egyszer elhagyja a szülőföld-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Pakson találta meg a boldogságot

Rendületlenül hisz az őszinte szó erejében,
a jóakaratban, és abban, hogy ha valamire
lelkünk mélyéből vágyunk, valamilyen
módon megadatik Istentől. Amikor kislány volt, királykisasszony akart lenni és
gyakran kérdezgette édesanyját, hol lehet
ilyen iskolát végezni. Királykisasszony
ugyan nem lett, élete mégis mesébe illően
alakult. Soha nem gondolta volna, hogy
egyszer elhagyja szülőföldjét, és hogy szíve
szavát követve egy másik országban találja meg a boldogságot. Mégis így történt.
jét, a sors mégis így hozta.
Néhány csalódás után azt kérte az Istentől, hogy küldjön
neki egy igazi társat. Kérése
meghallgattatott, és hamarosan megismerte élete nagy
szerelmét, aki történetesen
egy paksi fiatalember. Bár ma
már nincs áthidalhatatlan
földrajzi távolság, egy párkapcsolat kiteljesedésének gátat
vethet, így idővel el kellett
dönteniük, hogyan tovább.
Úgy határoztak, hogy Margit
átköltözik Paksra, ami 2008
szeptemberében meg is történt. Az első hónapok nehezen
teltek számára, hiszen párján

kívül nem ismert itt senkit, a
várost sem, és nem volt munkája. Aztán az interneten rálelt
a Wass Albert vers- és prózamondó versenyről szóló felhívásra. Ez kicsit felpezsdítette
a lelkét. Az irodalom is közel
áll hozzá, amelynek szeretete
édesanyjától fakad. Gondolatait a világról, az életről maga
is számtalanszor öntötte versbe, novellába, és a versmondás sem volt számára idegen
világ – így jelentkezett. Nem
kérte Istentől a sikert, csupán
azt, hogy nyissa meg számára
a kapukat. És megnyitotta. A
verseny kapcsán jó néhány

embert megismert, akik mindannyian segítő szándékkal fordultak felé. A tavasz már a
Városi Múzeumban találta,
ahol néhány hónapig megbízási szerződéssel dolgozott,
majd nyár derekától újkortörténész–muzeológusként véglegesítették. A munkahellyel
egy szakmailag és emberileg
egyaránt kiváló közösségre is
rátalált, kiváltságnak érzi,
hogy közéjük tartozhat. Mint
mondja, minden reggel úgy
kel fel, hogy ez a nap egy
újabb lehetőség és próbál úgy
cselekedni, hogy valóban az
legyen. A lehetőségek pedig
megtalálják. Munkája mellett
gyakorta feltűnik különböző
rendezvények háziasszonyaként és a TelePaks pénteki híradójának műsorvezetőjeként.
Egyszer a helyi járaton megszólította egy asszony, és elmondta neki, hogy a férje kitelepített bukovinai székely. Bár
nagyon beteg, de amikor közeleg a híradó ideje, felkel, és alig
várja, hogy hallhassa Margit
ízes beszédét, mert számára az
egy darab az otthonból. Margit
elfoglalt ember lett tehát és
időközben boldog feleség,
ugyanis párjával a nyáron
örökre összekötötték az életüket. Most azon munkálkodik,
hogy megvalósítson egy magyar–román, román–magyar
művészettörténeti szótárweboldalt, kutatni szeretné az elmúlt gazdasági válságok történetét, és a lehető legtöbb területen művelni magát. Az sem
kizárt, hogy visszaül az iskolapadba, hogy ledoktoráljon történelemből. A szíve visszahúzza Erdélybe, és mindig alig
várja, hogy hazalátogassanak a
biztonságot adó fészekbe, és
legnagyobb vágya, hogy majd
ott öregedjen meg és térjen
meg a Teremtőhöz, mégis minden szempontból otthon van
már Pakson.
Kohl Gyöngyi
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Világbajnoki arannyal és ezüsttel
bővült az éremkollekció

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A szingapúri maratoni kajakkenu világbajnokságon Kiszli
Vanda, az ASE versenyzője
egyéniben ezüst-, párosban
aranyérmet nyert. A K1-esek
mezőnyében egy magyar lány,
Lucz Dóra, a Dunakeszi
DSZKC sportolója tudta csak
megelőzni,
míg
K2-ben
Czéllai-Vörös Zsófiával, a
Győri VSE versenyzőjével már
nem találtak legyőzőre. Vandát
a versenyről és a közeljövő feladatairól kérdeztük.
– Mennyire voltak mások a
körülmények a megszokottnál?
– Nagyon meleg volt, 35 Celsius fok és körülbelül 80-90%os páratartalom. Azt hittem,
nehezebb lesz az átállás, de hamar megszoktam a hatórás időeltolódást, igaz, majdnem egy
héttel a világbajnokság kezdete
előtt kiutaztunk. Az is furcsa
volt, hogy egy tengeröbölben
rendezték a versenyt és „lötyögött” a víz. Nekünk korán,
nyolc óra előtt volt a futamunk,
akkor még jó idő volt, de később már feltámadt a szél és
nagyobb hullámok voltak.
– Milyen ellenfelekkel kellett
megküzdeni?
– Spanyolok, németek, angolok, amerikaiak, és afrikaiak is

A sikereket ezen a szinten már nem adják ingyen; kitartó
munka, fegyelem és lemondás szükséges az elérésükhöz – méltatta Hajdú János polgármester Kiszli Vanda eredményeit a
sportoló tiszteletére rendezett köszöntőn.
voltak, de egyesben magyar
lány győzött le. Igazából elégedett vagyok a második helylyel, mert Dórától nem olyan
nagy szégyen kikapni.
– K2-ben új párral versenyeztél, nem volt furcsa?
– Kicsit féltem tőle, mert a
verseny előtt Győrben csak
kettőt tudtunk edzeni, és Szingapúrban is mindössze kétszer
volt alkalmunk együtt hajóba
ülni. Ráadásul a páros az egyes
után volt, és nem tudtam any-

nyira kipihenni magam, de
szerencsére jól sikerült.
– Akkor megvan az új párod,
akivel ezután együtt készültök?
– Zsófival nem tudunk hoszszútávra tervezni, mert ő ’95ös, én ’93-as vagyok. Jövőre
én már az U23-asok között fogok versenyezni, ő még két
évig az ifik között. Az ifik pedig nem nagyon szoktak az
U23-asok között indulni, mert
az jóval erősebb mezőny. Talán 2-3 év múlva újra összeke-

rülünk. Esetleg Fenyvesi Rékával folytatjuk tovább, ő
Szekszárdon tanul, és tud velem edzeni, majd meglátjuk.
– A maratoni versenyek mellett idén rövidtávon is indultál,
melyikre készülsz inkább?
– Természetesen mind a kettőre készülök, majd kiderül,
hogy melyik jön ki jobban.
Idén a síkvízi Európa-bajnokságon K1 1000 m-en negyedik
lettem, úgy, hogy ez volt az első próbálkozásom. Mondhatni,
nem erre volt helyezve a fő
hangsúly.
– A közeljövőben milyen
munka vár rád?
– Versenyidőszakban napi
két edzésünk van: reggel és
délután. Most, hogy már jön a
hideg, evezni már nem megyünk, a téli szünetben kondizós, focizós edzések lesznek.
– Jövőre érettségizel, hogyan
tovább?
– A Balogh Antal Katolikus
Általános Iskola és Gimnáziumban vagyok negyedikes,
most végzek, de nem tudom
még, hogy hol tanuljak tovább.
Szeretnék itt maradni Pakson,
még azon is gondolkodom,
hogy az ESZI-ben folytatom.
Kovács József

Fotó: Molnár Gyula

Donald Cole segíthet

A Sopron ellen megsérült – térdműtét után lábadozó – Lee
Nailon helyettesítésére érkezett
Donald Cole, az Atomerőmű SE

NB I-es kosárlabdacsapatához.
A 30 éves, 204 cm magas center
már megfordult Magyarországon, a 2003/04-es idényben a
ZTE együttesében hat meccsen
lépett pályára, amikor is átlagban
12,8 pontot dobott és 4,2 lepattanót szerzett. A 2010/2011-es
idényben a bolgár Levski Sofia
csapatában játszott, statisztikája
a bajnokságban 35 mérkőzésen
átlagban 11,8 pont és 4,8 lepattanó. A Balkán Ligában nyolc
meccsen 12,1 pontot és 4,8 lepattanót átlagolt.

A 2011/2012-es idényt Líbiában kezdte, nyolc mérkőzést játszott az Al Hekmeh Beirutban. A
2005/2006-os szezonban a világhírű, labdazsonglőrökből álló
Harlem Globetrotters csapatával
lépett fel. – Egy hónapra szerződtettük, de amennyiben szükséges, a hosszabbítás sem kizárt.
Az a cél, hogy Lee Nailon felépüléséig a 4-5-ös poszton segítségére legyen a csapatnak a bajnoki és az EuroChallengemérkőzéseken – mondta el Tóth
János szakosztályelnök.

Az Atomerőmű csapata bajnoki mérkőzésen legközelebb
november 5-én Körmenden
lép pályára. Elkezdődik a menetelés az EuroChallenge kupában is, november 8-án az
orosz Nizsnij Novgorod ellen
játszanak Williamsék a Gesztenyés úton. Az európai kupamérkőzést követő bajnoki találkozóra is Pakson kerül sor,
november 12-én az újonc
Jászberény lesz Völgyi Péter
tanítványainak ellenfele.
(joko)
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Vébé-ezüstérem Tyumenyből

A döntőben elszenvedett vereség miatt érzett csalódást már feledte és nagyon boldog
Bor Barna. Az Atomerőmű SE világbajnoki ezüstérmes nehézsúlyú cselgáncsozója
hazaérkezett Oroszországból. A repülőtéren paksiakból – elsősorban sporttársakból
– álló csoport fogadta Barnát és edzőjét,
Hangyási Lászlót. Fogadására „elődei”,
Kovács Antal és Braun Ákos is felutaztak
Budapestre. Az ASE két cselgáncsozójának
nevéhez fűződik a sportág eddigi két világbajnoki aranyérme. Döntőbe eddig összesen hat magyar dzsúdós jutott.

Fotó: Molnár Gyula

Olimpiai és világbajnok ellenfeleket legyőzve ezüstérmet nyert Bor Barna a
cselgáncsozók nyílt kategóriás világbajnokságán az oroszországi Tyumenyben.
A nehézsúlyú magyar dzsúdós aranypontos csatában maradt alul a döntőben az üzbég Abdullo Tangrijevvel
szemben.

Bor Barna elmondta, hogy kár volt a
döntőért, de nagyon boldog. Edzője – tette

hozzá – ugyanígy vélekedett, sajnálta,
hogy az aranyérem nem sikerült, de most
már elégedett. Az élménybeszámolót folytatva Barna elmondta, hogy jó formában
versenyzett, jól sikerült a felkészülése és
edzője utasításait betartva sikerült jól taktikáznia. A szibériai Tyumenyben rendezett
cselgáncs openen már csak a műfajából
adódóan is nagyon erős mezőny gyűlt öszsze. Három világbajnokon és egy olimpiai
bajnokon át vezetett az útja a döntőig, ahol
az üzbég olimpiai ezüstérmes, a háromszoros vb-bronzérmes, ötszörös Ázsia-bajnok Abdullo Tangrijev volt az ellenfele.
Az összecsapásból ezúttal az üzbég került
ki győztesen, így Barna nyakába ezüstérem került. A mostani eredmény nem
számít bele az olimpiai kvalifikációba, így
az ASE dzsúdókának nem sok ideje marad
pihenni, három hét múlva máris tatamira
lép Amszterdamban. Az olimpiai kvalifikáció 2012 márciusában zárul.
-vt-

Sakk: jól kezdett
az első osztályú csapat

Először szervezték meg a Dunakömlődi
Sportnapot, és máris szép számmal érkeztek a nevezések és az érdeklődők. A nyolc
labdarúgócsapatot számos szurkoló és kíváncsiskodó kísérte a helyi sportpályára.
Az eseményt korábbra tervezték, de tavaszszal a pályafelújítási munkálatok miatt nem
lehetett megrendezni a sportnapot. A lelkes
szervezőgárdának köszönhetően azonban
október végén sikerült megfelelő időpontot
találni, a költségeket a helyi részönkormányzat állta. – Dunakömlődön igen aktív
a közösségformáló réteg, így gyorsan tető
alá tudtuk hozni az eseményt. Legközelebb
remélhetőleg már más időpontban, májusban lesz ez a sportnap – mondta el Spiesz
József, a Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat vezetője. A mérkőzések ideje
alatt a gasztronómia képviselői, élükön a
Dunakömlődi Borbarátokkal a pálya mellett a bográcsokban rotyogó ételekre felügyeltek, mire az utolsó meccset is lefújta a
játékvezető, az ebéd is elkészült. A tornát a
hölgyeknél a Dunakömlődi Emezenek
nyerték, míg a férfiaknál az Arany Ászok
együttese diadalmaskodott. A program délutántól késő estig a faluházban folytatódott,
ahol asztalifoci- és pingpongbajnokság zajlott.
röné

A tavalyi szezon remekül sikerült az
Atomerőmű SE Sakk Szakosztályának,
mivel a megyebajnokságon első, az NB Iben második, míg az NB I/B-ben harmadik helyet szerzett a klub. Az első
osztályú társaság idén is jól kezdett, a
Makót idegenben 9:3-ra verte, a második
játéknapon pedig a Decs következett.
Tavaly meglepetéseredmény született: a
decsiek győztek, így most elsősorban a
Fotó: Molnár Gyula

Sportnap
Kömlődön

visszavágás lebegett a paksiak szeme előtt,
mondta el Gosztola István, az Atomerőmű
SE Sakk Szakosztályának vezetője. A
szomszédvári rangadót ezúttal magabiztosan az ASE nyerte, a piros-kékek
9,5–2,5-re verték a tolnai riválist. A tíz éve
folyamatosan dobogón végző társaság
ismét az érmekért száll harcba az idei szezonban, azonban a Nagykanizsa, a
Szombathely és a Zalaegerszeg komoly
ellenfelek lesznek.
Nem sikerült viszont a rajt az NB I/B-s
együttesnek, amely előbb a Pénzügyőr
otthonában kapott ki, majd szoros mecscsen a BEAC is legyőzte a Berta Tibor
vezette csapatot. – Az előző szezon
bronzérme nehezen megismételhető,
mivel változott a csapat összetétele. A
feltörekvő fiatalok azonban egyre jobban
teljesítenek, így az 5–8. hely valamelyikére várom az együttest. Célunk továbbra is, hogy az ifjú sakkozóknak minél
több játéklehetőséget biztosítsunk és segítsük az NB I-es társaságot – hangsúlyozta
Berta Tibor, az Atomerőmű SE NB I/B
csapatvezetője. Az ASE II. a következő
fordulóban Győrbe látogat, míg az első
osztályú együttes tagjai Budapesten ülnek
asztalhoz.
efgé
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Fotó: Molnár Gyula

Bocsakupa Pakson

Mészáros Zalán
nem szakad el
a sporttól
Az ASE–Falco NB I-es bajnoki
kosárlabda-mérkőzés előtt hivatalosan is elköszönt a klubvezetés és a szurkolók nevében az
Atomic Boys az aktív sportpályafutását befejező Mészáros
Zalántól. Az egykori paksi karmestert a mérkőzésről és a civil
életről kérdeztük.
– Milyen volt kívülről?
– Kicsit furcsa, néha éreztem,
hogy mi fog történni a pályán,
hiszen sokakkal játszottam
együtt. Követtem az eseményeket, néha megmozdult a kezem,
a lábam.
– Egykori csapatodról mi a
véleményed?
– Úgy gondolom, az ASE nagyon erős lesz, számomra egyértelmű, hogy a bajnokság
egyik esélyese. Azért a történeti
hűség kedvéért el kell mondani,
hogy ma nem játszottunk igazán
jól. Azt hiszem, a Falco a maximumot nyújtotta, a Pakson pedig látszott, hogy vannak még
tartalékok. A harmadik forduló
után szerintem ez így jó. A játékosállomány alapján a négybe
jutni szinte kötelező, és egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy
döntőt játszanak.

– Mihez kezdtél a civil életben?
– Pécsett a Rátgéber-akadémián vagyok sportfejlesztési
igazgató, az épülő akadémia
épületegyüttesét kell majd felügyelnem. Ezenkívül az utánpótlás szakág szervezését, kialakítását és szűréseket kell végeznem, ápolom a kapcsolatot a
klubokkal, az egyetemmel.
– Gondolom, ez egész embert
kíván.
– Sőt! Nyugodtan mondhatom, hogy nem unatkozom.
Mondtam is a feleségemnek,
hogy sportolóként sokat dolgoztam a pályán, de ennyi feladatom még életemben nem volt.
– Azért néha eljössz az ASE
meccseire?
– Időnként majd szeretnék
eljönni, ahogy az időm engedi. Egyelőre nagyon sokszor
hétvégén is dolgoznom kell,
mivel az utánpótlásmeccsek
is hétvégén vannak. Még nem
alakult ki pontosan, hogy kinek mi a feladata és melyik
területért felel. Igyekszem
majd legalább a rangadókra
eljönni.
Kovács József

Évek óta a paksi Deák Ferenc
Általános Iskola ad otthont a
Magyar Bocsa Köztársaság Kupának. A tornateremben igazi
nagyüzem volt, hiszen négy napon át reggeltől estig négy pályán zajlottak a küzdelmek. Az
első nap délelőttje a diákoké
volt, akik ismerkedhettek a bocsa sporttal, délután pedig már
amatőr egyéni és csapat kategóriában össze is mérhették tudásukat. A sportág népszerűségét jelzi, hogy nyolc kategóriában rendezték a versenyt, az eseményre
a határon túlról is érkeztek. – A
felső kategóriákban csak igazolt
versenyzők vetélkedhetnek, de
van ifjúsági és felnőtt amatőr

egyéni és csapatverseny is. Minden évben találkozom újabb érdeklődőkkel, akik közt több tehetség is akad. Ez ad nekünk
erőt, hogy újabb helyszínekre vigyük a játékot – fogalmazott
Sztapkó István, a Magyar Golyósport Szövetség elnöke. A
megmérettetésen a szervező Ürgemezei Sport-, Szabadidő- és
Turizmus Egyesület több tagja is
kiemelkedően teljesített, így kategóriájában Bencze Bernadett,
Czmolek Dániel, Cseh Attila és
Poór József is említést érdemel,
közülük Bencze Bernadett két
arany- és egy ezüstérem, míg
Czmorek Dániel egy ezüst- és
három bronzéremmel zárt. efgé

Kis híján nyolcvan
Több nagyvárosban is sikeres az
a 24 órás úszás teljesítménypróba, ahol a települések versengenek a legjobb vizes város címért.
A Cseh Attila vezette Ürgemezei
Sport-, Szabadidő- és Turizmus
Egyesület idén Paksra is elhozta
a próbát. Itt a sportembereknek
hat óra állt rendelkezésre az
úszáshoz, az akció résztvevői
egészségügyi kivizsgáláson is
részt vehettek. Az eseményre a

határon túlról is érkeztek.
– Ilyen program nálunk, Losoncon is van, azon szintén részt veszek, és az én pár méteremet lelkesen teljesítem – fogalmazott
Daniel Obrocnik. A hatórás
úszásprogram végén kiderült: a
91 próbázó összesen 175 méter
híján 80 kilométert teljesített, jutalmakat négy korosztályban
osztottak, és három különdíj is
gazdára talált.
Faller Gábor

Őszi lehalászás
Megkezdődött a lehalászás az
Atomerőmű Horgászegyesület
kettes számú nevelőtavánál. A
halakat egynyaras korukban vásárolja meg a paksi szervezet, és
további két évig neveli őket. Ezt
követően az őszi lehalászásokkor az úgynevezett háromnyaras
példányokat telepítik át a Füzesés a Kondor-tavakba. – Pontyot
és amurt telepítünk a horgásztavakba, köztük kapitális méretű
példányokat. Pontynevelő programunkat a horgászélmény fokozásáért indítottuk. Idén nagyobb
mennyiségű nagyhalat telepítünk ki a 65 cm-es, 10-15 kg súlyú kopoltyúsokból – mondta el
Nagy László, az Atomerőmű

Horgászegyesület felügyelőbizottságának elnöke. A lehalászások alkalmával nem minden
egyed kerül a horgásztavakba. A
minimális méretet el nem érő
példányokat másik nevelőtóban
nevelik tovább.
A munkálatokban a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola Hencz
János vezette horgászszakkörének tagjai is segédkeztek. – Télen a halfajtákkal ismerkedünk,
szereléket kötünk, majd év végén horgászvizsgát teszünk. Ha
jóra fordul az idő, horgászunk –
mondta el Kovács Flórián tanuló, majd hozzátette: – A kapitális
pontyok közül egyszer jó lenne
kifogni egyet.
fg
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Elkapták
a fosztogatót
Kézre kerítette azt a tettest a
Paksi Rendőrkapitányság, aki
az elmúlt napokban sorozatosan fosztogatott a város különböző helyszínein. Az eltérő bűncselekményekkel kapcsolatban
egyazon személy gyanúsítható,
tudta meg lapunk Heisler Judittól, a városi rendőrség sajtóreferenséről. Október 22-én az esti
órákban az atomerőmű horgásztava mögötti Duna-töltésen
egy gépkocsiból személyes iratok és egy fényképezőgép tűnt
el, majd két nappal később, a
Kurcsatov utcai garázssoron a
lakatot eltávolítva valaki két garázsba is megpróbált betörni.
Egy garázsba be is jutott, ahonnan elemelt egy motoroskesztyűt, a motorból leszívott körülbelül 5 liter benzint és megrongálta a járművet. A lopással
okozott kár 25 ezer, a rongálással okozott körülbelül 130 ezer
forint. Október 26-án a Deák
Ferenc utca egyik házának folyosóján egy kézitáskából tűnt
el egy pénztárca, benne a bankkártyával és a készpénzzel
együtt, a kár közel 40 ezer forint.
Az esetet követően előállított a
rendőrség egy 27 éves gerjeni
férfit, aki kihallgatása után elismerte a bűncselekmények elkövetését és a házkutatás során elő
is kerültek az eltulajdonított értéktárgyak. A férfit a hatóság
őrizetbe vette és kezdeményezte
előzetes letartóztatását, tájékoztatott Heisler Judit.
MD

Programok
November 8-án 17 órai kezdettel Schäffer Erzsébet íróval
találkozhatnak a művelődési
központ olvasótermében.
Tizennegyedik alkalommal
rendezik meg az Amatőr PopRock-Jazz Fesztivált november 12-én, ahol az amatőr zenekarok értő zsűri és lelkes
közönség előtt mutatkozhatnak be.
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Díjat ért a fotó

Az Energetikai Szakközépiskola
10.D osztályos diákja, Mészáros
Virág első díjat nyert a Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet fotópályázatán. Virág a dél-dunántúli régióban lett első 18 év alatti kategóriában a Mit jelent számodra a
mezőgazdaság? című pályázaton, amelynek az a célja, hogy a
városi fiatalok megismerjék az
Európai Unió közös agrárpoliti-

káját, pozitív hatását a magyar
mezőgazdaságra, ezen keresztül
pedig a városi élet mindennapjaira. Kétszáz nevező több mint
hatszáz fotója került a zsűri elé
két korosztályban, hat kategóriában. Az ESZI diákja korábban
soha nem pályázott, de most kapott az alkalmon és elkísérte
nagyapját aratni. Három képet
küldött el „Aratás a búza szemszögéből” címmel.
– Mivel a többiek is nagyon jó
képeket készítettek, magam is
meglepődtem, hogy én nyertem
– árulta el. Azt is elmondta, a
fotózás, azon belül is a természetfotók készítése különösen
érdekli, de tervezi, hogy később
portrékat is készít majd. Hogy
az iskola elvégzése után milyen
irányban tanul, vagy milyen pályát választ, még nem tudja, de
a fotózással legalább hobbiszinten mindig szeretne foglalkozni.
-vt-

Egyénre szabott
angol, spanyol,
francia
nyelvoktatás
Pakson, az Óvárosban minden
korosztályban
Jelentkezés:
illetve 20/251-3339
vagy 30/911-5845

KIADÓ
INGATLANOK
Paks főutcáján, irodaházban (Tolnai u. 2.)
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékenységre irodák kiadók.
(15 m2–80 m2).
Érdeklődni:
30/937-2668,75/511-252.

Kompmenetrend
A Paks–Géderlak között üzemelő komp október 30-tól 7től 12 óráig, majd 14-től 16
óráig közlekedik – óránként.
Igény esetén különjáratot biztosítanak.
Bővebb információ a (20)
539-2617-es kikötői telefonszámon vagy a hajozas.net
honlapon kérhető.

ELADÓ INGATLANOK

Moziműsor
November 11. (péntek) 19 óra
ŐRÜLT, DILIS SZERELEM

amerikai romantikus vígjáték
November 13. (vas.) 19 óra
JOHNNY ENGLISH
ÚJRATÖLTVE

fr.–izraeli–japán–angol
vígjáték
November 16. (szerda) 19 óra
A KALAND

magyar romantikus dráma
November 18. (péntek) 19 óra
BARÁTSÁG EXTRÁKKAL

amerikai-angol vígjáték
November 20. (vas.) 17 óra
MEGAAGY

amerikai animációs film

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

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

Paksi Hirdetőiroda
Paks, Deák F. u. 3.
Tel.: 06-75-510-623;
06-20-949-2467
E-mail:
paksi-hirdeto@externet.hu
tos családi ház nagy terasszal, szép kerttel eladó.
Irányár: 28 M Ft.

Pakson, a Kossuth Lajos utcában 1 szobás, összkomfortos lakás kerttel, tárolóval eladó. Irányár: 7,8 M Ft.

Pakson, a Mező utcában 4 szobás családi ház garázzsal,
pincével, melléképületekkel eladó. Irányár: 19,5 M Ft.

Pakson, a Gesztenyés u. elején földszinti, hőszigetelt,
2 szoba erkélyes, (48 m2 + erkély) lakás eladó.
Szekszárdi másfél szobás lakást a vételárba beszámítok. Irányár: 8,6 M Ft.

Pakson, a Kinizsi utcában 443 m2-es telken 4 szoba
összkomfortos, gázfűtéses, 132 m2-es, tetőtérbeépítéses családi ház, egy különálló 1 szoba
összkomfortos, kis házzal eladó. 3 szobás erkélyes
vagy 2 szobás, erkélyes (mindkettőt is) lakást a
vételárba beszámítok. Irányár 26,8 M Ft.

Pakson a Kurcsatov utcában a CBA-val szemben 72
m2 alapterületű, első emeleti téglafalú lakás eladó.
Irányár: 14,8 M Ft.
Pakson az Óváros központjában a Duna mellett
tetőtérbeépítéses, panorámás, 4 szoba összkomfor-

Részletes felvilágosítás: Fonyó Ingatlan és Média Iroda
Tel: 06-30/557-3645.
E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu
Ingatlanok értékbecslése, eladás-vétel lebonyolítása.
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Zsúfolásig megtelt a paksi művelődési központ aulája a ház különleges zenei rendezvénye, a
Beatles-nap alkalmából. A liverpooli fiatalok alakította angol
rockzenekar talán a legismertebb
korszakalkotó alakulat, melynek
dalait egy négyórás koncert keretében a paksi rajongókból álló
BeatBack zenekar elevenítette
fel. A Kasléder Albert, Kántor
István, Kováts Gergely és Újvári
Dávid alkotta formáció januárban szerveződött kimondottan
erre az eseményre, melyen nem
csupán a Lennon–McCartney
szerzőpáros halhatatlan nótáit
idézték fel, hanem egész napos
zenei programmal, filmvetítéssel, kiállítással és Beatles-totóval
várták az érdeklődő közönséget.
A tárlat emléktárgyai között igazi különlegességeket találhattak
a rajongók, ilyen például a John
Lennon halálhírével megjelent
Daily Mirror különszám eredeti

Fotó: Molnár Gyula

Újraéledt a Beatles-legenda

példánya is. Az együttes tagjai
által összegyűjtött relikviák, korabeli újságok, poszterek, bakelitlemezek két hétig láthatók a
művelődési házban. A közönség
egy kvíz keretében számot is adhatott a legendás zenekarhoz
kapcsolódó ismereteiről, a helyes
megfejtőket pedig értékes ajándékokkal, a Beatles-biblia legfrissebb kiadásával, valamint a

PLATANUS TRIÓ:
kedvező kamatozású forintkölcsön
A Platanus Trió olyan termékkombináció, mely
az állam által nyújtott kedvezményeket, támogatásokat egyesíti egy kedvező kamatozású hitellel.
Kinek ajánlott a Platanus Trió?
Mindenkinek,
– aki lakást szeretne vásárolni, építeni
– aki devizaalapú lakáscélú hitelét szeretné forintosítani
– aki meglévő lakását kívánja felújítani, korszerűsíteni
Miért pont a Platanus Trió?
Az Ön ügyfél-előnyei:
– Lakáscélú hitelfelvételi lehetőség akár AZONNAL is.
– Alacsonyabb törlesztőrészletek árfolyamkockázat nélkül.
– Állami támogatás a lakás-takarékpénztári szerződésen
keresztül a felhalmozási időszakban.
A Platanus Trióról tájékozódjon a 06/40-200-900
telefonszámon, érdeklődjön fiókjainkban vagy
tekintse meg a honlapon!

Paks, Villany u. 4.
Szekszárd, Garay tér 14-16.
Bonyhád, Szabadság tér 8.

Endoszkópos, kapszulaendoszkópos vizsgálatok,
anoscopia, nyomásmérések,
pH-impedancia-mérés,
Helicobacter-kimutatás,
kilégzési tesztek, labor-,
szerológiai, genetikai,
mikrobiológiai vizsgálatok.
Teljes test MRI-szűrőcsomagok.
Mi a XXI. század fájdalommentes diagnosztikáját
nyújtjuk Önnek gyorsan,
diszkréten, korrekt áron,
magasan képzett és elismert
specialistával!
Nyelészavar, reflux, fekélybetegség, vérzések, epe-, hasnyálmirigy-betegségek,
emésztési zavar, puffadás, lisztérzékenység, hasmenés, székrekedés, véres székletürítés, széklet-kiürítési és tartási zavarok, végbélbetegségek kezelése.
Dr. Király Ágnes Ph.D., Med. Habil. gastronenterológiai rendelése

75/511-240
74/510-115
74/550-818

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek.
A termék részletes feltételeit a terméktájékoztató,
az Általános Szerződési Feltételek,
illetve a Hirdetmények tartalmazzák!

legendás együttes kiadatlan számaiból összeállított válogatáslemezzel jutalmazták.
A rendezvény ötlete Angliában
tett látogatása nyomán pattant ki
Kováts Gergő fejéből, aki a szigetországban töltött hónapok
alatt ellátogatott számos Beatlesemlékhelyre, többek között abba
a klubba, ahol a híres banda is
megkezdte egykor pályafutását.

Egy ilyen alkalommal vett részt
azon a Beatles tribute koncerten,
ami alapján megszületett az itthoni rendezvény ötlete. A buli
óriási sikert aratott, így minden
bizonnyal folytatása is lesz, már
érkeznek is a felkérések Dunaújvárosból, Budapestről és Szekszárdról, árulta el Kasléder Albert, a BeatBack basszusgitárosa. A paksiak számára egyébként
nem ismeretlen az ilyesfajta kezdeményezés, az ország első
Beatles rajongói klubja ugyanis
városunkban alakult 1981-ben,
életét olyan vendégek is színesítették, mint Szikora Róbert és
Fenyő Miklós, mondta a rendezvényt köszöntve Ruff Ferenc. A
Pro Artis zenetana elárulta, maga
is tagja volt a klubnak és a Beatles dalainak hatására kezdett el
gitározni. Egyébként, aki lemaradt volna a Beatles-napi rendezvényről, nem kell csüggednie, a
paksi fiatalok decemberben is
fellépnek városunkban a Gastroblues Fesztivál CD-bemutatóján.
MD

www.mecsekvideke.hu

