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Vallja, hogy minden nemzetnek és egyénnek fontosak a gyökerei. Ő maga büszke magyarságára, erdélyi származására. Bő két évtized alatt Pakson otthonra lelt, férjével
együtt nagyon tevékenyen töltik nyugdíjas éveiket. – Jó napot, mi újság? – kérdeztük
Serdült Benke Évától.
15. oldal

Az írás megmarad.
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ADVENTI
FÉNYEKBE
ÖLTÖZÖTT
A VÁROS
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Hit, remény, szeretet és az öröm – ezt jelképezi az adventi koszorú. Az adventi várakozás pedig a lelki felkészülés ideje a karácsonyra, Jézus eljövetelére, a szeretet ünnepére. Készülünk fogadására lélekben és külsőségekben egyaránt, fogalmazott Csajági
Sándor képviselő advent első vasárnapján a
város adventi koszorúja előtt, a város közös
karácsonyfájánál. – Az adventi előkészület
legfontosabbika a megbocsátás, lelkünk,
kapcsolataink rendezése. Kiváló alkalom a
félreértések tisztázására. Nem csak embertársainknak kell megbocsátanunk, hanem önvizsgálatot is kell tartanunk, meg kell bocsátani önmagunknak is – mondta. Majd A kis
hercegben olvasottakat is felidézve hozzáfűzte: várni az ünnep eljövetelét nagyobb
öröm és több élmény, mint maga az ünnep.
A városháza környéke évről évre ünnepélyesebb ruhát ölt a karácsonyvárás idejére.
Ebben a kulcsszerep a Paksi Kertbarátok
Egyesületéé, melynek tagjai először adventi
koszorút készítettek, majd minden esztendőben kiegészítették valamivel. Támogatókkal
karöltve a vendéglátásról is ők gondoskodtak, mindenkinek forró teával, mézes süteménnyel kedveskedtek, aki részt vett a városi közös adventi gyertyagyújtáson.
(Folytatás a 7. oldalon)

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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Díjak hónapja a Fabrostone Kft.-nél
Eddigi történetének legnagyobb sikerét aratta a
Fabro Pincészet azzal, hogy a Prestige Reserve
Club versenyén TOP 10-be, azaz Magyarország
10 legjobb bora közé választották a pincészet
Sár-Don-é elnevezésű chardonnay száraz fehér
borát. Kovács Sándor tulajdonos az Új borok kategóriában elnyert elismerésről szóló tanúsító oklevelet Budapesten, a HUNGEXPO-n megrendezett Ízek és Borok Kiállításon vette át a közelmúltban. A versenyen, amelyet Magyarország legrangosabbjai között tartanak számon és a második
legnívósabb mustrájának tartanak, több neves
szekszárdi, villányi borász is nyert díjat a korábbi
években, mondta el Kovács Sándor. A Prestige
Award díjat, azaz a legnagyobb presztízsű magyar borászat díját 2011-ben a St. Andrea Szőlőbirtok Pincészet, azaz a tavalyelőtt Év borászának
választott dr. Lőrincz György nyerte el. Az, hogy a
borszakma legkiválóbbjai között érdemeltek ki elismerést, a Fabro Pincészetük történetének eddigi
legnagyobb sikere, hangsúlyozta Kovács Sándor.
A Prestige Award mellett idén először hirdette
meg a minőség iránt elkötelezett Prestige Reserve
Club az Új borok kategóriát, amelyben az ország
neves pincészetei ígéretes boraikkal indultak öszszesen nyolcvan mintával.

A Kovács család látványpincéje a Sárgödör téren,
borászata Csámpán van, háromhektárnyi szőlőt
dolgoznak fel, ami részben saját termelésű, részben felvásárolt. Az első saját boraikat 2010-ben
palackozták. A cél, hogy elérjék az évi tizenötezer
palackot.
– Csak palackozott és csak minőségi borokat készítünk – mondja a tulajdonos, akinek munkáját
egy fiatal szakember, Tóth Dávid segíti a pincészetben, de maga is képzett borász. A paletta igen szé-

les, kétfajta fehérbor, rozé szerepel rajta, készítenek kékfrankost, cabernet souvignont, merlot borokat, valamint ezekből házasításokat, illetve lévén
paksiak, sillert is. – Kicsit újragondoltuk a paksi
siller fogalmát, ami azt jelenti, a rozéhoz közelebb
álló friss, gyümölcsös sillert készítünk, mert úgy tapasztaljuk, hogy ez az ízvilág keresettebb – húzta
alá Kovács Sándor. Azt is elmondta, hogy a szőlőtermesztésben és borászatban találta meg azt a
kapaszkodót, ami valódi értéket jelent számára a

ELADÓ
INGATLANOK
Pakson, a Kossuth Lajos utcában egyszobás összkomfortos lakás kerttel, tárolóval eladó. Irányár: 7,8 M Ft.
Pakson, a Szőlőhegy utcában 4
szobás, tetőtér-beépítéses, 158
m2-es családi ház, 1000 m2-es területtel eladó. Irányár: 24 M Ft.
Pakson, az Óváros központjában, a Duna mellett tetőtér-beépítéses, öszkomfortos családi
ház nagy terasszal eladó.
Dunakömlőd központjában
Béke utcai 4 szobás családi
ház 12,5 M Ft-ért eladó.

LENS Optika
Paks, Dózsa György út 20.
Telefon: 75/511-246
www.lensoptika.hu

Pakson, a Május 1. utcában
építési telek eladó.
Pakson, az Óváros központjában a Duna mellett tetőtérbeépítéses, panorámás, 4 szoba, összkomfortos családi ház

mostani elértéktelenedett világban. Azzal, hogy
borászatot alapított, valójában visszatért a családi
gyökerekhez, nagyszüleinek volt egy kis szőlészetük Medinán. – Ha sikerül a tervünk, és Paksot fel
tudjuk rajzolni a magyar borászat térképére, a
Fabro Pincét pedig a minőségi borászatok között
említik, sokat tettünk – hangsúlyozta, mondván:
példájuk azt igazolja, hogy érdemes befektetni és
fejleszteni, mert megfelelő technológiával, a szabályokat betartva valóban lehet sikereket elérni.
Ehhez azonban olyan elhivatottság kell, ami kialakult benne és a családjában. A most kapott elismerés további inspirációt jelent és óriási lendületet ad,
tette hozzá.
A család, illetve a Fabrostone Kft. számára a november a díjak hónapja volt, hiszen nem csak újborukkal, hanem falburkoló termékcsaládjukkal is
kivívták a szakma elismerését. Kovács Sándor, a
Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
által 2009-ben alapított dél-dunántúli innovációs
díjat vehette át a közelmúltban Szekszárdon. Tizenegy cég, kutató kapta meg idén ezt a díjat különböző újításokért. A paksi Fabrostone Kft. falburkoló termékcsaládja a közép- és nagyvállalkozás
kategóriában nyerte el a díjat.
(X)

nagy terasszal, szép kerttel eladó. Irányár: 28 M Ft.
Pakson, a Mező utcában 4
szobás családi ház garázzsal,
pincével, melléképületekkel
eladó. Irányár: 19,5 M Ft.
Pakson, a Kinizsi utcában 443
m2-es telken 4 szoba összkomfortos, gázfűtéses, 132 m2-es,
tetőtér-beépítéses 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, az Öreghegy utcában tetőtér-beépítéses, 80 m2-es, 3 szobás, gáz- és cserépkályha-fűtéses
családi ház, 45 m2-es melléképülettel és 1000 m2-es telekkel eladó. Irányár: 18,2 M Ft.
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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Jövő ősszel már vállalkozásokat
vár az inkubátorház

Inkubátor- és akcelerátorház
alapkövét tették le a paksi ipari parkban. Az európai uniós
támogatással megvalósuló beruházás legfőbb célja a vállalkozói igényeket rugalmasan
kielégítő, fenntartható infrastruktúra kialakítása, ami lehetővé teszi az induló vállalkozásoknak a munkahelyteremtést és az önfoglalkoztatást. A kivitelezés már megkezdődött, az építkezés egy
évet vesz igénybe.
Az ipari park központi területén épül meg a 2500 négyzetméter hasznos alapterületű
inkubátorház. A kor követel-

ményeinek megfelelő, akadálymentes épületben az alapterület 72 százaléka az igényeknek megfelelően változtatható méretű üzemcsarnokok kialakítására ad lehetőséget, de lesz konferencia- és
tárgyalóterem is. Kiépítik a
háttérinfrastruktúrát, azaz a
számítógépes hálózatot és egy
harminckét férőhelyes parkolót. A beépítendő napkollektorok csökkentik a környezetterhelést és növelik a ház gazdaságosságának esélyét. Az
inkubátorház közvetlenül két
fő részére teremt új munkahelyet, és egy időben 8-10

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. december 16.

mikrovállalkozás települhet
be.
Hajdú János az alapkőletételen elmondta, hogy az Ipari
Park Kft. tevékenységének, az
önkormányzat fejlesztéspolitikájának és a támogatásoknak
köszönhetően megvalósuló
építkezés alapjait már évekkel
ezelőtt letették egyrészt a hétéves gazdasági programmal,
majd egy pályázatsorozattal.
A polgármester hozzátette, a
projekttel az atomerőmű bővítésére is készül a város, ami
várhatóan sok mikro- és kisvállalkozás Paksra településével jár majd.

Dr. Sztruhár Sándor, a száz
százalékos önkormányzati tulajdonban lévő Paksi Ipari
Park Kft. ügyvezetője kiemelte: valódi inkubátorházat kívánnak megvalósítani, azaz
nem csak helyet kívánnak biztosítani a vállalkozásoknak,
hanem meghagyva önállóságukat, információval, tudástöbblettel, széleskörű szolgáltatásokkal (például az üzletviteli tanácsadással, pályázati
tanácsadással vagy konferenciák szervezésével) segíteni
őket, növelni piaci esélyeiket.
A 450 millió forint összköltségű beruházás megvalósításhoz a Dél-Dunántúli Operatív
Programban nyert a város közel 200 millió forint támogatást, valamint a Duna-Mecsek
Területfejlesztési Alapítvány
mintegy negyvenmillió forinttal támogatja a projektet. A kivitelező az erre a projektre létrehozott, szekszárdi és bajai
építőipari cégeket tömörítő
Paks 2011 Konzorcium. Az
inkubátorház építése már
megkezdődött, a kivitelezés
egy évet vesz igénybe, így jövő ősszel már kész infrastruktúra várja a betelepülő induló
vállalkozásokat, szolgáltatókat. A lehetőség iránt már van
érdeklődés, folynak tárgyalások vállalkozásokkal, és várják a további jelentkezőket.
Kohl Gyöngyi

Felhívás
Népszámlálás utóvizsgálat
helyszíne lesz Paks december 1. és 15. között. A Központi Statisztikai Hivatal a
2011. évi népszámlálás minőségének értékelése céljából szervezte meg a reprezentatív adatfelvételt, amely
során egy egyszerűsített,
gyorsan kitölthető kérdőívvel keresik fel a háztartásokat a számlálóbiztosok, Tol-

na megyében városunk mellett Ozorán. Pakson az Alpári Gyula utca 2. 4. 6. és 8.
számú lépcsőházakban élőket, illetve az Ifjúság utca 1.
és 2. számú házak lakóit kéri
válaszadásra Kovács Zoltánné számlálóbiztos. Az
utóvizsgálat során internetes
adatszolgáltatásra nincs lehetőség, időpont-egyeztetésre
viszont igen. Dallos Szilvia
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Döntés után
– Gazdálkodásunk a tervek
szerint alakul. Bevételeink
80% fölött teljesülnek, mivel
az adóbevételek legnagyobb
része szeptember 15-ig beérkezik, az állami normatív és
egyéb juttatások pedig a megfelelő ütemben érkeznek. Kiadásaink az intézményeknél a
75%-os célhoz képest 70%-ra
teljesültek, ebben az esetben a
takarékos intézményi gazdálkodás mutatkozik meg, és az,
hogy nyáron kisebbek az intézményi kiadások – fogalmazott Hajdú János polgármester a költségvetés háromnegyed éves beszámolója kapcsán a novemberi testületi
ülésen. Faller Dezső a jogi,
ügyrendi és pénzügyi bizott-

ság elnöke jelezte: kiválóan
előkészített anyag állt a testület tagjainak rendelkezésére,
melyből kitűnik, a korábban
meghatározottak szerint működik a város. Hajdú János a
kiadásokkal kapcsolatban elmondta, a tétel jelenleg alig
haladja meg a 20%-ot. Az év
ezen időszakában ez normális, de az év végére teljesen
más kép mutatkozik majd. A
beruházások többsége ugyanis a harmadik és negyedik negyedévben zajlik, értelemszerűen a számlákat is ekkor kell
rendezni.
A testület felvázolta a 2012es pénzügyi, gazdasági irányvonalat is. Hajdú János és az
ellenzéki politikus is egybe-

hangzóan állította: a jövő évi
költségvetés meghatározása a
jelenlegi országos és világgazdasági helyzetben nehéz feladat, de mindenképp a kellő
óvatosság mellett kell megtervezni a bevételi és kiadási oldalt egyaránt.
– Úgy tűnik, hogy 2012-ben
nem lesznek alapvető változások a helyi költségvetésben, a
feladatellátás és feladatfinanszírozás is 2013-tól változik.
Paks esetében 2012-ben az állami juttatások és a szabályozás mind az oktatás, mind az
egészségügy, közművelődés és
egyáltalán a közigazgatás területén változatlanoknak tekinthetők – mondta el a település
első embere.

Faller Dezső korántsem volt
ennyire derűlátó: – Az utóbbi
évek legnehezebb időszakában
vagyunk, ami a költségvetési
irányelveket illeti. Soha még
ennyi változás nem történt sem
az adó, sem a költségvetés tervezésénél országos szinten.
Ezek végszavazása most zajlik. Az adótörvényt már elfogadta a parlament, de a sok
módosítás miatt nehéz lesz kiigazodni benne. A költségvetési törvény december 23-i végszavazása sok területen hoz
változást.
Novemberi ülésén soron kívül bírósági ülnököket is választott a testület. Erre azért
volt szükség, mert a fiatalkorúak ügyében kötelező a részvételük, nélkülük a bíróság nem,
vagy nehezen tudna működni.
-efgé-

Megújult a Báthory utca

A Dózsa György út melletti utca tehermentesítő feladatot is
betölt a város központjának
forgalmában, ezért döntött úgy
a képviselő-testület, hogy saját
forrásból megvalósítja a Báthory utca második szakaszának átépítését. A munkálatokra
a hat pályázó közül nyílt közbeszerzési eljáráson kiválasz-

Fotó: Molnár Gyula

Átadták a forgalomnak a
megújult Báthory utcát. Az
utca első szakaszának felújítása 2003-ban fejeződött be.
Az akkor nem korszerűsített
Táncsics Mihály és Árok utca közötti szakaszon az
útburkolat és a közművek állapota – többek közt a Dózsa
György út felújítása miatt –
az elmúlt évek alatt annyira
leromlott, hogy indokolttá
vált a felújítása.

tott Magyar Aszfalt Kft. kapott
megbízást. A vállalkozási szerződést augusztus végén írták
alá, a munkaterület-átadással
még aznap elkezdődött a beruházás előkészítése. A 224 méteres utcarész felújítását kilencvennapos határidővel vállalta az útépítő cég, a felújítás a

VÁROSSZERTE TÖBB HELYSZÍNEN is találkozhatunk a DC
Dunakom Kft. szakembereivel, akik az utak, járdák, parkolók
kátyúzását végzik. A kisebb közterületi hibák elhárítása ebben
az évben közszolgáltatási szerződés keretében az önkormányzati cég feladata. A januártól decemberig tartó időszakban térburkolatok, kerékpárutak, burkolatjelzések is javításra kerültek. A munkálatokra 29 millió forintot biztosított a város.

tervekben szereplő november
22-i dátumra befejeződött.
A beruházás alatt faltól falig
korszerűsödött az utca: megújult az ivóvízvezeték-hálózat, föld alá kerültek a közművek, térkő burkolatú járda
épült, az útfelület aszfaltburkolatot kapott. A kivitelezés
során tizenegy új kandeláber
is került a területre, és zöldfelület-rendezés is szerepelt a
szerződésben. A beruházás
alatt a közlekedési rend is
megváltozott az utcában, a
műszaki átadás után ismét a
régi szabályok szerint közlekedhetünk a területen: a Szent

János és a Villany utca között
ismét egyirányúsították a Báthory utcát. A megújult Báthory utca nemcsak a Dózsa
György út forgalmát csökkentheti, a főutca parkolási
problémáit is enyhítheti. A
korszerűsítés előtt kijelölt
megállóhelyek ismét használhatók, emellett a rendőrség
mögött a kerítés mellett is
megállhatnak már gépjárműveikkel az arra közlekedők,
tájékoztatott Hum Ferenc, a
műszaki osztály vezetője. A
beruházás a szerződés szerinti
mintegy 90 millió forintból
valósult meg.
-dal-
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Dr. Kovács Zoltán
az IMF-ről is beszélt Pakson
– Folyik a parlamentben a
jövő évi költségvetés vitája,
ezen belül is az adótörvények
vannak napirenden. Úgy gondolom, mind struktúrájában,
mind célkitűzéseiben olyan
költségvetéssel állunk szemben, melynek célja, hogy az
idei rendrakás után a jövő évben el tudja indítani az országot a növekedés útján. Értelemszerűen fel kell készülni
azokra a hatásokra, melyek
naponta változnak európai és
világviszonylatban is – mondta el az államtitkár. Dr. Kovács Zoltán hozzátette, az
IMF-fel történő kapcsolatfelvételre azért van szükség,
hogy segítse a 2012-re kitűzött gazdasági terveket, egy-

Dr. Kovács Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kormányzati kommunikációért felelős államtitkára
kormányzati országjárás keretében látogatott Paksra, a téma
a 2012-es költségvetés bemutatása volt. A vezető az érdeklődőknek a Városi Művelődési
Központ nagyklubjában elmondta: rendkívüli körülmények vannak mind a hitelezés,
mind a pénzügyi piacok tekintetében. A jövőben 300 milliárd forintos biztosítékot, tartalékot képeznének azért, hogy
kezelni tudják azokat a helyzeteket, melyekkel az elmúlt napokban is találkozhattunk.
Emellett cél továbbra is az államadósság csökkentése.

fajta védőernyőt mindenképp
ki kell építeni. A megállapodás azonban semmiképp sem
lesz olyan típusú, melyet
2008-ban a szocialisták örökítettek az államra. – A tényekről, a költségvetés irányelveiről, számairól a továbbiakban
is a legőszintébben kell beszélni – hangsúlyozta. Az
összejövetelen Tóth Ferenc
országgyűlési képviselő, a régió és a kettes számú választókörzet távolabbi lehetőségeire is kitért.
– A megye működését nem
befolyásolják azok az események, melyekről a napokban
beszélünk. A térség eddig is
stabilan gazdálkodott, és reményeink szerint ez a továb-

biakban is így marad. Azok az
átalakítások, melyeket a megyei köz- és az államigazgatásban végzünk, azért szükségesek, hogy csökkentsük a
költségeket.
Ésszerűsíteni
kell az irányítást azért, hogy
olcsóbb állam legyen, mely
így közelebb kerülhet a polgárokhoz – fogalmazott a
képviselő. – Mire a két blokkra szükség lesz, elkészül –
folytatta Tóth Ferenc a paksi
atomerőmű bővítésével kapcsolatban. A megyei vezető
elismerte, a témáról manapság kevesebb szó esik, de
megnyugtatott mindenkit, az
építkezés továbbra is napirenden van.
Faller Gábor

Országos riadót szimuláltak
korlat és a gyorsreagálású
szervek mozgósítása mellett a
kommunikációs
csatornák
tesztelése is része volt. Ennek
keretében a TelePaks Kistérségi Televízióban, ahogy
minden helyi és országos médiában, több alkalommal is
hallhattak szokatlan, adást
megszakító tájékoztatókat.

Fotó: Molnár Gyula

Jelesre vizsgázott Paks a november 21-i országos katasztrófariasztási gyakorlaton, melyet a Belügyminisztérium
Katasztrófavédelmi Főigazgatósága a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatósággal együttműködve tartott meg. A nagyszabású, első ízben megszervezett gyakorlat három, egymással összefüggő részből
állt, melynek utolsó mozzanataként mozgósították a polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott gyorsreagálású
szerveket. A gyakorlat során
264 főt mozgósítottak a paksi
kistérségben, a cél a lakossági
riasztóeszközök használatának gyakorlása és működőképességének ellenőrzése volt.
A mozgósítás miatt berendelteket a helyi védelmi bizottság vezetője, Hajdú János
várta a városháza nagytermében, ahol egy esetleges vészhelyzet esetén előírt közös teendőkről hallhattak tájékoztatást a megjelentek. Az országos katasztrófariasztási gyakorlatnak a törzsvezetési gya-

Többek közt a Paksi Hírnök
online hírblog is közzétette a
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletének közérdekű közleményeit.
A riasztás során közzétett
üzenet csupán próbája volt
egy lehetséges, valós veszély
esetén kiadandó felhívásnak,
így az abban megadott hely-

színek fiktívek voltak, az ismertetett szituációk a Csillagok Háborúja című film helyszínein zajlottak. Az egész
napos gyakorlat Tolna megyében eredményesen zárult:
a 146 darab LTRR szirénából
141, a MOLARI szirénából az
összes, míg a 99 darab helyi
működtetésű motoros szirénából 88 szólalt meg az ez alkalomból elrendelt „morgató
próba” alkalmával, emellett a
paksi kirendeltség területén a
polgári védelmi szervezetbe
berendeltek 82 százaléka
megjelent, tájékoztatta lapunkat Boros Brigitta, a Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság sajtóügyeletese.
A polgárvédelmi hadnagy
hozzátette, Tolna megyében a
polgármesterek – számukra
külön felkészítés is zajlott –
gyakorlathoz való hozzáállása
példásnak bizonyult, és a megyei médiumoknak köszönhetően a lakosság folyamatos tájékoztatása a gyakorlat folyamán kiemelkedő volt.
MD
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Fellegi Tamás: jövőre
kiírhatják a tendert
Láncreakció – Tabuk nélkül az
atomenergiáról címmel rendezett konferenciát az Ökopolisz
Alapítvány Pécsen a Művészetek és Irodalom Házában. Az
előadások sorát Fülöp Sándor, a
jövő nemzedékek országgyűlési
biztosa nyitotta, aki azt kifogásolta, hogy az atomenergiával
kapcsolatban egy sor kérdés
még megválaszolatlan. Azt
mondta, nem megoldott a hulladékelhelyezés, nem tudni,
lesz-e elegendő urán. Azt vélelmezte, hogy nem marad elegendő forrás a megújuló energiafelhasználásra, ha az atomenergiára fordítják. Fülöp Sándor szerint az is kérdéses, hogy valóban
jelentkezik-e akkora energiaigény, amely szükségessé tesz
újabb atomerőmű-beruházást.
Jávor Benedek, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke ugyanakkor
arra kereste a választ, hogy kiváltható-e és van-e szándék az
atomenergia kiváltására. A politikus az energiatakarékosság és
a megújuló energiaforrások felhasználása mellett tört lándzsát.

Ezzel szemben Fellegi Tamás
leszögezte, hogy az atomenergiának Magyarországon egyelőre
nincs alternatívája. A nemzeti
fejlesztési miniszter azt mondta,
a következő évtizedek energiamixének felvázolásakor öt
fontos szempontot vettek figyelembe: ez a fenntarthatóság, az
energiahatékonyság, az ellátásbiztonság, a függetlenség és a
finanszírozhatóság. Ezeket figyelembe véve a következő évtizedekben az atomenergia Magyarországon nem helyettesíthető olcsóbb, biztonságosabb, a
függetlenséget és hatékonyságot
biztosító megoldással. Kitért arra, hogy a paksi atomerőműben
véget ért a célzott biztonsági felülvizsgálat, amely szintén alátámasztotta, hogy semmi nem
indokolja, hogy a kormány
megváltoztassa a nemzeti energiastratégiában megfogalmazott
álláspontját. Elmondta, hogy a
tesztről szóló jelentést év végéig
kell eljuttatni Brüsszelbe, az Európai Unió pedig jövő tavasszal
felülvizsgálatot tart a létesítményekben, és várhatóan 2012.

májusban-júniusban hagyja jóvá az eredményeket. Fellegi Tamás azt mondta, hogy a minisztérium egy olyan jelentést készít
elő és tesz le a kormány asztalára, amely tartalmazza a paksi
bővítéssel kapcsolatos javaslatokat, és felhatalmazást kér a
kormánytól arra, hogy az ehhez
szükséges dokumentációt véglegesítse. Ennek nyilvánosságra hozatala, társadalmi vitára
bocsátása után – amennyiben
más változás nem következik
be – a jövő év során megszülethet a nemzetközi közbeszerzési tender.
Bencsik János, a tárca államtitkára szintén felszólalt az
Ökopolisz konferenciáján. Kitért arra, a nukleáris energiafelhasználást ellenzők véleményével ellentétben elképzelhetetlen,
hogy ne emelkedjen az energiaigény, azon belül pedig meredeken a villamosenergia-igény.
Ebből kifolyólag erősödik a versenyhelyzet és Európa, benne
hazánk importfüggősége is. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az
atomenergia a szén-dioxid-ki-

bocsátás csökkentésében is jelentős szerepet játszik.
Élvezetes előadást tartott Varró László, a Nemzetközi Energiaügynökség gáz, szén és villamos áram divízióvezetője, aki
több tévhitet igyekezett eloszlatni kezdve attól, hogy az energiatakarékosság és hatékonyság ellenére utópia az energiafelhasználás csökkenése, hiszen ma a
világon 1,6 milliárd ember még
nem is használ villamos energiát, kétmilliárd pedig extrém kis
mennyiséget. A takarékosság
terén az épületállomány korszerűsítése rejt lehetőségeket, de ez
nem a villamosenergia-felhasználás terén jelent megtakarítást,
mondta. Azt is szemléltette,
hogy a világ energiafelhasználásának jelentős része még ma is
fosszilis hordozókon alapul, a
megújulók aránya pedig ma
még elenyésző, ezért „ha padlóig nyomják a gázt a megújulók,
akkor sem tudják elérni a kívánt
arányt”. Hozzáfűzte, a zöldszervezetek nem jó célpontot választottak csatájukban, hiszen
nekik nem az atomenergia ellen
kellene harcot vívniuk, hiszen
az köztudottan csökkenti a környezeti terhelést, hanem a foszszilis energiák ellen.
Vida Tünde

Sok dolga akadt idén a TEIT-nek
Lassan egy éve, hogy új felállásban, kettős vezetéssel működik a TEIT. A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás elnöke Kalocsa
2010 októberében újonnan választott polgármestere. Török
Ferenc munkáját Gáncs István,
Tengelic első embere társelnökként segíti. Gáncs István azt
mondta, a munka hatékonysága
érdekében döntöttek így, vagyis
azért, hogy a Duna mindkét oldalán tudjanak a történésekre reagálni. Ez a cél maximálisan
megvalósult, az új rendszer bevált. A társelnök hozzáfűzte,
hogy Török Ferenccel nem ismerték egymást, de az elmúlt

hónapok bizonyították, hogy jól
tudnak együtt dolgozni. Azt
azonban nem gondolták, hogy
ennyi munka vár rájuk majd.
Gáncs István szerint az elmúlt
tíz évben nem volt annyi kihívás, mint idén: változások történtek a paksi atomerőmű irányításában, változott a támogatási rendszer, és megújultak maguk a testületek is. Ezeket még
„tetézték” a nem magyarországi, de a nukleáris iparra jelentős
hatást gyakorló események, azaz a fukusimai katasztrófa és a
francia lerakóban történt baleset, sorolta Gáncs István. Hozzátette, ezekre reagálniuk kellett. Arról is beszámolt, hogy az

atomerőművel hosszú távú, tízéves szerződésük van, amelynek második évén lesznek lassan túl, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő (RHK) Kft.-vel viszont idén igyekeztek lerakni az
alapjait egy hosszú távú együttműködésnek. Az RHK Kft.-vel
közösen vándorkiállítást rendeztek, illetve a tagtelepülések
képviselő-testületei számára látogatást szerveztek a bátaapáti
tárolóba, mert fontosnak tartják,
hogy minden képviselő saját benyomást szerezzen a hulladékelhelyezés terén. Az idén – eddig példátlan módon – kétszer
kellett törvényi változások miatt
módosítani az alapító okiratot.

Gáncs István kiemelte, hogy új
kommunikációs stratégiát dolgoztak ki, amelynek lényege,
hogy „emberközelibb” tájékoztatást folytatnak, saját hírlevelük példányszámát is megnövelték. A TEIT mindezen túl továbbra is saját mérőlaborokat,
mini látogatóközpontot, honlapot üzemeltet.
Idénre még egy ülést tervez a
társulás, illetve megkezdték
egy japán tanulmányút szervezését is. A tervük, hogy a márciusi cunamiban megsérült
atomerőmű környezetéről referenciaanyagot
készítenek,
amit országosan is publikálni
szeretnének.
-vida-

7

2011. december 2.

Paksi Hírnök

Adventi fényekbe öltözött a város
(Folytatás a címlapról)
Adventre a város utcáit is ünnepi díszbe öltöztették. Néhol a
villanyoszlopokra kerültek karácsonyi díszek, másutt a fákra
egyszínű égősorok. Pompás
fényfüzér ékesíti a körforgalom
közepén álló fát is, mert sikerült
megteremteni az ehhez szükséges műszaki feltételeket, mondta
el Czink Dóra turisztikai referens. Hozzáfűzte, a dekoráció
tetszést aratott a lakosság körében. Azt is elmondta, hogy a város idén először rendez adventi
udvart. Régi igény volt ez, de
mindenképpen igényes adventi
udvar kialakítása volt a cél, aminek idénre sikerült biztosítani a
feltételeit. Ez egyébként nyolc
darab faházat jelent, ahol az első, próbának tekintett évben,
bérletidíj-mentesen kínálhatják
portékáikat a helyi és környékbeli kézművesek. Lesz majd
méz, kerámia, kézimunka, lehet
vásárolni szalmából és egyéb természetes anyagból készült ajándékokat, asztaldíszeket. Az udvar december 10-től 16-ig várja a
város lakóit a hivatal előtt, hétvégén 10-től, hétköznap 16 órától
19 óráig. A nyitó- és zárónapon
kézműves foglalkozások lesznek, a Paksi Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesülete és a

Paksi Kertbarátok Egyesülete
pedig forralt borral, zsíros kenyérrel kínálja majd az érdeklődőket. A művelődési központ
segítségével programsorozat
kapcsolódik a vásárhoz. Minden
délután 17 órakor élőzenés műsor segít az ünnepi hangulat
megteremtésében. Czink Dóra
elmondta, hogy a következő héten az Erzsébet Nagy Szálloda
előtt lesz adventi udvar, amelyhez a faházakat az önkormányzat biztosítja, de az árusokat és a
fellépőket már a szálloda hívta.
A turisztikai referens azt is elmondta, hogy idén első ízben
külön kiadványt készítettek az
igen gazdag adventi programokról. A szórólap 8200 példányban
készült és minden háztartásba
eljutott.
Ebben olyan hagyományos
programok is szerepelnek,
mint például a dunakömlődi
adventi udvar. Ennek hosszú
évek óta a plébánia udvara ad
otthont. Fitt Szabolcs plébániaigazgató elmondta, hogy
fiatalok, idősek, borbarátok, a
részönkormányzat és az egyházközség Szent Mónika közössége fog össze minden esztendőben, hogy megszervezze
ezt a programot, amely véleménye szerint kitörölhetetlen

Dunakömlőd rendezvénynaptárából, és szép lassan olyan
rangra emelkedik, mint a szüreti nap. – Ilyenkor – tette
hozzá – élet költözik a plébánia udvarára, minden héten
más és más előadás fogadja az
ünnepvárókat, és minden héten mást kérnek fel arra is,
hogy meggyújtsa a közösség
adventi gyertyáját. Az első találkozó vendége Gerendás Péter volt, aki Családregény című albumáról adott elő dalokat, virtuóz gitárszólóval és figyelemre méltó történetekkel
fűszerezve. Spiesz József képviselő, a dunakömlődi részönkormányzat vezetője kiemelte, a részönkormányzat első
ízben pénzzel is támogatta a
programot, pontosan azért,
hogy ilyen színvonalas eseményeknek adhasson otthont a
dunakömlődi adventi udvar.
Az összejövetel – fűzte hozzá
– idén attól is meghittebb volt,
hogy a városvezetés jóvoltából a plébánia udvarán álló
több mint tizenöt méter magas
fenyőre égősor került. A főutcát hasonlóképpen ünnepi
díszbe öltöztették.
A városi művelődési központ
is sok programmal készült,
hogy segítse a karácsonyra

hangolódást. A sort a kézműves kirakat, azaz alkotók bemutatkozása, vására nyitotta.
Ezt másodízben tartották meg.
Most harminc kézműves kínálta eladásra portékáit, a műsort
a Deák iskola kórusa adta. A
következő hetekben három
olyan kiállítás is nyílik a művelődési központban, amelyet
az ünnepvárás jegyében szerveznek. Bemutatkozik az
Aranytű Foltvarró Klub, Márkos Zita festett üvegekből mutat be válogatást, december 16án pedig az adventi fotópályázat eredményhirdetését tartják,
s azzal együtt a legjobb munkákból készült tárlat megnyitóját. Advent idején különleges
zenei csemegék közül is lehet
válogatni: december 12-én a
Csík zenekar tart hangversenyt
Közeleg az Ember Fia címmel
Őze Áron és a Paksi Pedagóguskórus közreműködésével a
Jézus Szíve templomban. December 20-án hazavárják a
Paksról elszármazott, műfajukban elismert zenészeket, köztük Borbély Tamást, Tóth Viktort, Weisz Jánost, Weisz Gábort, akik sok más társukkal
együtt adventi örömzenélésen
vesznek részt a művelődési
központban.
Vida T.

Fotó: Molnár Gyula

Új elnök az iparosok élén

Ulbert Sándor személyében új
elnöke van a Paksi Iparos és
Vállalkozói Körnek. Dr. Hüse
István három év után köszönt
le a posztról. A tisztújító köz-

gyűlést csütörtökön este tartották a Halászcsárdában. Az
elnöki tisztségre három jelölés érkezett, de Kovács Sándor, a szervezet alapítója és
örökös tiszteletbeli elnöke
nem vállalta a jelöltséget, így
Ulbert Sándor és dr. Hüse István közül választhatott a tagság közgyűlésen megjelent
része. Első körben egyikük
sem kapta meg az alapszabályban előírt kétharmadot,
így új fordulót tartottak. Itt
azonban a korábbi elnök viszszalépett. Ulbert Sándor
egyedüli jelöltként húsz támogató szavazatot kapott, ki-

lencen nem foglaltak állást.
Megválasztása utáni első szavaival utóbbiaknak ígérte,
hogy bizonyítani fogja nekik,
hogy jó elnöke lesz az
Iparoskörnek, a többieknek
megköszönte a szavazatokat.
Dr. Hüse István viszont azt
köszönte meg, hogy levették a
válláról a terhet, hiszen vállalkozásai, családja és más elfoglaltságai mellett a szervezetre kevés ideje jutna. Ulbert
Sándor lapunknak elmondta,
hogy szeretné erősíteni az
összefogást, növelni a megcsappant létszámot, továbbvinni a meglévő hagyomá-

nyokat. Hozzátette, az a célja,
hogy a Paksi Iparos és Vállalkozói Kör minden tekintetben
meghatározó tényező legyen
Pakson. Ezért fog dolgozni, s
ha ezt nem sikerül elérnie, azt
kudarcnak fogja érezni.
A közgyűlésen új vezetőséget is választott a tagság. Az
elnökség tagja lett Pintér Ferenc, Volf József, dr. Sztruhár
Sándor és Kiszl Károly. A vezetőséget a közgyűlés másnapjára már össze is hívta
Ulbert Sándor, mondván, hogy
a hagyományos Lussonium-díj
átadással kapcsolatban sürgős
teendőik vannak.
-vt-
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Sulisoroló
Elérkezett a nyolcadikos általános iskolások pályaválasztásának ideje. A paksi középiskolák nyílt napjaikon és honlapjukon is a diákok figyelmébe ajánlják képzési kínálatukat, tájékoztatnak a felvételivel kapcsolatos tudnivalókról.
A három középiskolát ez alkalommal egykori és mai diákok
segítségével ajánljuk a fiatalok figyelmébe.

Energetikai
Szakközépiskola
Fotók: Szaffenauer F.

Az Energetikai Szakközépiskola és
Kollégium
1986-ban
nyitotta meg
kapuit az ország első vállalati iskolájaként a Paksi Atomerőmű
Vállalat, majd jogutódja a Paksi
Atomerőmű Zrt. fenntartásában,
2001-től alapítványi formában
működik. Kiss-Prantner Krisztina az iskola első diákjainak
egyike. Később ide járt tanítási
gyakorlatra, és miután elvégezte
felsőfokú tanulmányait, itt helyezkedett el, így elmondhatjuk,
hogy belülről kísérte figyelemmel az iskola eddigi 25 évét.
Mint mondja, az eszközpark folyamatosan fejlődik, aminek
eredményeként a legkorszerűbb
technika áll rendelkezésükre a
diákok magas színvonalú képzéséhez. A gyakorlati oktatás
tanműhelyeikben, illetve az alapítványi fenntartó paksi atomerőmű műhelyeiben, laborjaiban folyik. Az iskola szakmakínálata illeszkedik a piaci igényekhez, így a végzősök jó
eséllyel helyezkedhetnek el. Az
iskola eredményesen készíti fel
a diákokat az érettségire is, amit
jól tükröznek kiemelkedő továbbtanulási mutatóik. Az
ESZI-t mindemellett sokszínű
diákélet jellemzi.
Orgován József mindig érdeklődött a fizika iránt, villamosmérnök szeretne lenni, ezért az

ESZI elektrotechnikaelektronika
szakát
választotta. Úgy
érzi,
hogy
olyan tudásra tehetett itt szert,
amelynek birtokában sikeresen
fog felvételizni. Azt tapasztalta,
hogy az elméleti és gyakorlati
képzésre egyaránt nagy hangsúlyt fektetnek az iskolában. Az
órák érdekesek, a környezet kellemes, és a tanórákon kívül is
számos lehetőség várja a diákokat. Mint mondja, Manzinger
József és Nagyné Lakos Mária
szakkörein sokat tanult. József
mindenképpen szeretne továbbtanulni, ám ezt megelőzően
szakképesítést is szerez az
ESZI-ben.

I. István
Szakképző Iskola
Kardos Katalin már gyermekként fodrász
akart
lenni, ezért
jelentkezett
annak idején az I. István Szakképző Iskolába. Amikor elérkezett a szakmaválasztás ideje,
nem volt elég érdeklődő a fodrászat iránt, így nem indították.
Mégsem váltott iskolát, mert az
addig ott eltöltött két tanév alatt
nagyon megszerette az intézményt, a diákközösséget és tanárait. Számítógép-kezelő és
házvezetőnő végzettséget is
szerzett a középiskolában, leérettségizett, majd egy év kihagyás után Szekszárdon tanult
fodrásznak. Nagyon sok szép
emléket őriz az I. István Szakképző Iskoláról, mesélt a tanórákról, a kirándulásokról, a
szalagavatókról, a diákcsereprogramról. Emlékszik, hogy
amikor elindult a házvezetőnőképzés, rendkívül jól felszerelt
tankonyhát alakítottak ki az iskolában. Arra biztatja a fiatalokat, hogy tanuljanak szakmát,
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jelentkezzenek ebbe az iskolába, mert nagyon jó a légkör, színes a diákélet, kiválóak a gyakorlati helyek és minden eszközfeltétel adott ahhoz, hogy a
választott szakmát magas színvonalon elsajátíthassák.
Nem véletlen,
hogy
Kardos Zoltán vezetékneve azonosságot mutat
Katalinéval, ők ketten ugyanis
testvérek. Zoltán is az I. István
Szakképző Iskolában kezdte
meg középiskolai tanulmányait,
a szakközépiskolai osztályban.
Idén érettségizett, az új tanévben pedig megkezdte technikumi évét, amelynek sikeres elvégzését követően CAD-CAM
informatikus lesz. Itt nem szeretne megállni a tanulásban,
azon gondolkodik, hogy marad
még egy évet, és a gépgyártástechnológiai technikus végzettséget is megszerzi. Zoltán többek között azért szereti ezt az iskolát, mert piacképes végzettséget ad, csodálatos a környezet,
és összetartó a közösség.

Vak Bottyán
Gimnázium
Jó néhány
esztendővel
ezelőtt lépte
át először a
gimnázium
kapuját
Bernáthné Szabó Adrienn. Felsőfokú tanulmányait követően
egykori középiskolájában kapott állást, és azóta is a tantestület tagja. Diákként és pedagógusként is jó közösségre talált a
gimnáziumban. A nyolcadikosok elé saját példáját állítaná.
Tizennégy évesen még nem
tudta, hogy merre tovább, így
végül szüleivel úgy döntöttek,
hogy a gimnáziumot választja,
mert itt minden műveltségi terület közismereti tárgyait tanulják,
így később a reál, humán és
nyelvi területen egyaránt nyitva
állt előtte az út. Diákéveihez képest sokat változott, fejlődött a

gimnázium, felújítási munkák
zajlottak, új épületszárnyat építettek, az eszközpark egyre bővült, így ma egy korszerűen felszerelt, nyelvi laborokkal, géptermekkel, könyvtárral rendelkező intézményben tanít. Több
tantárgyat csoportbontásban tanulnak a gimnázium diákjai,
akik választhatnak a hat és négy
évfolyamos, ezeken belül pedig
a reál és humán képzés között.
Bán Viktória végzős a
Vak Bottyán
Gimnáziumban, pszichológiát szeretne majd hallgatni. A továbbtanulásnál két fő szempontot vett
figyelembe. Olyan iskolában kívánta folytatni tanulmányait,
amely felkészíti a továbbtanulásra, és Pakson akart maradni.
Mint mondja, jól döntött, amikor a Vak Bottyán Gimnáziumot választotta. A tanárok segítőkészek, az intézmény tehetséggondozó programja számos
lehetőséget nyújt a fiataloknak.
A felszereltség jó, széles a választék sport- és művészeti csoportok, szakkörök tekintetében.
Azt is szereti ebben az iskolában, hogy nem túl nagy, a diákok ismerik egymást, és sok barátja van. Egyikük Szénási Noémi, aki a Veszprémi Egyetemre
készül.
Kohl Gyöngyi
A KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI első fejezete a központilag kiadott egységes, kompetencia
alapú írásbeli felvételi magyar
nyelvből és matematikából,
amelyre december 10-ig kell
jelentkezni. A dolgozatokat
Pakson a Vak Bottyán Gimnáziumban és az Energetikai
Szakközépiskolában írhatják
meg a diákok. A jelentkezés
határideje februárban van, a
diákok több iskolát megjelölhetnek. A felvételivel járó adminisztrációt az általános iskolák tartják kézben. Érdemes ellátogatni a középiskolák honlapjára: a www.eszi.hu,
www.vbgpaks.sulinet.hu, illetve a www.paszi.hu oldalakra.
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Érmekkel és rossz szájízzel
tértek haza Orlandóból

Fotó: www.swatroundup.org

A résztvevő magyar csapatok
közül messze a legjobban szerepeltek, két világbajnoki érmet
szereztek, mégis kissé rossz
szájízzel tértek haza a paksi
kommandósok idén az orlandói
SWAT Round Up-ról, amelynek már több mint tíz éve rendszeres résztvevői. Az exNeutron, azaz a TEK9 összetettben kilencedik helyen végzett a
különlegesen képzett rendőri
egységek nemzetközi versenyén. Érmekkel, kupákkal roskadásig telt vitrinjükbe pedig
ezúttal egy ezüst- és egy bronzérem került.
A versenyről Kiss Attila alezredes, az egység parancsnoka,
és Járai Antal törzszászlós, a
csapat felkészítője számolt be.
Elmondták, hogy a korábbiakhoz hasonlóan két hónapon át
napi feladataik ellátása mellett
készültek, az akklimatizálódásra viszont az eddigieknél kevesebb idő maradt.
A hatvan nevezőre négy taktikai lövészettel tarkított összetett
feladat és egy akadálypálya
várt. Míg utóbbi és a kombinált
küzdelem, a sebesült tiszt mentése és a toronyház akció évek
óta szinte változatlan, addig az
úgynevezett vakpálya mindig
tartogat meglepetéseket. Legalábbis az első – nagyjából – tíz

induló számára. Amikor már
ezek tagjai elvegyülnek a még
indulásra várók között, könynyebbé válik a versenyzők dolga, hiszen például nem vár rájuk
ismeretlen lőtávolság, a fegyvereiket már jó előre beállíthatják.
Ennek – derült ki Járai Antal
szavaiból – rendkívül nagy jelentősége van, aki időre nem ad
le lövést, 90 másodperc büntetést kap, egy elhibázott lövésért
60 jár. Ez, tekintve, hogy egyegy pályát a jobb csapatok akár
3-4 perc alatt teljesítenek, sorsdöntő lehet. Az ex-Neutron esetében valójában is az volt. Tulajdonképpen már akkor eldőlt
sok minden, amikor a többiekkel ellentétben ők nem húzhattak sorszámot, hanem a kezükbe
nyomták a hatost…
A vakpályán, az első versenynapon negyvenedik lett a TEK
paksi válogatottja. A fiúk azonban nem adták fel, aminek rögtön a második napon meg is jött
az eredménye: kombinált küzdelemben világbajnoki ezüstérmet szereztek. Ehhez jött még
egy 18. hely, egy sikeres találat
törlését követő hatodikról tizedik helyre sorolás, valamint
akadálypályán egy harmadik
helyezés. Az eredményhirdetésen pedig a már megszokott
ováció, ami jelzi: elismerik, be-

csülik a paksiakat. Ők voltak az
egyetlenek, akik dobogóra állhattak a nem amerikai csapatok
közül. Összetettben kilencedik
helyen végeztek, egy európai
csapat, az orosz belügyminisztérium válogatottja előzte meg
őket. Az FSZB hetedik helyen
végzett, ami egy kissé Járai
Antalék érdeme is, hiszen az
oroszok, akik első ízben jártak a
floridai versenyen, felkészülésük során építettek a magyar,
azon belül is a paksi tapasztalatokra. Kiss Attila kiemelte,
hogy ez a világ egyik legjobb,
harci tapasztalatokkal rendelkező egysége, amelynek tagjait ők
a versenytapasztalataikkal tudták segíteni. Ez – mármint a
kapcsolatok építése, elmélyítése
– a verseny egyik hozadéka,
emelte ki a parancsnok, aki –
miként elmondta – büszke a fiúkra, mert maximálisan teljesítették a feladatukat. Járai Antal
azt sikerként könyveli el, hogy
nem vétettek amatőr hibákat, de
összességében csalódott, mert a
mostani csapat a korábbiaknál is
erősebb, összetettben dobogóesélyes volt, annak ellenére,
hogy a mezőny is egyre erősebb. Éppen ezért volna szükség
tiszta versenyszabályokra, a vitatható döntések kerülésére.
Vida Tünde

Adventi
véradás
A Vöröskereszt paksi szervezete adventi véradást szervez
december 13-14-én 9 és 16 óra
között a Városi Művelődési
Központban. A jelentkezőket
karácsonyi kuglóffal, forralt
borral és forró teával várják.
Gondoljanak azokra, akik a
szeretet ünnepét nem tölthetik
szeretteik körében! A szervezők kérik, hogy taj-kártyájukat
és személyi igazolványukat
hozzák magukkal.

Odútúra
Túráztak és ellenőrizték a
tavaly létrehozott madárodútelepet az Ökocsiga Közhasznú Egyesület tagjai. A
cseresznyési gyermektábor
környékére újabb madárlakokat is telepítettek és a gyalogtúra alatt megvizsgálták
az Ürgemezőről a településrészre vezető túraútvonal
jelzéseit is a késő őszi kirándulás résztvevői.
Tavaly hozták létre a hat darabból álló madárodútelepet az
Ökocsiga Közhasznú Egyesület tagjai. Háromféle madár
számára alakítottak ki téli
szállást akkor a Cseresznyéskert Erdei Iskola melletti területen. Idén ismét felkerekedtek, hogy megvizsgálják, voltak-e lakói az odúknak. A hideg idő ellenére negyven lelkes madárbarát vett részt a
programon, akik örömmel látták, hogy az odúk többségében
költési nyomok voltak. A falakokat kitisztították, felújították, és újakat is kihelyeztek.
Az egyesületi tagok tervei szerint az erdei iskola udvarán a
madarak számára önetetőt is
felszerelnek, ezzel is növelve
túlélési esélyüket. A programon készült fényképek és a téli madáretetéssel kapcsolatos
információk az Ökocsiga
Egyesület honlapján tekinthetők meg.
-dal-
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Útmutatást is kaptak a tehetségek

A vers-, mese-, prózamondás, a
hangszeres zene és a tánc mellett új kategória volt az idei Ki
mit tud?-on az ének, ami beváltotta a szervezők hozzá fűzött
reményét. Ebben a művészeti
ágban tizenegy nevezés érkezett, és a versenyt követően
máris hozott új tapasztalatot,
igényt. Eszerint a jövő évi kiírásban szerepelni fog, hogy két
dallal kell készülniük a nevezőknek, az egyiknek magyar

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Közel 140 diák négy művészeti ágban mutatta meg
idén, ki mit tud. A Magyar
Úttörők paksi szervezete és a
Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. nyolcadik alkalommal rendezte meg a minősítő seregszemlét, amelyre
elsősorban Tolna megyéből,
de Paks határon túli testvértelepüléseiről, Viskről és
Kézdivásárhelyről is érkeztek nevezők.

nyelvűnek kell lennie. Nem
okozott meglepetést az idei seregszemlén sem, hogy a legnépesebb mezőny a vers-, meseés prózamondóké volt, az általános iskolásoktól a középiskolásokig négy korcsoportban összesen 99-en léptek színpadra.
Tánc kategóriában hat csoport

A Kincskereső
lett a győztes
Pályázat útján nyerte el új nevét, a Kincskeresőt a Pákolitz
István Városi Könyvtár gyermekkönyvtára. A városi téka
még augusztusban hirdette
meg a lehetőséget, hogy az olvasók választhassanak nevet
az intézménynek. Október 25ig 88 név érkezett, melyek közül a könyvtár dolgozói választották ki azt a négyet, a
Szivárványt, a Csiribirit, a
Kincskeresőt és a Mosolyt,
melyre a második fordulóban
november 12-ig lehetett voksolni. A négy név kiválasztásakor fontos szempont volt,
hogy összhangban legyen a
nagykönyvtár elnevezésével,
illetve, hogy később logót is
lehessen hozzá tervezni.
Az olvasók tetszését a
Kincskereső nyerte el legjobban, erre 287 szavazat érke-

zett, árulta el Lázár Ágnes
könyvtáros. Az intézmény
munkatársa hozzátette: az
ünnepélyes eredményhirdetésen több díjat is átadtak,
ugyanis értékelték az ötletes
névtippeket, ilyen volt a
Könyvmolyocskák Háza, az
Irodalom Birodalom, valamint az Inform-téka, illetve a
legtöbb ötletet leadó általános iskolai osztály is elismerésben részesült. Az eredményhirdetést a TelePaks is
közvetítette.
-md-

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

mutatkozott be, hangszeres zene
kategóriában pedig 20 nevező
volt.
A program előkészítése annak
minden szépségével és izgalmával, jóval annak napját megelőzően megkezdődött, a szervezőknek, segítőknek, támogatóknak köszönhetően ismét színvo-

nalas programon vehettek részt
a diákok. Két helyszínen, a művelődési központ több termében
és a Pro Artis művészeti iskolában mutatták be produkcióikat a
fiatalok a szakemberekből álló
zsűrik és a közönség előtt. Végül a 136 produkcióból összesen 17-et arany-, 13-at ezüst- és
13-at bronzminősítéssel díjaztak, valamint tíz különdíjat is kiosztottak az ítészek. A rendezvény hagyományaihoz tartozik,
hogy a zsűritagok a produkciók
után összefoglaló, illetve igény
szerint személyes értékelést is
adnak a diákoknak, ami a paksi
program egyik különlegessége.
A másik, hogy nincsen nevezési
díj, illetve a szervezők nem rendeznek előválogatót, így mindenki megméretheti magát akár
több művészeti ágban. Az eredményt, követve a hagyományt,
az esti gálán hirdették ki, ahol a
zsűrik által javasolt versenyzők
léptek fel.
-gyöngy-

Beteg kisfiú
javára gyűjtöttek

Az Együtt a parlagfű ellen
Alapítvány immár nyolcadik
alkalommal szervezi meg
egész tanéven átívelő Zöldalma programját, melyen öt általános iskola vesz részt. A programsorozat idén új állomással,
a kupakgyűjtéssel bővült. A
szervezők az ennek során öszszegyűjtött kupakokat nem a
hulladékudvarban adták le, hanem egy Szekszárdon élő be-

teg kisfiú részére ajánlották
fel. A család a kupakokért kapott összegből a gyermek
gyógykezelését szeretné finanszírozni, tudtuk meg Kónya
Zsuzsától, az alapítvány munkatársától. A három hétig tartó
gyűjtésben 736 alsó tagozatos
diák tevékenykedett, a legtöbb
kupakot a Bezerédj Általános
Iskola diákjai (188 kg) szedték
össze, mindösszesen pedig
306 kilogrammnyi kupak került zsákokba.
A beteg kisfiú édesanyja
egyedül neveli három gyermekét. A legkisebb, nyolcéves fiú
halmozottan sérült, gyomorszondán keresztül táplálják és
állandó felügyeletet igényel. A
család számára minden támogatás jól jön, akár műanyag
kupakról, akár egyéb segítségről legyen szó.
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December, a házalók hava
Adni jó – idézzük gyakran a mondást
karácsony táján, amikor a tapasztalatok szerint jóval nagyobb az adakozási
kedv, mint az év más időszakaiban. Adni szükséges is, hiszen sok a rászoruló és
számtalan szervezet fogadja örömmel a
jó szándékú segítők felajánlásait, ezért
ilyenkor több egyesület is adománygyűjtő akcióba kezd. Nem ritka azonban, hogy a decemberi időszakban házaló trükkös tolvajok használják ki az
emberek jóindulatát. Mégis van rá
módszer, hogyan óvhatjuk meg magunkat, és nem utolsósorban pénztárcánkat
a kellemetlenségektől.
A téli időszakban megnövekedhet azon
bűncselekmények száma, melyeket trükkös tolvajok követnek el a gyanútlan vásárlók sérelmére, árulta el lapunknak
Heisler Judit rendőr százados. A Paksi
Rendőrkapitányság munkatársa elmondta, több módon is átverés áldozataivá válhatunk: téli időszakban jellemző kockázat például, ha házaló árustól veszünk tűzifát. Ilyenkor fennáll a veszély, hogy silányabb az áru minősége, vagy mivel
nincs mód lemérni az árut, nem a kifizetett mennyiséget pakolják le az utánfutóról. Arra is volt már példa, hogy a tűzifa
kifizetésekor hamis bankjegyet kapott
vissza a vásárló. Ezért tanácsos a házaló
árusok helyett megbízható helyről beszerezni a tüzelőanyagot. Heisler Judit hozzátette, megfelelő óvatossággal és körültekintéssel kell kezelni a házakhoz bekopogtató adománygyűjtőket is. Manapság,
nem véletlenül egyre erőteljesebb bizal-

matlanság övezi az ország különböző
pontjairól érkező alapítványok és karitatív szervezetek képviselőit. Bár sokan valóban jó cél érdekében veszik nyakukba
az országot, számos nehezen ellenőrizhető házaló is felkeresi a háztartásokat.
Amennyiben egy szervezet bejelenti a
rendőrségen, hogy a településen adománygyűjtést végez, az akcióban résztvevő tagok adatait ellenőrzik, megvizsgálják van-e körözött személy köztük, ismertette az eljárást a rendőr százados.
Amennyiben nem érkezik hozzájuk bejelentés, tekintve, hogy ez nem is kötelező,
a járőrszolgálat lakossági kérésre és rutinszerűen is ellenőrizheti a településen
járó adománygyűjtőket.
NINCSENEK EGYSZERŰ HELYZETBEN
azok, akik jó cél érdekében szeretnének
adakozni, mivel az országos sajtó is több
ízben foglalkozott már olyan alapítványokkal, melyekről utóbb kiderült, hogy
az adományozott pénzt főként működésre, illetve saját maguk fenntartására,
nem pedig jótékonyságra használták fel.
Az adománygyűjtőnek nem csupán a
rendőrségen, az önkormányzat illetékes
jegyzőjénél sem kötelező bejelentenie
akcióját, ennek ellenére gyakran erre a
forrásra hivatkoznak, tudtuk meg dr.
Blazsek Balázs címzetes főjegyzőtől. A
forgatókönyv mindenki számára ismerős
lehet: az esti órákban egy megnyerő külsejű úr vagy hölgy csenget az ajtóban, aki
pár másodperc alatt elhadarja, hogy kinek
a képviseletében érkezett, majd miután

egy pillanatra felcsapja az igazolványait,
máris azoknak a listáját mutatja, akik már
több ezres összeggel járultak hozzá a nemes ügyhöz. Az ember kezdi kényelmetlenül érezni magát, bűntudata támad, ha
nem ad, főként, hogy ezután gyakran beteg gyerekek fotói következnek, majd az
ajánlat: ha már nem ad ötezret, legalább
vegyen képeslapot ötszázért. A házaló,
miután megkapta a pénzt, fél percen belül
távozik. Mivel aláírni sokszor semmit
sem kell, gyakran merül fel a kétely, vajon valóban ahhoz jut-e el a segítség, akinek szüksége van rá.
Bár az adománygyűjtésnek, illetve házalásnak léteznek törvényi előírásai, a
gyakorlatban ezek csak kismértékben érvényesülnek, ezért a visszaélések elkerülése érdekében néhány szabályt érdemes
betartani. A közüzemi dolgozóként, illetve más hivatalos szervezet embereként
bemutatkozó személyeket minden esetben kérjék meg személyazonosságuk igazolására, a szervezet cégbírósági bejegyzését igazoló okmány felmutatására, illetve kérjék el azt a dokumentumot,
amellyel az adott egyesület, alapítvány
megbízta a személyt az adománygyűjtéssel. Idegeneket semmilyen esetben sem
szabad beengedni a lakásba, ha ez mégis
megtörtént, nem szabad az ismeretlent
egyedül és értékek közelében hagyni. Mivel nagyon nehéz megkülönböztetni, ki
érkezik valóban jó vagy hamis szándékkal, a legbiztosabb, ha adományát bankszámlaszámra fizeti be, vagy adója egy
százalékát ajánlja fel a karitatív szervezet
javára.
Matus Dóra

Karácsonyi jótékonysági akciók
Jótékonysági akciót indított
Csillagszóró 2011 néven a
Fidelitas. Az alapításának 15.
évfordulóját decemberben ünneplő ifjúsági szervezet egyrészt a jubileumot emlékezetessé téve, másrészt az Európai
Unió által meghirdetett Önkéntesség évéhez csatlakozva hirdette meg az országos adománygyűjtő programot. A december 15-ig tartó akció során
minden megyében és Budapesten különböző egészségügyi, ifjúsági és szociális intézmények
számára várják a felajánlásokat,

megyénkben a Tolna Megyei
Önkormányzat Balassa János
Kórház Gyermekosztályát támogatják. Pakson a Fidesz-irodában várják az adományokat:
játékokat, könyveket, kisebb
sportszereket, édességeket és a
pénzfelajánlásokat is, mivel egy
ügyeletben is hordozható EKGkészülékre is gyűjtenek. A felajánlásokat a 20/522-24-54 telefonszámon történő előzetes
egyeztetés után dr. Hanol János,
a Fidelitas helyi elnöke fogadja
a Kossuth Lajos utca 12/A.
szám alatti székházban.

Karácsonyi gyűjtést szervez
rászoruló gyerekek részére a
paksi Tündérkert Alapítvány is.
A kinőtt ruhákat, megunt játékokat Pakson, a Kosár u. 15.
szám alatti Mikka-Makka Családi Napközi és Játszóházban
lehet leadni december 7-ig. Az
adományokat, amely akár egy
kistáskányi felajánlás is lehet, a
Vöröskereszt Paks Városi Szervezetéhez továbbítják.
182 helyszínen, köztük Pakson is karácsonyi élelmiszeradományokat gyűjtött két napon át a Magyar Élelmiszer-

bank. Az egyesület önkéntesei
november 25-én és november
26-án az ország 119 településének 182 áruházában várták a
vásárlók felajánlásait, elsősorban tartós élelmiszereket. Pakson a Tesco áruház előtt gyűjtötték az adományokat a Segítők Háza munkatársai. Az akciót meghirdető Élelmiszerbank karitatív szervezetek közreműködésével a gyűjtések helyének közelében élő rászoruló
családoknak juttatja el a felajánlásokat még karácsony
előtt.
Dallos Szilvia
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Új arcok a városi rendelőintézetben

Dr. Szarka Bernadett
bőrgyógyász
Kezdettől fogva, általános iskolás kora óta orvos akart lenni
Szarka Bernadett, akit középiskolás korában is bátorítottak erre, de tulajdonképpen nagyapja
súlyos betegsége miatt döntött
úgy, hogy ezt a pályát választja.
1965-ben született Kalocsán,
utána a III. Béla Gimnáziumban
érettségizett Baján, ahol tanárai
biztatták tervei megvalósítására.
1991-ben kapott általános orvosi diplomát Szegeden, majd később a kecskeméti megyei bőrgyógyászatra került, és ott is
szakvizsgázott. Az egyetem
alatt Tudományos Diákköri
Munkáját a Bőrklinikán készítette és emiatt lett bőrgyógyász.
Pakson új szakmai kihívásokra
lelt, árulta el. A helyi szakrendelésen mindenkit barátsággal
fogad, mint mondja, ehhez a pályához nélkülözhetetlen, hogy
egy orvos empátiával forduljon
a betegek felé, akikben folya-

Fotók: Szaffenauer Ferenc

matosan erősíteni kell az egészségtudatot és azt, hogy a szakrendelést is ugyanolyan bizalommal kereshetik fel, mint a
háziorvost. Mint mondta, a rendelő felszereltségével maximálisan elégedett, a betegeket pedig előjegyzéssel fogadja. Ezt,
mivel korábban másképp volt,
viszonylag nehezen szokják
meg a páciensek, ezért egyelőre
a bejelentés nélkül érkezetteket
is igyekeznek ellátni – így szinte megállás nélkül akad tennivaló. Minden időszaknak megvan
a sajátos bőrgyógyászati betegségcsoportja, most az őszi-téli
hónapokban főként az ekcéma,
a kiszáradásos bőrgyulladás, a
viszketés és csalánkiütés a jellemző panasz, a tavaszi-nyári
időszakban viszont többségében gombás fertőzésekkel és az
orbánc miatt keresik fel a betegek a bőrgyógyászatot. A szakrendelés kezelési kínálata a közeljövőben ki is bővül, ugyanis
rövidesen bevezetik a bőrgyógyászati allergiatesztet, illetve különböző égetéseket és
vérvételeket is végeznek majd
helyben, így a betegeknek kevesebb vizsgálatért kell majd a
megyei kórházhoz fordulnia,
emelte ki a doktornő. Elárulta,
mivel reggeltől estig dolgozik,
szabadideje a családjáé: két
egyetemista és egy általános iskolás gyermeke van, lánya pedig édesanyja nyomdokaiba
lépve szintén orvosnak készül,
fogorvosi pályát választott.

Fotó: Paksi Hírnök archív

2009-ben zártuk a Paksi Hírnökben azt a sorozatot, amelyben Rendelő a város szélén címmel bemutattuk a Paksi Városi Rendelőintézet szakrendeléseit. Azóta több új
orvos érkezett az intézménybe, így
az orvosdiagnosztikai laboratóriumba, a reumatológiára, a fül-orrgégészetre, a tüdőgondozóba és a
bőrgyógyászatra. Őket mutatjuk
be most olvasóinknak.

Dr. Szilágyi Éva
tüdőgyógyász
Szilágyi Éva pedagógus szülők
gyermeke, és bár őt magát a biológia és kémia iránti érdeklődése a gyógyítás felé terelte,
meggyőződése, hogy a pedagógusi és orvosi pálya sokban hasonlít egymáshoz. 1978-ban
végzett Szegeden az Orvostudományi Egyetemen, majd orvos
gyakornokként Pécsre került a
mecseki tüdőgyógyintézetbe, és
ott szakvizsgázott 1985-ben.
Ezután Mohácson közel 15 évet
töltött el, pályafutását a Pécsi
Orvostudományi Egyetem Tüdőgyógyászati Tanszékén folytatta, onnan került Paksra. Egy
idevalósi betegétől tudta meg,
hogy elődje, Kárpáti főorvos
nyugdíjba vonul, és a tüdőgondozói munka szeretete és családja közelsége is arra motiválta, hogy településünkre jöjjön
gyógyítani. Mint mondja, a tüdőgondozói szakma szépsége,
hogy az embernek van módja

megismerni a betegeit és nyomon követni sorsát évtizedeken
keresztül. Számára ez különösen fontos, ugyanis érzelmileg
is szorosan kötődik pácienseihez. Hangsúlyozta, jó helyre került, hiszen Pakson az új gyógyászati központ megépülésével
lehetőség nyílhat a légzőszervi
betegek komplex rehabilitációs
kezelésére, akik a foglalkozások
során olyan módszereket sajátíthatnak majd el, mellyel nem
szorulnak állandó segítségre,
így teljes értékű emberként tudják élni az életüket. Jó kapcsolatot sikerült kialakítania a paksi
háziorvosokkal, csakúgy, mint
elődjével, akinek támogatását
máig maga mögött érzi. Kiemelte, a tüdőgondozásban mára profilváltás történt, régen a
legnagyobb feladatot a tébécé
kezelése jelentette, ennek viszszaszorításával nagyobb hangsúlyt kapott a daganatszűrés,
melyben óriási segítséget nyújthat az önkormányzat által nemrég megvásárolt új mellkas-felvételi röntgen is. A korszerű,
pontos képet adó berendezés a
daganatos betegség korai felismerésében játszik fontos szerepet. A doktornő hozzátette, Pakson az asztmás és allergiás panaszok a legjellemzőbbek, a
rendelőintézet 1500 asztmás és
közel 3000 allergiás rinitisszel
kezelt beteget lát el. Kiemelte, a
páciensek színvonalas ellátásához a kiváló, betegcentrikus
asszisztensi gárda is hozzájárul.

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Dr. Sipos Katalin
laborvezető főorvos
Tízéves volt, amikor egyik testvérét orvossá avatták. Ez az élmény annyira meghatározó volt
dr. Sipos Katalin életében, hogy

Dr. Piukovics Klára
fül-orvos-gégész
– Ami nyakról felfelé van és nem
fogazat, azzal a fül-orr-gégészet
foglalkozik – mondja dr. Piuko-

Dr. Palotás Kinga
reumatológus
Biztosan orvos lesz. Mivel mindig szorgalmas, jó tanuló volt,
gyakran mondogatták ezt dr.
Palotás Kingának, a jóslat pedig
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később bátyja nyomdokaiba lépett. Miután végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, két
évig radiológusként dolgozott,
majd az Amerikai Egyesült Államokban kutatóorvosként tevékenykedett. Hazatérve a Biokémiai Intézetben helyezkedett el,
ahol 2007-ig dolgozott, majd a
PTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézete következett. Utóbbinak jelenleg is munkatársa, illetve docens az egyetemen, a
hemogenetikai tanszéket vezeti.
Időközben megszerezte a PhD
fokozatot. A doktornő február
óta dolgozik laborvezető főorvosként szerződéssel a Paksi Városi Rendelőintézetben. Az innen érkezett hívásnak örömmel

tett eleget, mert mint mondja, ez
a feladat új színt hozott számára.
Hetente egy alkalommal, kedden
jön a laboratóriumba, egyébként
minden nap déltől kettőig a számítógépes rendszer segítségével
végez távvalidálást, azaz érvényesíti a laborleleteket, és ha
szükséges, telefonon konzultál
munkatársaival. Elmondta, hogy
a paksi rendelőintézet laboratóriuma kifejezetten szép és jól felszerelt. Kiemelte, hogy tapasztalata szerint bármilyen kéréssel
fordulhat dr. Bodnár Imre igazgató-főorvoshoz, aki még munkatársai személyes problémáit is
figyelembe veszi. Kiváló kollégák körében dolgozhat, akiknek
a munka, a betegek ellátása a leg-

fontosabb. A laboratóriumi munkának is megvan a maga szépsége, mert bár nem érintett közvetlenül a betegek gyógyításában, a
diagnózis felállításához nélkülözhetetlen, mondja a doktornő.
Ha Pakson ellátta feladatait,
Pécs felé veszi az irányt, egészen pontosan Cserkútra. A várostól nem messze fekvő varázslatos kis faluban él családjával. Három gyermeke van, egyikük végzett gyógyszerész, a középső gépészmérnöknek, a legifjabb pedig közgazdásznak tanul. A doktornő leginkább a
családi fészekben szeret pihenni, számára a legüdítőbb, amikor nyáron, a kertben egy fa
alatt üldögélve olvashat.

vics Klára, aki szeptember óta
részmunkaidőben rendel a Paksi
Városi Rendelőintézetben, csütörtökönként és minden második
héten szerdán öt órát. Az, hogy
az orvosi pályát választotta, nem
meglepő, édesapja gyógyszerész
volt, a családnak pedig sok orvos
barátja. A doktornő Pécsen végzett az orvosi egyetemen, szakvizsgázott fül-orr-gégészetből,
üzemorvostanból és háziorvostanból. Dolgozott a szekszárdi kórház tüdőosztályán, valamint a Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központban, jelenleg a
dunaújvárosi kórház szakrendelőjében, valamint üzemorvosként végzi feladatait, illetve

Dunaföldváron van magánrendelése. Itt él férjével és két gyermekükkel, fiuk most végez az orvosin, lányuk is egyetemista,
közgazdásznak tanul. A doktornő jól érzi magát Pakson, mint
mondja kiváló a műszerellátottság és nincs olyan sok beteg,
mint a dunaújvárosi szakrendelésen. A fül-orr-gégészetet azért
szereti, mert változatos szakma.
Ide tartoznak a szájüreg, a nyálmirigyek, a gége, a garat megbetegedései, a halló- és egyensúlyozó szerv, valamint az orr és
melléküregei megbetegedései, a
hangképzéssel, szaglással, ízérzéssel összefüggő problémák.
A pacientúrában minden korosz-

tály megjelenik, sok esetben
könnyen felállítható a diagnózis
és gyors a gyógyulás. A doktornő azt ajánlja, hogy ha valakinél
három hétnél hosszabb ideig áll
fenn rekedtség, légúti, szájüregi
vérzést észlel, menjen el szakorvoshoz. Tapasztalata szerint a
szülők bátortalanok a lázcsillapításban, nincsenek tisztában a hűtőfürdő alkalmazásával, ezért arra biztatja őket, hogy tanulják
meg és bátran alkalmazzák, ha
gyermeküknek szüksége van rá.
Ha a munka mellett van egy kis
szabadideje a doktornőnek, akkor szívesen kirándul, kerékpározik, síel, olvas, moziba, színházba megy.

valóra vált. Az érettségi után elvégezte Pécsen az orvosi egyetemet, majd Szekszárdon, a reumatológián kapott állást, 1998ban szakvizsgázott. Ebben a
szakmában az a szép, hogy igen
tág terület, a reumatológia talán
a legnehezebben definiálható.
Mindennemű
mozgásszervi
problémában illetékes, és bár
ebből adódóan azt gondolhatnánk, hogy a pacientúra az idősebb korosztályból áll, ez nem
így van, mondja a doktornő. A
megyei kórházban és a reumatológia szakrendelésen felváltva
dolgozott, míg 2006-tól kizárólag utóbbin. A Paksi Városi
Rendelőintézetben 2009-től vállalt félállást, idén januártól pe-

dig már teljes állásban látja el a
betegeket, keddtől péntekig rendel, hétfőnként Szekszárdon
dolgozik. Mint mondja, döntésében szerepet játszott, hogy itt
nem egy fogaskerék a nagy gépezetben, hanem sok mindent
meghatározhat. Ha valamin változtatni szeretne, közvetlenül dr.
Bodnár Imre igazgató főorvoshoz fordulhat építő javaslataival, így gyorsabb a megvalósítás. Szakmai vezetőként részese
lehetett a tervezett gyógyászati
központ megépítéséhez szükséges gyógyvízzé minősítésnek, a
kollégákkal karöltve kiválóan
megoldották ezt a nem mindennapi feladatot. Úgy gondolja,
hogy jól döntött, mert a paksi

rendelőintézetben minden rendelkezésre áll a magas színvonalú alapellátáshoz. Nagyon
előnyös, hogy a rendelésre előjegyzés van, ez megkönnyíti
mind a betegek, mind a szakemberek helyzetét. Ezzel összefüggésben arra kéri a doktornő a
pácienseket, hogy ha a tízperces
előjegyzésben esetleg csúszás
van, legyenek türelemmel, hiszen vannak időigényesebb esetek. Ha vége a rendelésnek dr.
Palotás Kinga útja Faddra vezet,
ugyanis ott él szintén orvos férjével és három gyermekükkel.
Régebben sárkányhajózott, egy
jó könyvre soha sem mond nemet, szeret kirándulni és virágokkal foglalkozni.
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Tavaly még csak kipróbálta magát, idén
végzősként nagyestélyiével már el is hódította a legjobbnak járó címet Tar Helga
az I. István Szakképző Iskola novemberi
szalagavató báljának divatbemutatóján.
Helga az alkalmi ruha mellett egy utcai
ruhát is készített a szakmai bemutatkozó
estre, azonban előbbit szívéhez közelebbinek érzi. Sikere nem csupán a rengeteg
munkának, hanem három oktatójának is
köszönhető, akik mindenben segítették a
felkészülés során, hangsúlyozta a tehetséges diáklány. Mint elárulta, tanulmányait
vendéglátó iskolában kezdte, azonban
rögtön érezte, hogy az nem az ő asztala:
többször látta ruhakészítő lányok munkáit, és nagymamája is gyakran megmutatta
neki a remekeit, így választásával tulajdonképpen az ő nyomdokaiba lépett. Úgy
véli, varrással jól el lehet helyezkedni, aki
igazán akarja, elérheti kitűzött céljait.
Kisebb megszakításokkal immár 18 éve
hagyomány az iskolában, hogy a szalagtűző bált összekötik a női szabó, illetve
női ruhakészítő tanulók divatbemutatójával, ahol a diákok saját maguk mutathatják be az általuk készített és tervezett ruhákat, mondta el Szimhardt Ferencné, az
intézmény munkatársa. Az eseményen
mindenki lehetőséget kap, aki szeretné

Fotó: Molnár Gyula

Nagymamája nyomdokaiban jár

megmutatni magát, a tanulók 90 százaléka részt is vesz rajta, valaki több ruhával
is, tette hozzá. A tanárnő elárulta, a divat-

bemutató is egyik eszköze annak, hogy
felkeltsék a szakmai képzés iránt érdeklődők figyelmét, ahogy tették ezt az iskola
nyílt napján is, ahol még a látogatókat is
bevonták a kézimunkába. Annak ellenére,
hogy egy jó szakma manapság is biztos
megélhetést jelent, sajnos egyre kevesebben érdeklődnek ez iránt. Többek között
ez is apropóját adta az I. István Szakképző Iskola által szervezett A változó szakképzés igényei és lehetőségei című szakmai tanácskozásnak. A kerekasztal-beszélgetésen, ahol körülbelül 30 gyakorlati
hely képviselője vett részt, szó esett a
szakképzés helyzetéről, adminisztrációs
kérdésekről és a jövő tanévi beiskolázásról, emellett áttekintették az elméleti és
gyakorlati képzést egyaránt érintő júniusi
törvényi változásokat. Az I. István Szakképző Iskolában nagy hangsúlyt fektetnek
a gyakorlati oktatóhelyekkel való jó kapcsolatra és gördülékeny együttműködésre,
ezért hívták az említett témában egyeztető találkozóra képviselőiket, mondta
Czethoffer Gyuláné igazgatónő. Az iskolában az október 1-jei határidőig elkészítették a beiskolázási terveket is, a jelenleg
választható szakmák továbbra is az iskola
képzési kínálatát fogják képezni.
MD

Sikeres évet zártak a csámpai lovasok

Csapó Sándor elnök évzáró
közgyűlésen elhangzó értékeléséből kiderült: sikerrel jártak
a célok megvalósításában. Az
egyesület kilenc versenyzője
két hazai western lovas versenysorozaton szerepelt sikerrel. Az országos bajnokságban
több kategóriában és korosztályban is érmek és helyezések
sorát gyűjtötték be. A legsike-

resebb az ifjúsági korosztályban induló Ledneczki Veronika volt három aranyéremmel.
Az alacsonyabb szintű, viszont
népesebb kupasorozat mérlege

két arany és még egy sor érem,
helyezés. – Amire a legbüszkébbek vagyunk, az a svájci
lasszó-Eb, ahol Polányi Máté
bajnok, ifj. Ledneczki László

Fotó: lovasok.paks.hu

Hármas céllal alakult egy évvel ezelőtt a Csámpai Lovassport Egyesület. Célul tűzték, hogy biztosítsák a feltételeket a hazai és nemzetközi
versenyeken való részvételhez, a hobbilovasokat minél
szélesebb körben bevonva
túrákat, programokat szervezzenek, és létrehozzanak
egy információs központot a
paksi lovas élet számára.

harmadik lett – folytatta a sort
Csapó Sándor, aki szerint a sikerek a szakmai stáb tudásának és annak köszönhetőek,
hogy sikerült az anyagi feltételeket is előteremteni.
A Csámpai Lovassport Egyesület sportolói jövőre is ott
lesznek a versenyeken, sőt készülnek egy Közép-Európa
Kupára, amelyet Galántán rendeznek. Paks testvérvárosában
– mondta az elnök – nem szeretnének szégyent vallani.
Csapó Sándor arról is beszélt,
hogy a Városi Múzeum tervezi
egy hagyományőrző lovascsapat létrehozását a Lussoniumbeli programokhoz. A csámpai
egyesület kész arra, hogy ebben részt vegyen. A jövő évi
naptárban még közös túrák,
bemutatók és marhaterelések
szerepelnek.
-vida-
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Jó napot, mi újság?

Rátalálnak a történelmi témák

Már a kertkapuban belebonyolódunk a beszélgetésbe Évikével, azaz Serdült Benke
Évával. Szabódva mondja: kissé rossz a
hangja, sokat énekeltek a hétvégén. Erdélyből áttelepült barátaikkal töltötték a hétvégét Bogácson. Időnk sincs kivesézni a témát, máris újabb kerül terítékre, amikor asztalra rakom a diktafonom. Sebaj, majd viszszatérünk, gondolom, mert az újabb történet
is legalább annyira izgalmasnak tűnik. Beszélgetőpartnerem elárulja, hogy eddig kétszer segített neki a diktafon. – Először, amikor Schell Antóniához, az egyik grófkisaszszonyhoz mentem (merthogy a Tengelichez
tartozó Katalinpuszta és az ott élő Schell
család történetét kutatta – szerk.), tudtam,
hogy ha elkezd beszélni, szükségem lesz rá.
Gutai Pistától kértem kölcsön egy diktafont,
otthon gyakoroltam, a fiam mutatta meg,
mit kell csinálni. Még a buszon is izgultam,
hogy sikerül-e. Ugyanezt használtam Temesváron, amikor a ’89-es eseményekről
gyűjtöttem anyagot. Ott van egy múzeum,
ami emléket állít ennek a változásnak. Rengeteg érdekes dokumentum van, de a legérdekesebb maga az igazgató, aki mindenben
részt vett, és nagyon súlyos sebesüléssel
Bécsbe került, majd visszajött és az életét
feltette erre. Vele is úgy beszélgettem félig
magyarul, félig románul, negyvenperces
anyagot tudtam fölvenni, rendkívül érdekes
volt – meséli. Mint mondja, nem mindig sikerül egy-egy témához beszélgetőpartnert
találni, írásai többnyire dokumentációból,
meg személyes élményekből készülnek.
Serdült Benke Éva több folyóiratban publikál, eddig két könyve jelent meg és szavai
szerint van reménye, hogy a harmadik is
napvilágot lásson. Ha felkelti valami az érdeklődését, arról igyekszik többet megtudni, és ha úgy érzi menet közben, hogy ez talán mást is érdekel, akkor nekifog és megírja. Rögtön példát is hoz: régóta érdekli a
Barcaság, a Brassó környéki települések
története. Sokszor járt arra, de soha nem

Fotó: Babai István

Habár sokan hiszik, Serdült Benke Éva
nem történész, csupán rendkívüli módon
érdekli a történelem, konkrétan a magyar haza és nép történelme. Azt vallja,
hogy minden nemzetnek és egyénnek
fontosak a gyökerei. Ő maga büszke magyarságára, erdélyi származására. Bő két
évtized alatt Pakson otthonra lelt, férjével együtt nagyon tevékenyen töltik
nyugdíjas éveiket.

ment fel például a barcaföldvári vár romjaihoz. Idén nyáron sor került erre is, de most
sem azért, hogy a vár megmaradt néhány
kövét tanulmányozza. Tudta, hogy a vár
alatti mezőn, 1944 őszén volt egy félelmetes
hírű gyűjtőtábor, ahova kifejezetten csak
magyarokat és német ajkúakat, több tízezer
civilt internáltak. Látni akarta a tábor helyét,
hogy mit láthattak a foglyok, amikor hazagondoltak.
– Lassan-lassan kikerekedett a történet,
összekapcsolva a jelennel, mert ott még ma
sem lehet méltó emlékművet állítani, a helyi
román polgármester ledöntette, össze is törette – meséli, majd máris egy másik izgalmas történelmi eseményt említ. Szerinte az
átlagemberek sok mindent nem tudnak még
arról, hogy pontosan mi történt 1849. augusztus 12-én a világosi fegyverletételnél,
ezért felkutatott egy sor dokumentumot,
köztük annak a Bohos Antóniának a naplóját, aki a világosi kastély háziasszonya volt,
meg Görgey öccsének az emlékiratait, az
alapján publikált a témáról. Írásai – ismeri el
– át vannak szőve szubjektív elemekkel,
mert érzelmileg annyira fontosak neki ezek
az események. Idén szeptemberében elment
a Vaskapu-szoroshoz, mert érdekelte, hogy
hol ásták el Kossuth utasítására a magyar
koronát és a koronázási ékszereket. Utána
Oravicára utaztak, ahol Közép-Európa első
kőszínháza áll, ahova egykor Ferenc József
császár feleségével Bécsből leutazott. – Sokan azt hiszik, de nem vagyok történész –
mondja. A témák csak úgy jönnek, rátalálnak. Nemcsak szülőhelye, Erdély, hanem a

többi elcsatolt terület is fontos számára,
„mert ez egy ország volt, egy haza”. A
múltban történtek átnyúlnak a jelenbe. Ismernünk kell a gyökereinket, hogy tudjuk,
honnan erednek a különböző helyzetek,
konfliktusok, vallja. Éppen ezért aktív pedagógusként fontos feladatának tekintette,
hogy tanítványait is ráébressze, senki nem
áll gyökerek nélkül, és nem lehet úgy élni,
hogy az ember ismerje önmagát, ne tudja,
mi az oka a viselkedésének, miért kell betartani a hagyományokat, vagy éppen miért
kap el különféle betegségeket. – József Attila azt mondja: Mikor mozdulok, ők ölelik
egymást… Ez a lényeg. Fontos, hogy a nemzet és az egyén legyen tisztában a múltjával,
történelmével – húzza alá. Elárulta, megdöbbentő volt számára, hogy akadnak olyan
gyerekek, akik még nagyszüleik nevét sem
tudják megmondani.
Ma már nem tanít és férje, dr. Serdült Tibor fül-orr-gégész szakorvos sem praktizál.
Sokan csodálkoztak, amikor nagyjából egy
időben nyugdíjba mentek, de ők azért döntöttek így, mert így szabadon rendelkezhetnek idejükkel. Szerinte éppen annak köszönhető, hogy kiegyensúlyozottak, mert
nincs feszültség, nincs stressz.
S hogy mit csinál? Mindenfélét, mondja
nevetve. Öt éve vezet irodalmi önképzőkört a művelődési házban, ugyanoda eljár
a dalárdába, a filmklubba. Van egy kiterjedt baráti körük, velük gyakran találkoznak, s általában ő szervezi meg a társaság
programját. Ha megkérik, szívesen állít
össze másoknak is erdélyi kirándulási útvonalat, s vállalkozik arra, hogy kalauzolja őket. – Hála Istennek, jól vagyunk. Soha nem unatkozom – összegzi. Ha éppen
nincsen valami fontos olvasnivalója, előveszi a varrógépét, gyorsan megnézi, hogy
mit tudna „bütykölni”. Karácsonyra is
mindig úgy varr ajándékot. Elárulta, hogy
régebben nagyobb társasággal ünnepeltek,
idén csak a fiáékat várják. A szilveszter
viszont zajosnak ígérkezik, Cegléden,
nagy baráti társasággal búcsúztatják majd
az óévet.
Pakson jól érzik magukat, rosszindulattal
nem találkozott, konfliktusokba nem keveredett, befogadták. Egy kedves fiatal földijét
is ő nyugtatta, amikor a városban letelepedett, mondván „ne izgulj, jó hely ez, és jó
emberek élnek itt”. Minap találkoztak, s ő
azt mondta Évának: „Nem felejtettem el és
igazad volt!”
Vida Tünde
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Biztos győzelem három vereség után
len. A hétvégi bajnoki után
újabb keddi EC-mérkőzés következett, ezúttal a Gesztenyés úton. Az ellenfél –
Lorenzo Williams tavalyi csapata – az ukrán BC Khimik
Yuzhny két győztes meccsel a
háta mögött érkezett Paksra.
A találkozó, mint később kiderült, a második negyedben
dőlt el, amikor a vendégek
nyolcpontos előnyre tettek
szert. A harmadik és negyedik
felvonásban is az ASE volt a
jobb, de a nyolc pontból csak
ötöt sikerült lefaragni. A hosz-

szabbításra is volt még esély
az utolsó másodpercekben, de
Williams dobása kijött a gyűrűről, így a mérkőzés végén a
vendégek örülhettek. A 7376-ra elvesztett mérkőzés
még rosszul jöhet a végelszámolásnál.
A három elvesztett találkozó
után, a bajnokság nyolcadik
fordulójában a Marso-Vagép
Nyíregyháza KK érkezett
Paksra. A nyírségiek között két
egykori ASE játékost köszönthetett a közönség, Sitku Ernő
és Dordje Djogo személyében.

Fotó: Molnár Gyula

Lettországban játszotta az
ASE férfi kosárlabdacsapata
második mérkőzését az EuroChallenge Kupa „D” csoportjában. A BK Ventspils ellen
sokáig
partiban
voltak
Morgenék, harminc perc elteltével mindössze hét pont volt
a hazaiak előnye. A negyedik
felvonásban is sokáig úgy alakult, hogy kis különbségű lesz
a vereség, de az utolsó két
percben kapott hat pontra már
nem tudtak válaszolni Williamsék, s végül 69-56-ra
nyert a nagyobb nemzetközi
rutinnal rendelkező lett csapat. Az északi kirándulás után
nem sok pihenője volt Völgyi
Péter tanítványainak, a hetedik bajnoki fordulóban Kaposváron léptek pályára. A
nemzetközi kupamérkőzés és
az utazás valószínűleg sokat
kivett a paksi csapatból, a játékosok erejéből a második és
harmadik negyedben is csak
10-10 pontra futotta. Ezzel
szemben a somogyi legénység
végig motiváltan, nagy akarással küzdött, és tetemes különbséggel 82-60-ra győzött.
Ezzel a vereséggel továbbra is
tart a negatív sorozat, három
éve nem sikerült Kaposváron
nyerni az ASE-nak a KKK el-

Mint később kiderült, a szerb
játékos csak bemelegített, de a
játékot már nem vállalta. A
vendégek az első félidőben
megkeserítették Vojvodáék
életét, leginkább Miskoviccsal
és Feketével nem tudtak mit
kezdeni a paksi játékosok.
Húsz perc játék után 36-36-os
állásnál vonultak szünetre a
csapatok, ráadásul két hazai játékos is ápolásra szorult sérülés miatt. Tóth Ádám a kezelésnek köszönhetően tudta
folytatni a játékot, Lorenzo
Williams azonban már nem
tért vissza a pályára. Mint később kiderült, az irányító
combizma szakadt be, ezért
már el sem utazott a kerettel
Novgorodba. A harmadik negyedben ritmust váltott az
ASE, és tíz ponttal meglépett
ellenfelétől, akik bár hősiesen
küzdöttek, már nem tudtak faragni a hátrányukból. A nagy
kedvvel és pontosan célzó
Vojvodának, Körtélyesinek, és
Colenak köszönhetően még öt
ponttal megfejelte előnyét a
Paks a záró etapban, és végül
biztosan győzött 86-71-re.
Lapzárta után érkezett: BC
Nizhny Novgorod–Atomerőmű SE: 96:51.
Kovács József

Bor már a hatodik Nem sikerült
Berkesnek
a címvédés
Bor Barna, az ASE dzsúdósa
(+100 kg) a dobogó harmadik
fokára állhatott az amszterdami
olimpiai kvalifikációs Grand
Prix-versenyen, így a világranglistán újabb helyet lépett előre,
már a hatodik helyen található.
Az újdonsült világbajnoki
ezüstérmes erőnyerő volt az első fordulóban, ezután legyőzte
az azeri Tahirovot, a szlovén
Cerajt, s a negyeddöntőben a
háromszoros világbajnok orosz
Alekszandr Mihajlint. Az elődöntőben a kétszeres vb-ezüstérmes, Európa-bajnok német

Andreas Tölzer következett, aki
ellen eddig hét mérkőzésből négyet nyert. Sajnos Tölzernek
éppen Amszterdamban sikerült
egyenlítenie, ártatlannak tűnő
helyzetben leszorította Barnát,
így végül ő jutott be a fináléba,
ahol meg is nyerte a holland
GP-t, Bor Barna a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
Csoknyai László (81 kg) megnyerte az első összecsapását, a
második meccsén azonban kikapott, helyezetlenül zárt, így
nem tudta növelni kvalifikációs
pontjainak számát.
joko

A tavasz óta több mint hetven partiban veretlen Erdős
Viktor nyerte a 61. férfi sakk
országos bajnokságot, miután az utolsó fordulóban döntetlent játszott az ASE játékosával, a címvédő Berkes
Ferenccel. Berkes a döntő
után elmondta, hogy három
magyar bajnoki cím után szá-

mára csalódás a negyedik
hely és a mutatott játék.
Erdős Viktor 6,5 ponttal lett
első Berkes Ferenc 5,5 pontja a negyedik helyre volt elegendő; a tízfős mezőnyben
az ASE másik játékosa, Papp
Gábor a hatodik helyet szerezte meg 4,5 ponttal.
-kovács-
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Fotó: Molnár Gyula

Velencében
tájfutottak

2:1-re kikapott az MVM Paks az OTP Bank Liga 17. fordulójában hazai pályán a Videoton FCtől. A paksi gólt Szatmári Lóránd szerezte. Kis Károly együttese így a 8. helyről várja a tavaszi
folytatást. A csapat szerepléséről és jövőjéről következő lapszámunkban részletesen olvashatnak.

A tizenegyedik helyen
telel a Lengyel-egylet
Négy, veretlenül megvívott
mérkőzéssel zárta a 2011/12es NB II Ness Nyugati csoportjának őszi küzdelmeit a
Paksi FC II. labdarúgócsapata. A remek hajrának köszönhetően a 11. helyen telel a
gárda 17 szerzett ponttal, a
gólkülönbség 17-20. Lengyel
Ferenc vezetőedző így öszszegzett lapunknak: – A Baja, a Sopron és a Ferencváros
II. legyőzésével, valamint
szigetszentmiklósi döntetlenünkkel jól finiseltünk, de
így is van bennem hiányérzet. Három-négy ponttal töb-

bet vártam csapatomtól, ám a
minimális célt így is sikerült
teljesíteni. A nyitó fordulókban stabilan, jól játszottunk,
majd a szezon közepén elvesztettük a fonalat. Az utolsó meccseken aztán átlendültünk a holtponton, és fizikálisan is sikerült ellenfeleink
fölé nőni.
A tréner hozzátette, újoncként sikerült beilleszkedni a
bajnokságba, munkájukat elismerik. Az első csapattal továbbra is jó a kapcsolat, bár
az őszi fordulók során jobbára középpályások és védők

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.

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

érkeztek hozzájuk. Az előre
játékot ez ugyan nem segítette, ám a fiatalok – Pap Roland és Feil Máté – többször
bevették az ellenfél kapuját.
Lengyel Ferenc Berkó Ádám
és Cziráki Attila munkáját és
hozzáállását is kiemelte. – A
keret januárban találkozik újra, bizonyára lesznek változások. A felkészülés körvonalazódik, több edzőmeccset
tervezünk, a cél megragadni
a másodosztályban – zárta a
bajnokság első félévének értékelését Lengyel Ferenc.
Faller Gábor

Paksi Hirdetőiroda
Paks, Deák F. u. 3.
Tel.: 06-75-510-623;
06-20-949-2467
E-mail:
paksi-hirdeto@externet.hu
Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel.: 75/315-983
20/9450-992

Harmadik alkalommal vett
részt a Paksi Sportegyesület
Tájékozódási Futó Szakosztálya az olaszországi Velencében megrendezett versenyen.
A 4379 indulót 511 egyesület
delegálta, több mint harminc
országból érkeztek a megmérettetésre. A 230 magyar induló közül 14 paksi állt rajthoz
különböző kategóriákban.
– Külön nehézséget okozott,
hogy a térképeken nincsenek
utcanevek, csak a csatornák,
hidak és utcák vonalai, ezért
ha a versenyző leveszi az ujját
a térképről, nem biztos, hogy
ha újra a papírra néz, tudni
fogja, hol van. A hidak elég
magasak ahhoz, hogy átférjenek alattuk a csónakok, ezért
sok lépcsőt kellett fel- és leküzdeniük az indulóknak. A
turisták is megnehezítik a futók dolgát – árulta el Kiss Gábor, a szakosztály vezetőedzője. Ami a helyezéseket illeti, a zöld-fehér klub tájfutói
alaposan kitettek magukért.
Kiss Gábor kategóriája második helyén zárt, míg Lénárt
Viktória negyedik és Weisz
Pál 10. helyezése is elismerésre méltó.
Az idényzáró versenyt követően a novemberi városi bajnokságon szerepeltek a tehetséges paksi fiatalok. – Ebben a
versenysorozatban minden hónapban rendezünk fordulót,
ami tipikusan rövid távú, park
jellegű, de a téli időszakban
tornateremben is űzhető. Ez
egyfajta versenyzési lehetőség
a kezdőknek, haladóknak egyaránt. Külön érdekesség, hogy
a novemberi versenyt sötétben, fejlámpák segítségével
rendeztük meg – mondta el a
tréner. A megmérettetésen 31
versenyző állt rajthoz, közülük
Feczer Zsófia, Weisz Pál,
Lacza Dávid, Lénárt Viktória
és Kocsner Péter volt kategóriája leggyorsabbja. A következő verseny Szekszárdon lesz,
szintén sötétben.
efgé
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Nem lesz
idén
ESZI Kupa
„A Tanya Csárda nyerte a 21.
alkalommal kiírt ESZI DunaSport Kupa kispályás teremlabdarúgó tornát, a gárda a
döntőben, nagy csatában,
hosszabbítás után a Plakész
együttesét verte.” – adta hírül
a Paksi Hírnök 2011. január 4én. A jövő évi első lapszámban egészen bizonyosan nem
olvashatnak a huszonkettedik
torna győzteséről és a végeredményről, az esemény ezúttal elmarad.
– Az előzetes igények, felmérések alapján kiderült, hogy az
NB I-ben és az NB II-ben szereplő felnőtt futballistákat
klubjuk nem engedi el a tornára, de még az utánpótláskorú
labdarúgókat sem. Rendezvényünk fő célja, vagyis a játék
népszerűsítése így alapvetően
csorbul. Nem áll szándékunkban még egy városi bajnokságot szervezni, hiszen az amatőrök sorozata bejáratott és kiválóan működik. A kevesebb
csapat miatt viszont a nevezési költségek is emelkednének,
ezért több, előzetesen indulni
szándékozó együttes szponzora jelezte, nem tudja kifizetni
a torna díját – sorolta az okokat Adorján György főszervező. Az ESZI Kupa jövőjével
kapcsolatban elhangzott: az
idei küzdelemsorozat elmaradása nem jelenti azt, hogy
2012 decemberében sem rendezik meg a kispályás labdarúgótornát. A Paks Városi
Amatőr Kispályás Labdarúgóbajnokság a tervek szerint a
szokásos időpontban, tehát január elején rajtol.
Faller Gábor

2011. december 2.

Viszlát, füstös kiskocsmák:
itt a dohányzási tilalom
2012. január 1-jétől tilos a dohányzás minden zárt légterű helyen, többek között a
munkahelyeken és vendéglátó helyiségekben is. Erről még április 26-án döntöttek a
honatyák, amikor megszavazták a Fidesz–KDNP koalíció nemdohányzók védelméről szóló törvényjavaslatát.
A szigorú szabályozás célja,
hogy a dohánytermékek forgalmazásának részleges korlátozásával csökkentsék a
kiskorúak hozzáférését ezekhez a termékekhez, illetve
hogy védelmet biztosítsanak
a nemdohányzók, valamint az
életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt egyébként fokozott védelmet igénylő személyek részére a passzív dohányzás káros hatásaival
szemben. Ez a hivatalos indoklás jelent meg az új törvény elfogadásakor. A szigorított szabályozás szerint
2012. január elsejétől tiltott a
dohányzás minden közforgalmú intézmény és a munkahelyek valamennyi zárt légterű
helyiségében, emellett a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, az aluljárókban, a közösségi közlekedési eszközökön
és a megállókban, a játszótereken, valamint a játszóterek
ötméteres környezetében, de
az önkormányzat további tiltott helyeket is meghatározhat. Jövő év elejétől a vonatokon sem lehet dohányozni,
megszűnnek a dohányzókocsik. Dohányzóhelyet csak
szabad levegőn, a bejárattól
legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a venBútortervező és értékesítő munkatársat keres
a Fritz Belsőépítészet.
Lakberendező vagy bútorasztalos végzettség,
ill. számítógépes ismeret (Excel, tervezőprogram) előny. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a fritz2@enternet.hu e-mail címen lehet.
Bővebben: www.fritzbutorok.hu

déglátóhelyeknél, ahol erre
kizárólag közvetlenül a bejárat előtt van lehetőség. Viszont továbbra is rá lehet
gyújtani a szabadtéri szórakozóhelyeken és a kerthelyiségekben. Szabadtéren sem
lehet kijelölni dohányzóhelyet közoktatási, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, illetve egészségügyi intézményekben. A szigorú korlátozás az egész magyar lakosság
egészségének védelmét szolgálja – olvasható a szakminisztérium honlapján –, hiszen a dohányzás több évvel
csökkenti a várható élettartamot.
A felmérések szerint a magyar lakosság 38 százaléka
dohányzik, emiatt a tüdőrák
okozta halálozást tekintve
Magyarország világelső, pedig a dohányzás okozta halál
megelőzhető. A szabályozás
betartását az ÁNTSZ fogja
ellenőrizni, a tilalom megsértése esetén egészségvédelmi

bírságot fog kiszabni. Az új
szabályozás bevezetése után,
három hónap türelmi idő leteltével, 2012. április elsején
kezdődik a bírságolás a törvényt megsértők esetében. A
20 és 50 ezer forint közötti
egészségvédelmi bírságot, illetve a maximum 30 ezer forintos helyszíni bírságot az
ÁNTSZ számlájára kell befizetni. Az ÁNTSZ az így befolyt összeg felét havonta átutalja az egészségügyért felelős minisztériumnak, ahol dohányzás-megelőzésre, a dohányzásról való leszokást támogató programokra, egészség-megőrzési célokra, valamint az egészségügyi ellátás
színvonalát fejlesztő programokra használható fel. Szigorodnak a dohánytermékek
forgalmazására és a cigarettásdobozok csomagolására
vonatkozó előírások is, ezek
betartását az eddig megszokottak szerint a fogyasztóvédelmi felügyelőségek ellenőrzik.
Az általunk megkérdezettek
közül sokan még nem hallottak az új szabályozásról. A
paksi vendéglátó egységek
vezetői egyetértenek a szigorítással, és be fogják tartatni
vendégeikkel az előírásokat.
Kiss Miklós, a Kiss–Nádas
Vendéglő tulajdonosa már öt
évvel ezelőtt kirakta a dohányzást tiltó táblát üzletében.
Azt mesélte, hogy ettől nem
csökkent a forgalma, sőt vannak, akik éppen azért járnak a
vendéglőbe, mert ott nem lehet rágyújtani. A Szivacs Büfében gyakran alakul ki vita a
cigarettázók és a nemdohányzók között a füst miatt, az új
szabályozásnak köszönhetően
ez megszűnik, tudtuk meg
Jilling Jánostól. A cégvezető
tájékoztatása szerint a piactéri
egységben a bejárattól öt méterre lesz kijelölve dohányzóhely januártól.
Dallos Sz.

2011. december 2.
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Fotó: Paksi Hírnök archív

Nagy Lajos-díjat
kapott a paksi költő

Új könyve jelent meg, és Nagy
Lajos-díjban részesült LászlóKovács Gyula író, költő. A díj
– mint elmondta – a szakma elismerése, ezért nagyon nagyra
értékeli. A Nagy Lajos-díjnak
két fokozata van, LászlóKovács Gyula munkásságát a
kuratórium a második fokozattal értékelte. A paksi irodalmár
első kötetét párjával, Acsádi
Rozáliával közösen 1994-ben
adta ki. Első önálló könyve
Koldus-piéta címmel 1999-ben
látott napvilágot. Máig kilenc
kötetet mondhat magáénak, a
legutóbbi – az Én szeretem az
éjszakát – 2011-ben jelent
meg.

László-Kovács Gyulát titulálták rebellisnek, nemzeti avantgárdnak,
posztmodernnek,
mondták róla, hogy előzmények nélküli és követői sincsenek. Hogy ez vagy az a helytállóbb, nehéz megítélni, stílusa, kifejezésmódja meglehetősen egyéni. Prózájában végtelenített, egymástól csupán gondolatjellel elválasztott mondatokat használ, nagybetűt egyáltalán nem. Verseiben – vagy
ahogyan ő mondja – költeményeiben nem törekszik arra,
hogy az alliteráljon, rímeljen.
Ez valójában nem tudatos dolog – árulta el –, képek jelennek meg a fejében, s ő azokat
írja le. A díj indoklásaként elmondták róla, hogy jól ötvözi a
huszonegyedik századi gondolatokat, irányzatot az archaikus, biblikus nyelvezettel.
Gyula elmondta, hogy ma
már csupán azzal foglalkozik,
amit szeret, amihez ért, azaz ír.
Több folyóiratban publikál,
szerkesztői feladatokra is felkérik. Annak ellenére, hogy
egy könyve idén már megjelent, s készülőben van egy pró-

zai kötet is, úgy véli, a kortárs
költők elismertsége, támogatása sok kívánnivalót hagy maga
után. – Szeretném azt, hogy ha
az ember meg van áldva vagy
verve bármilyen talentummal,
tudjon azzal foglalkozni, s ne
azzal kelljen, hogy miből él
meg. Mélységesen elszomorít,
ha arról értesülök, hogy elismert írók nyomorognak – fogalmazott. Hozzátette, úgy látja, hogy a nehéz gazdasági
helyzet ellenére fejlődőben
van a mecenatúra. Az viszont
szintén elkeseríti, hogy ma hazánkban bal- és jobboldali jelzővel illetik az írókat, költőket.
– Egy irodalom van – szögezi
le – És ez a magyar irodalom.
Összegzésül elmondta, hogy
az íróembernek kritikusnak
kell lennie, és elsősorban nem
szépet, hanem igazat kell írnia.
Aki – idézte Illyés gondolatát –
felhagy az írással, az igazmondással hagy fel. Ő, fejtegette,
mindig is, most is, kimondja az
igazat, mert ha nem teszi, a
szavak benne ragadnak és kísértik.
Vida Tünde
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Elvarázsolt
kert
Mesekönyv látott napvilágot
ezzel a címmel, amely a paksi
Fodor Veronika történetét varázsolja az olvasók elé Kovács
Katalin kézdivásárhelyi alkotó
illusztrációival. Ahogy arról korábban hírt adtunk, közös munkájukat 250 pályamű közül a
legjobb negyven mesekönyv
terv közé választották az idei
Aranyvackor pályázaton, melynek szervezője a Magyar Gyerekkönyvkiadók Egyesülése. A
könyv az önkormányzat, a Paksi
Atomerőmű Zrt. és a Paksi Vak
Bottyán Gimnázium Öregdiákok Egyesületének támogatásával
jelent meg.
-gy-

Moziműsor
December 4. (vas.) 19 óra
FERTŐZÉS

amerikai sci-fi dráma
December 7. (szerda) 19 óra
A HALÁLBA
TÁNCOLTATOTT LEÁNY

feliratos magyar-szlovénkanadai játékfilm
Fotó: Molnár Gyula

December 9. (péntek) 19 óra
EGY NAP

amerikai romantikus dráma

FOTÓVARIÁCIÓK CÍMMEL ADNAK MERÍTÉST KÉPEIKBŐL a Paksi Fotósok Baráti Körének tagjai időszaki kiállításon a városi művelődési központ kiskiállító termében. A kiállítók, akiknek munkáit
Hajdú János polgármester ajánlotta a közönség figyelmébe a megnyitón, a város szépségeit mutatják meg képeikkel. A tárlat december 11-ig látogatható.

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255
(x)
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PAKSI ÜZLETHÁZ
Barátság u. 3.

Karácsonyi vásár
Karácsonyi akciók
a szórólapokon

Café Bongó
Színvonalas kávéház, söröző péntek-szombat zenés rendezvényekkel.
Nyitva tartás: H–Cs: 13–22; péntek: 13–04; Szombat: 20–05.
Telefon: 75/319-913.
December 10. Vad Fruttik
December 17. Beatrockerz
December 19. Szekszárd All Stars
December 27. Heaven Street Seven
December 29. Hatásfok Fesztivál
December 31. Szilveszter

Kínai üzlet
(Panda Áruház)
Ruhák, cipők, fehérneműk, sportruházat, gyermek- és felnőtt méretek, széles választékban. Karácsonyi vásár!
Egyes árucikkekre 30% kedvezmény.
Nyitva tartás:
H–P: 830–1730 óráig
Szo: 830–12 óráig

Paks Plast
Műanyagüzlet
Karácsonyi vásár! Ezer apró ajándéktárgy.
Lakásfelszerelési, háztartási eszközök, kiegészítők.
Választékban nagyok, árban kicsik vagyunk!

Ádám Bútorház
Bútorok, esztétikus és minőségi széles választéka, szaktanácsadás, figyelmes kiszolgálás. Elképzeléseit megvalósítják. Nyitva tartás: H–P: 9–17 óráig, Szo: 9–12 óráig.

Az ételbárban szabadon választhat
tízféle ételből. Gyors kiszolgálás,
változatos, finom ízek. Étkezési jegyet elfogadnak. Nyitva tartáson túli és hétvégi rendezvényeket is vállalnak klimatizált éttermükben. Nyitva tartás: H–P:
11–15 óráig.

Pár lépés Büfé
Figyelmes kiszolgálás, kulturált környezet. Rendezvények
szervezése, lebonyolítása.
Nyitva tartás:
H–P: 6–21 óráig
Szo-V: 6–13, 16-21 óráig

Web:www.dbi.hu E-mail:dbi@dbi.hu
Figyelmükbe ajánljuk kiadó üzlethelyiségeinket: 30 m2, 86 m2, 66 m2, 198 m2 (volt Galaxy Bár).
Részletes felvilágosítással szolgálunk a 06-30/557-3645 mobil számon.

