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SZÁLLODA 

ÉS ÉTTEREM

Gazdára lelt az
Erzsébet szálló
Egy éves elõkészítés után a napokban
Kovács József vezérigazgató és Hajdú
János polgármester aláírta azt a szerzõ-
dést, amely az Erzsébet szálló és a Pak-
si Ipari Park Kft. üzletrészének adásvé-
telérõl szól. Az önkormányzat eladta a
város mûemlék épületét, mely miután az
atomerõmû felújítja, konferencia-köz-
pontnak, szállodának és étteremnek ad
majd otthont. – Az épület a város kultu-
rális, társadalmi és gazdasági központ-
jává, Paks jelképévé válhat. Megnyitása
után várhatóan fellendül az idegenfor-
galom - fogalmazott Kovács József ve-
zérigazgató.         Részletek a 3. oldalon

Pakson, az ASE csarnok mellett nyílt
meg Tolna megye elsõ mûjégpályája.
Építését a Paksi Atomerõmû Rt. finan-
szírozta, hogy ezzel is bõvítse a tömeg-
sport lehetõségeit. A 30x60 méteres, nyi-
tott pályát jövõ hét végéig díjtalanul
használhatják a sportolni vágyók. A
megnyitón Kovács József vezérigazgató
elmondta: rekordidõ alatt, 170 millió fo-
rintból készült el a mûjégpálya, mely re-
ményei szerint sokak – fõként fiatalok és
gyerekek – kedvelt találkozóhelye lesz.

Jégre lépni
szabad!
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Fotók: Szaffenauer Ferenc
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PAKSIHÍRNÖKDöntés után – pontosítás
Lapunk 14 számának 3.
oldalán „Döntés után” címû
cikkünkben megírtuk, hogy
dr. Bencsik Lajos a képvise-
lõ-testület október 19-i ülé-
sén azt firtatta, miért kerül a
mûvészeti iskola felújítása
olyan sokba, mi az oka a 4-
500 ezer forintos négyzetmé-
terenkénti árnak.

Leírtuk, hogy milyen speciá-
lis elvárásoknak kell megfelel-

nie az épületnek, melyet felújí-
tanak, illetve bõvítenek, de
írásunkból kimaradt, hogy
Hajdú János polgármester vá-
laszában azt is elmondta, hogy
nemcsak felújítják a meglévõ
épületet, hanem bõvítik is, il-
letve a bekerülési költség egy
négyzetméterre vetítve nem
4–500 ezer, hanem 238 ezer fo-
rint. A hiányosságért olvasó-
ink elnézését kérjük.

Közös pénzbõl újul meg az ügyelet
Ülést tartott a Paksi Többcélú Kistér-
ségi Társulás. A megbeszélés napi-
rendjén többek között a központi orvo-
si ügyelet elindításával kapcsolatos fel-
adatok szerepeltek, valamint a Nevelé-
si Tanácsadó és Logopédiai Intézet fel-
adatkörének bõvülésérõl is döntött a
grémium. 

– Még nem a teljes igényelt óraszám-
ban, de a kistérség valamennyi telepü-
lésén dolgoznak már a Nevelési Ta-
nácsadó munkatársai. A többcélú tár-
sulás ülésén az intézmény feladatkörét
bõvítették, egyebek között egy új, a ta-
nulási képességet vizsgáló és rehabili-
tációs folyamatot felölelõ szakértõi te-
vékenységgel – tájékoztatta szerkesz-
tõségünket Hajdú János elnök. 

A fejlesztési programok egyeztetését
vállalta a paksi kistérség abban az
együttmûködési megállapodásban,
amelyet a Sió-Menti Önkormányzatok
Szövetségével írtak alá a társulás meg-
beszélésén. Emellett a több régiót és

kistérséget átfogó
Alsó-Duna Völgyi
Fejlesztési Tanács
megalakulásáról is
tárgyaltak az ülé-
sen résztvevõk. Ez
utóbbi célja, hogy
a Nemzeti Fejlesz-
tési Terv térsé-
günkre vonatkozó
részét befolyásolni
tudjuk – mondta el
Hajdú János. Az
elnök a paksi köz-
ponttal mûködõ
orvosi ügyelettel
kapcsolatos tár-
gyalásokról szólva kiemelte: a Rákóczi
utcai rendelõintézetben 35 millió forin-
tos beruházás zajlik. Ennek eredmé-
nyeképpen január elejére elkészül az
európai színvonalú épületrész, amely
otthont biztosíthat az ügyeletnek. 

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás
január elsejétõl
Pakson mûködteti
majd az orvosi
ügyeletet har-
mincöt orvossal,
állandó éjszakai
asszisztenciával. 

Dunaföldváron
ellenzik az orvosi
ügyelet központo-
sítását, 2700 alá-
írást gyûjtöttek,
hogy elérjék, ma-
radjon ügyeleti el-
látás a városban. A
társulási ülésen
Nagy Gáborné,

Dunaföldvár polgármestere elõterjesz-
tette azt az igényt, hogy legyen váro-
sukban szombaton-vasárnap két-két
órás ügyelet. – A társulás tagjai úgy
döntöttek, hogy ennek költségeit a kö-
zös költségvetésbõl nem támogatják.
Az egységes irányítású és finanszírozá-
sú, biztonságosan üzemeltethetõ ügye-
let mellett tették le voksukat – tájékoz-
tatott Horváth Margit. A paksi önkor-
mányzat sajtóreferense azt is elmond-
ta, hogy tárgyalásokat kezdenek a
mentõállomással egy közös diszpécser-
szolgálat létrehozásáról. 

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás
közösen látja el a törvény által elõírt
belsõ ellenõrzési feladatokat a 14 tagte-
lepülés polgármesteri hivatalaiban és
önkormányzati intézményeiben. A te-
vékenység jövõ évi tervét is az októbe-
ri ülésen fogadták el. Eszerint Paks
esetében a normatíva igények alapját
képezõ kimutatásokat ellenõrzik majd
az intézményekben.                     -DSZ-
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Fotók: Fonyó Dániel

Gazdára talált az Erzsébet szálló

„Na végre! Hogy ez eddig
miért nem jutott eszébe sen-
kinek! Történelmi pillanat.”
Ilyen és ehhez hasonló reak-
ciókkal fogadták a paksiak a
hírt, hogy az önkormányzat
eladta a volt Erzsébet szállót
az atomerõmûnek. A szerzõ-
dés aláírását mégis egy éves
tárgyalássorozat elõzte meg.
S – mint azt Hajdú János
polgármester elmondta – bá-
torság kellett ahhoz, hogy
döntsenek, eladják a mûem-
léképületet, hiszen eddig
minden képviselõ-testület,
sõt korábban a városi tanács
is hiába keresett megoldást
az épület hasznosítására,
mely sokak szerint a város
jelképe. 

– Az Erzsébet szállót hely-
reállítjuk, s az a város gaz-
dasági, kulturális és társa-
dalmi központja, a város
gyöngyszeme lehet – mond-
ta Kovács József az adásvé-
telrõl szóló szerzõdés aláírá-
sakor. A Paksi Atomerõmû
Rt. vezérigazgatója maga is
történelminek nevezte a pil-
lanatot, s kijelentette: ezzel
visszaadják az épületet a
paksiaknak. Az épületben
konferencia-központ, szállo-
da és étterem lesz, ám elõbb
felújítják. Ez – mint elhang-
zott – hosszú idõt vesz
igénybe, a vezérigazgató ar-
ra számít, hogy a tervezés,
engedélyezés, lévén mûem-

lékrõl van szó – hónapokig
tart. Ez idõ alatt az önkor-
mányzat gondoskodik a
képtár, a nyugdíjasklub, a
Tourinform Iroda és az épü-
letben lévõ vállalkozások el-
helyezésérõl.

Az Erzsébet szállót az ön-
kormányzat 170 millió fo-
rintért adta el a Paksi
Atomerõmû Rt.-nek, amely
ugyanennyiért vált meg a
Paksi Ipari Park Kft.-ben
lévõ ötvenszázalékos üzlet-
részétõl. Az atomerõmû né-
hány éve háromszázmillió
forinttal „feltõkésítette” a
céget, mely Hajdú János
polgármester szerint en-
nek, és a tehetséges ügyve-
zetésnek köszönhetõen di-
namikusan fejlõdött. – Az
ország ipari parkjainak
többségében látszattevé-
kenység folyik, ezzel szem-

ben a paksiban látványos a
fejlõdés: valós cégek valós
tevékenységet végeznek.
Most fejezõdött be egy két-
milliárdos beruházás, a ká-
belkötegelõként emlegetett
cég is fejlesztett, s további
fejlesztéseket tervez, paksi
vállalkozók is idetelepülnek
– összegezte a polgármes-
ter. Hajdú János arról is
beszélt, hogy szerinte az
erõmûvel közösen sem vol-
tak jó gazdái az ipari park-
nak, de az önkormányzat
egyedül könnyebben hozza
majd meg az operatív dön-
téseket. 

Hajdú János kihasználva az
alkalmat, hogy az erõmû tel-
jes menedzsmentje jelen
van, beszámolt arról, hogy a
város vezetése jól gazdálko-
dott, Paks jó évet zár, a fej-
lesztési tervet megvalósítják,
s szinte az összes beruházást
elindították. Kovács József
ugyanakkor arról beszélt,
hogy az atomerõmû mûködé-
se stabil, megnyugtató és
biztonságos, a tulajdonosi el-
várásokat teljesítették. Rá-
mutatott, a közelmúltban
számos fórumon támogatták
az üzemidõ növelését.

Vida Tünde

Az Erzsébet szálló épületébõl a városi nyugdíjasklub a
Jámbor Pál utcába, a Tourinform Iroda a fõutcára, a pol-
gárõrség helyére költözik. A korábbi terv az volt, hogy
egy úgynevezett múzeumsziget program keretében a vá-
rosi múzeum és a Deák-ház közé egy új épületet emel-
nek, s itt kap helyet a képtár. Ez azonban Hajdú János
tájékoztatása szerint 2-300 millió forintba kerülne, s
nincs arra reális esély, hogy megvalósuljon. A modern
alkotásokból álló gyûjteménynek más helyet szánnak,
mégpedig egy üzemcsarnokot a volt konzervgyár terüle-
tén. Az önkormányzat a képtár vezetõje, Halász Károly,
s munkatársai ösztönzésére vásárolta meg árverésen 17
millió forintért. – A mûvészek szerint Európában szá-
mos példa van, hogy a kortárs alkotásokat, ilyen, úgy-
mond technós környezetben helyezik el – indokolta a
döntést a polgármester, aki azt is elmondta, hogy fel kell
újítani az épületet, s alkalmassá tenni, a gyûjtemény el-
helyezésére, bemutatására. Erre egy éve van az önkor-
mányzatnak, hiszen azt vállalta, hogy jövõ év végéig ürí-
ti ki az épületet. Az önkormányzat az ott lévõ fotóüzlet-
tel felbontotta a szerzõdést, az ügyvédi irodáét pedig a
PA Rt. átvállalta.



Szinger Ferenc 1940. április
28-án született Pakson. Álta-
lános és középiskolai tanul-
mányait is szülõvárosában
végezte. 24 évesen lett tagja
Paks Községi Tanácsának,
majd 1979-tõl a város elsõ ta-
nácsának. 1982-tõl vezette a
városi tanács sportosztályát.
Nyolc éven át dolgozott ön-
kormányzati képviselõként,
elõször az egészségügyi és
szociális, majd a városépítõ
bizottságot vezette. 1991-tõl
2000-ig, nyugdíjba vonulásá-
nak napjáig a Paksi Sport-
egyesület vezetõje volt.
Sporttevékenységét a Tolna
Megyei Labdarúgó Szövet-
ség elnökeként folytatta. 

Szinger Ferenc Paks egyet-
len olyan polgára, aki tagja
volt a községi, a nagyközsé-
gi, majd a városi tanácsnak,
illetve Paks önkormányzatá-
nak. A képviselõ-testület ezt
a négy évtizedes munkát dí-
jazta a városi kitüntetés oda-
ítélésével.

– Ilyen munkát csak az
vállaljon, aki – mint én –
tiszta szívébõl szereti ezt a
várost. Születésemtõl lokál-
patrióta vagyok, rengeteg
funkciót betöltöttem. Azt
pedig, hogy mit érzek most,
nincs költõ, aki le tudná írni

– mondta könnyekig meg-
hatódva az emlékérem átvé-
tele után. 

Az idei év második díjazott-
ja a Városi Vegyeskar, mely
egy héttel a Pro Urbe díj át-
adása elõtt „könyvelhette” el
eddigi legnagyobb sikerét,
egy nemzetközi versenyen
ezüst diplomát szerzett.

Az együttes 1977. február-
jában Paksi Munkáskórus
néven alakult helyi vállala-
tok dolgozóiból és a község
pedagógusaiból. Az akkor
23 tagból álló kórust Károly
János, a zeneiskola tanára
vezette. Minden jelentõs
községi majd városi ünnep-
ségen felléptek, évente egy-
két önálló bemutatót is szer-
veztek.

1984. decemberében utaz-
tak elõször külföldre,
Galántára. Néhány évvel
késõbb a jugoszláviai
Sabacon jártak. 1989. októ-
berében utaztak elõször
Reichertshofenbe. Ez a ta-
lálkozó olyan jól sikerült,
hogy megalapozta a késõbbi
testvérvárosi kapcsolat ki-
alakulását is. 

1996-ban alakult meg az az
egyesület, amely a Paksi Vá-
rosi Vegyeskart jelenleg is
mûködteti, elnöke Vajda Ti-
bor. 1997 õszén, Károly János
lemondását követõen Simon
Péter, a zeneiskola igazgató-
helyettese állt a kórus élére.
Az énekkar fõ támogatója
Paks város Önkormányzata

és a Paksi Atomerõmû Rt.
A Városi Vegyeskar 1998-

ban a Liszt Ferenc megyei
kórustalálkozón arany minõ-
sítést nyert, 2005 júniusában
megkapta a fesztiválkórus
minõsítést.

– Úgy érzem ez csak a kez-
det – mondja Simon Péter. A
karnagy elmondta lapunk-
nak, úgy érzi, munkájuk
meghozta gyümölcsét, s be-
bizonyosodott: jó úton indul-
tak el. Sikerült elérni egy
színvonalat, amibõl már nem
kívánnak engedni. Vajda Ti-
bor elnök szerint fennállásuk
óta az idei a legsikeresebb,
legeredményesebb év. –
Nagy öröm, hogy helyben
kaptunk elismerést, úgy lát-
szik, valamelyest mégiscsak
lehet valaki próféta a saját

hazájában – nyilatkozta la-
punknak. Azt is hozzátette: a
következõkben az a felada-
tuk, hogy ezt a színvonalat
megtartsák, növeljék. 

A harmadik díjazott, Bra-
un Ákos idén sporttörténel-
met írt, egy esztendõben
szerzett Európa- és világ-
bajnoki címet. 

Az ASE kiváló judósa 1978-
ban született Pakson. A
Bezerédj Általános Iskolába,
majd az Energetikai Szakkö-
zépiskolába járt, 2000-ben a
Gábor Dénes Fõiskolán in-
formatikus mérnök diplomát
szerzett, három évvel késõbb
a Szegedi Tudományi Egye-
temen mint programozó ma-
tematikus végzett. Jelenleg
programtervezõ matemati-
kus szakra jár ugyanoda.
2006. májusában szerzi meg
harmadik diplomáját.

A cselgánccsal harmadik
osztályos korában, ismerke-
dett meg. Errõl egy újság-
cikkben így nyilatkozott:
„Éppen az udvaron szalad-
gáltam, amikor judósokat to-
boroztak, talán véletlenül
álltam be a sorba, de mire
körülnéztem, már ott álltam
a tatamin.”

Sportpályafutása során
számtalan érmet és helyezést
szerzett itthon és külföldön. 

(Folytatás az 5. oldalon)
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Fotók: Fonyó Dániel, Városi Vegyeskar

Akik sokat tettek a városért
Hagyományosan az 1956-os forradalom tiszteletére rendezett megemlékezés-sorozat
végén, ünnepi testületi ülésen adják át a Pro Urbe emlékérmet. A kitüntetést az ön-
kormányzat 1991-ben alapította, azon személyek és egyesületek elismerésére, akik il-
letve amelyek a város gazdasági, kulturális és társadalmi fejlõdésében végeztek ki-
emelkedõ munkát. Idén Braun Ákos, Szinger Ferenc és a Városi Vegyeskar kapta
meg a Pro Urbe emlékérmet. A kitüntetéseket Hajdú János polgármester adta át.
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

(Folytatás a 4. oldalról.)
Nevelõedzõje Ries Béla volt,
jelenleg a szintén Pro Urbe
emlékéremmel kitüntetett
Hangyási László mester-
edzõ irányítása alatt készül
a versenyekre.

Ákos idén világbajnoki és
EB-aranyat szerzett, amiért
akár a sport Oscar-díjra is
jelölhetik. A judo szerinte jó
irányba tereli a fiatalokat. A
cselgáncs nemcsak sport,
hanem harcmûvészet, amely
szellemi töltést is ad. Braun
Ákos számára – mint el-
mondta lapunknak – nem-
csak a sport, hanem Paks is
sokat jelent. Eddig csupán
egy olyan esztendõ volt,
amikor nem Pakson élt. –
Bárhol voltam, mindig meg-
nyugtató érzés volt itthon
leszállni a buszról – mondja,
s azt is elárulja, hogy a Du-
nához kötõdik leginkább,
barátaival gyakran átevez-
nek a túlpartra. -vt-

Korábbi 

Pro Urbe-díjasok:

1992. Vida István,
Hangyási László
1993. Stenger Pál, 
Sólyom Károly
1995. Glósz Lajos, 
Dr. Németh Imre
1996. id. Gárdai György,
Halász Károly
1997. Zerza József, 
Károly János
1998. Beregnyei Miklós,
Nagy Istvánné
1999. Szentesi Alajos, 
Dr. Rónaky József,
Tûzvirág Táncegyüttes
2000. Várszeginé Németh
Mária, Hoffmann Mária,
Paksi Rendõrkapitányság
2001. Herczeg Ágnes,
Kõváry László,
Atomerõmû SE
2002. Dr. Széchenyi Attila,
Frast Antal, Paksi SE
2003. Czetli Imre, Gárdai
György, Köllõ Imre
2004. Kródi József, Hajba
Antal, Anton Westner

Ifjú tehetségeket díjaztak
A Tehetséges Paksi Fiatalo-
kért Alapítvány tizennyolc
éve díjaz kiemelkedõ mun-
kát végzõ fiatalokat és felké-
szítõ tanárokat. Tavasszal
teszik közzé felhívásukat,
amelyre várják a pályázato-
kat, alsó-, közép- és felsõfo-
kú tanulmányok, irodalom,
zene, képzõmûvészet és
sport kategóriákban. A beér-
kezett pályázatokat rendsze-
rezik, a kuratórium tagjai a
maguk szakterületéhez tar-
tozó munkákat elbírálják,
majd összegzõ egyeztetésre
ülnek össze, ahol együtt
meghozzák a végsõ döntése-

ket. Az általános iskolai ta-
nulmányok és az irodalom L.
Németh Erzsébet, a közép-
és felsõfokú tanulmányok
Kováts Balázs, a sport Ju-
hász Sándor elnök, a képzõ-
mûvészet Halász Károly és
Korpácsi Ferenc, a zene
Hartmann József, a felnõt-
tek pályázatai pedig Dr. Szé-
chenyi Attila területe. Dön-
tenek egy ösztöndíjról is,
amelyet elsõ diplomás, utol-
só éves hallgató nyerhet el.
A gazdasági ügyeket Jakab
Éva tartja kézben. 

A díjátadót kezdetben a
tanévzárókhoz kötötték, ké-

sõbb önálló ünnepséget szer-
veztek, majd évekkel ezelõtt
megteremtették azt a hagyo-
mányt, hogy október 23-án
tartják a díjkiosztó gálát,
amikor a díjazottak közül né-
hányan a színpadon is bemu-
tatják tehetségüket. Az idei
pályáztatásnál újdonság volt,
hogy meghosszabbították a
beadás határidejét szeptem-
ber 15-ig. Az ünnepi délelõt-
tön 58 díjat adtak át, 577 ezer
forintot osztottak szét, tájé-
koztatott L. Németh Erzsé-
bet, az alapítvány kuratóriu-
mának titkára. 

-gyöngy-

Újvári Dávid, díjazott, a Tûzvirág Táncegyüttes tagja

Újvári Dávid (balra) kezdettõl a Tûzvirág Táncegyüttes tag-
ja. A 25 éves néptáncos múlt mellett több mint tízéves okta-
tói pálya is áll mögötte. Délelõttönként az óvodákban és álta-
lános iskolákban tanítja a gyerekeket, délutánonként pedig a
táncegyüttesben. Újvári Dávid hozzátette: úgy tûnik, hogy
Pakson marad, itt kívánja valóra váltani elképzeléseit. To-
vább szeretné folytatni a néptáncoktatást, és amíg kondíció-
ja engedi, a színpadtól sem szeretne elköszönni.  

Szabó Zoltán, díjazott, a II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola nyolcadikos diákja

Szabó Zoltánt (jobbra) a magyar irodalom és a történelem
vonzza, több dobogós versenyeredménnyel büszkélkedhet
ezeken a területeken. Elmondta: többször javasolták már
neki, adja be pályázatát az alapítvány felhívására. Idén en-
gedett osztályfõnöke biztatásának, és elkészült a pályázati
anyag. A továbbtanulásnál számára a történelem az elsõd-
leges.
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Fotó: Fonyó Dániel (fent)

Jutalom a legjobbaknak

Tizennegyedik alkalom-
mal jutalmazták az atom-
erõmû kiváló munkát vég-
zõ dolgozóit céggyûrûvel.
A kitüntetettek immár kö-
zel háromszázan vannak.
A gyûrû – mint a vezérigaz-
gató, Kovács József mond-
ta – a legnagyobb elisme-
rés, viselése rangot, össze-
tartozást jelképez.

Az atomerõmû vezetése az
egyes blokk indításának tíz-
éves évfordulója alkalmából
alapította a céggyûrût azzal
a céllal, hogy kitüntesse
mindazokat, akik többéves
kiemelkedõ munkával bizo-
nyították elkötelezettségü-
ket az atomerõmû biztonsá-
gos mûködése iránt. Olyan
tevékenységet végeztek,
mely a társaság hazai és
nemzetközi elismerését elõ-
segítette. Az adományozás-
ról egy kuratórium dönt, de
javaslatokat a munkahelyi
közösségek tesznek, illetve
három díjazott személyérõl a
vezérigazgató dönt. A kitün-
tetést, mint korábban is, az
október 23-i ünnepségek kö-
zeledtével adták át. Az idei
díjazottak: Simon Péter fõ-
osztályvezetõ (posztumusz),
Budai József munka elõké-
szítõ, Cziczer János fõosz-

tályvezetõ, Darabosné Csa-
pó Irén csoportvezetõ, dr.
Elter József osztályvezetõ,
Érsek György mûvezetõ,
Gyõrffyné Szabó Éva belép-
tetési ügyintézõ, Kelemen
Gábor Mihály mûvezetõ, Kis
Gyula mûvezetõ, Nász
Elemér technológus, Orbán
Dezsõ számítógép-ügyele-
tes, Riga Sándor reaktor-
karbantartó mûszakvezetõ,
Szabó János turbinagépész,
Trábert János mûvezetõ,
Lõrincz László üzemi ta-
nácselnök, Magyar György-
né humánpolitikai elõadó,
Kovács Gyula csoportvezetõ,
Nagy Lajosné csoportvezetõ
és dr. Kocsis István MVM

Rt. vezérigazgató, a PA Rt.
korábbi vezérigazgatója.

Dr. Kocsis István megkö-
szönve az elismerést napi ak-
tualitásokról is szót ejtett. 
– Ne higgyenek az MVM
holdingosításáról szóló
rosszindulatú rágalmaknak,
Paksot senki sem akarja
tönkretenni. Az MVM piac-
képes, hatékony stratégiát
akar – mondta. Kiemelte az
üzemidõ növelésének fontos-
ságát, sõt említést tett két új
paksi blokk megépítésének
szükségességérõl is. 

A kitüntetések átadása
után a Száztagú Cigányzene-
kar adott fergeteges mûsort.

Vida Tünde

A Magyar Tudományos
Akadémia és a Paksi Atom-
erõmû Részvénytársaság
1999. június 22-én Wigner
Jenõ-díjat alapított, amelyet
hagyományosan a Magyar
Tudomány Napján, az MTA
központi ünnepségén adnak
át. A kitüntetést olyan szak-
emberek, kutatók kaphat-
ják, akik a magyar nukleá-
ris energetika és fizika te-
rén tevékenységükkel ma-
radandót alkottak.

A kuratórium 2005-ben dr.
Csikai Gyulának és Maróti
Lászlónak ítélte a díjat.

Dr. Csikai Gyula a nukleá-
ris kultúra hazai és nemzet-
közi elterjesztésében több
mint 50 éven át végzett si-
keres oktató-nevelõ és tu-
dományos munkát. Nevé-
hez fûzõdik a debreceni ne-
utronfizikai iskola létreho-
zása. Több tanítványa a
Paksi Atomerõmû Rt.-nél
sok éve vezetõ beosztásban
van. Nemzetközi elismert-
sége a neutronfizika teljes
területén végzett kutató-
munkáján alapul. Hazai és
külföldi publikációs tevé-
kenysége döntõen befolyá-
solta ezen tudományág fej-
lõdését.

Maróti László az atomre-
aktorok egyik legismertebb
kutatója. Eredményeit elsõ-
sorban a reaktorban leját-
szódó hõfizikai és áramlási
jelenségek tanulmányozá-
sában érte el. Kiemelkedõ
szerepe van az atomenerge-
tika magyarországi alkal-
mazásainak biztonsági meg-
alapozásában és a paksi
atomerõmû biztonságossá-
gának igazolásában. Több
éven keresztül – mint a PA
Rt. fõkonzulense – hatéko-
nyan segítette a különbözõ
biztonságnövelõ intézkedé-
sek kidolgozását és megva-
lósítását, valamint az erõmû
nemzetközi elismertetését.

-vt-

Wigner Jenõ-díj

Vezetõ energetikai társasá-
gok jogtanácsosai részvéte-
lével megalakult a Magyar
Jogtanácsosi Szövetség
egyesület, melynek elsõdle-
ges célja a magyarországi
jogtanácsosok szakmai, gaz-
dasági érdekképviselete –
tájékoztatott dr. Bertha Kál-
mán, a Paksi Atomerõmû
Rt. vezetõ jogtanácsosa, a
szövetség elnöke.

A szövetség célul tûzte
az államigazgatási szer-

vekkel, valamint a gazda-
sági érdekképviseletek-
kel, kamarákkal történõ
kapcsolatfelvételt, illetve
az érdemi együttmûködés
kialakítását. Bertha Kál-
mán elmondta, hogy a tár-
sulás nyitott nemcsak az
energetikai, hanem az
egyéb gazdasági tevé-
kenységet végzõ társasá-
gok jogtanácsosai, jogi
elõadói elõtt is.

-vida-

Bertha Kálmán a jogtanácsosi szövetség élén
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Fotó: Vida Tünde (fent) Balog Judit (lent)

A térség jövõbeni fejlõdése
szempontjából az M6-M56-os
gyorsforgalmi út kiépítése, az
egy- és kétszámjegyû fõutak
tengelyterhelhetõsének nö-
velése, a Budapest–
Pusztaszabolcs–Dombóvár–
Gyékényes vasútvonal fej-
lesztése és az M9-es út Szek-
szárd–Kaposvár szakaszának
megvalósítása a legfonto-
sabb, emelte ki dr. Kékes Fe-
renc elnök a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács
(DDRFT) paksi ülésén. Szólt
még a térség három repülõ-
terének jövõjérõl: az õcsényi
üzleti és sportcélokat szolgál
majd, a taszári teherszállítás-
ra specializálódik, míg a pécs-
pogányi személyszállításra
alkalmas nemzetközi reptér. 

A Dél-Dunántúli Regioná-
lis Fejlesztési Tanács és a
Paksi Atomerõmû Rt. ezen
az ülésen kötött együttmû-
ködési megállapodást azzal a
céllal, hogy együttesen se-
gítse a Dél-Dunántúl ki-
egyensúlyozott gazdasági
fejlõdését. – A régió legna-

gyobb gazdasági szereplõje-
ként felelõsséget érzünk a
régió jövõje iránt. A térség
sajátosságait figyelembe vé-
ve el kell kezdeni a jövõ épí-
tését, s ebben mi szeretnénk
részt vállalni – mondta Ko-
vács József vezérigazgató.
Dr. Kékes Ferenc szerint ez
a megállapodás egy klasszi-
kus „nyerõ-nyerõ” játék. A
paksi atomerõmû a jövõben
részt vehet a térségfejlesz-
tést érintõ fontos döntések-
ben, az erõmûben koncent-
rált szellemi kapacitás segíti
az ez irányú munkát. A tér-
ségben élõk pedig azáltal
nyernek, ha az atomerõmû
az ott keletkezõ haszonból a
környékbeli települések, kis-
térségek fejlesztését támo-

gatja, az erõmû pedig növel-
heti támogató táborát. 

A paksi atomerõmûvet a ta-
nácsban dr. Varga-Sabján
László képviseli majd. A
törzskari és humán igazgató
rámutatott: ebben a térség-
ben koncentrálódik a ma-
gyar nukleáris ipar, Pakson
mûködik az atomerõmû,
Bátapáti térségében terve-
zik elhelyezni a kis és köze-
pes aktivitású hulladékot,
Bodánál folynak a nagy akti-
vitású tároló helyét célzó ku-
tatások. – A térség befogad-
ta a nukleáris létesítménye-
ket, az érdekek közösek –
tette hozzá külön kiemelve a
blokkok üzemidejének meg-
hosszabbítását, illetve azt,
hogy érdemes megfontolni
két újabb blokk építését a
paksi telephelyen, ahol min-
den adott hozzá. -vida-

Összefogás egy fejlettebb régióért

A Vak Bottyán Gimnázium szervezé-
sében tartották meg a Tempus Közala-
pítvány Socrates Comenius1 European
Dreams iskolai együttmûködés prog-
ram találkozóját, ahol az idei pályázat
témáját határozták meg a partnerek. A
projektben több európai ország iskolái
mellett Magyarországot Paks és Ha-
lásztelek képviseli. Az elmúlt évben az
életmód témájával foglalkoztak, idén a
környezettel és annak védelmével. En-
nek keretében vízvizsgálatot végeznek,
a szelektív hulladékgyûjtésrõl informá-
lódnak, fotókat és riportot készítenek a
projektben dolgozók. Márciusban min-
den résztvevõ ország egy tisztasági hó-
napot indít, amikor a tanulók figyelmét
a saját környezetük, az iskola és a város
tisztaságának óvására irányítják.

Októberben elkezdték szervezni a
Comenius1 Európa Hét diákcsere-
programját, amely segítségével jövõ
májusban Hollandiába és Franciaor-
szágba utazhatnak a városunkból a di-
ákok, míg a paksiak Hollandiából és
Németországból fogadnak növendéke-
ket. A munkát az idegen nyelvi mun-
kaközösség más szakos tanárok bevo-
násával és az iskolavezetés segítségé-
vel végzi. A Vak Bottyán Gimnázium-
ból eddig több mint 350-en vettek
részt a European Dreams nemzetközi
programban.                                           fj

Mit süt-fõz ma?

Horváthné Szeip Ildikó
Ha valaki annyit sportol, mint Hor-
váthné Szeip Ildikó, a város úszásokta-
tója, nem mellékesen a PSE szabadidõ-
sport-szervezõje, akkor annak bizony
szüksége van a kalóriákra. Ildikó csa-
ládjában ráadásul mindenki mozog va-
lamit, úgyhogy gyakran kell laktató
ételt készíteni. Az „uszis néni”, ahogy a
rengeteg tanítvány nevezi, azonban sze-
rencsésen választott egykor, hiszen pár-
ja is kiveszi részét a konyhai mûveletek-
bõl. Mikor éppen ki ér rá, az veszi kezé-
be a fakanalat. A mézes csülök a család
kedvence, és azt bizony Ildikó készíti.

A csülköket tegyük bele egy fazékba,
öntsünk rá annyi vizet, amennyi ellepi.
Szórjuk bele a szerecsendiót, szegfû-
borsot, feketeborsot, koriandert és sok
sót. Ez utóbbit Ildikó külön kihangsú-
lyozta, merthogy ne sajnáljuk belõle; ha
úgy érezzük, hogy elsózzuk, na akkor
lesz éppen jó. Fõzzük addig, míg a 

c s ü l ö k
vajpuha
lesz, és
s z i n t e
magától
leszáll a
c s o n t -
ról. A
húst bõ-
rével le-
felé te-
rítsük bele egy tepsibe. Ildikó azt java-
solja, hogy lehetõleg olyan tepsit válasz-
szunk e célra, amit nem nagyon szán-
nánk, vagy csak a mézes csülök sütésé-
re használunk azután, hogy megkóstol-
tuk belõle az elsõ adagot. Persze hosz-
szas csiszatolás után el is lehet mosogat-
ni. Kistálban keverjük össze a mézet, a
tejfölt, a pirosaranyat és a mustárt,
majd ezzel a kulimásszal öntsük nyakon
a tepsiben pihenõ csülköket. Toljuk elõ-
melegített sütõbe, és addig hagyjuk
bent, míg aranybarna és ropogós nem
lesz. Köretként adjunk hozzá burgonya-
pürét. A sportok asszonya szerint ez az
étel akkor az igazi, ha fejes salátát te-
szünk még mellé, és persze ha elõtte
már sokat mozogtunk.

sete

Hozzávalók: a család befogadóképesség-
ének megfelelõ mennyiségû nyers csü-
lök, 1 mokkáskanál méz, 1 evõkanál tej-
föl, 1 evõkanál pirosarany (lehetõleg ne
csípõs), 1 evõkanál mustár, szerecsendió,
szegfûbors, feketebors, koriander és só.
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Fotók: Vida Tünde

Névadó a laktanyában

A tûzoltóság hivatalosan ok-
tóber 21-tõl viseli Madi Ko-
vács János nevét. A névadás
gondolata tavaly fogalmazó-
dott meg a Flórián napi ün-
nepségen, amikor megemlé-
keztek Paks szervezett tûz-
védelmének 130. évforduló-
járól. A hivatásos tûzoltósá-
got 1979-ben kezdték szer-
vezni városunkban, két évvel
késõbb vették birtokba a
lánglovagok azt az épületet,
amelyet ma is használnak.
Jelenleg 61 fõvel dolgoznak,
közülük ötvenegyen készen-
léti szolgálatot látnak el. El-
sõdleges mûködési terüle-
tükhöz 12 település tartozik,
éves szinten háromszáz alka-
lommal vonulnak ki tûzhöz.

A névadó és emlékmûavató
ünnepségen Hajdú János
polgármester mondott be-
szédet, majd a Madi Kovács
család Pakson élõ leszárma-
zottja, Ujvári Endre lelep-
lezte a dombormûvet és
márványtáblát. A névadó
életét és munkásságát
Csõglei István, a Tolna Me-
gyei Tûzoltó Szövetség örö-
kös tiszteletbeli elnöke is-
mertette. Az ünnepségre
meghívták a teljes állo-
mányt, a nyugdíjas kollégá-
kat, illetve a nyolcvanas
évek elején megszûnt Paksi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
egykori tagjait, de ott voltak
a társszervek képviselõi és a
város vezetõi is.      -gyöngy-

Madi Kovács János 1839-ben született. Iskolái elvég-
zése után a Gyapa pusztai birtokot vezette. Bekapcsolódott
a község és a megye igazgatási életébe. Szorgalmazta a vas-
úti szárnyvonal kiépítését, javaslatot tett a Paks és Sárbo-
gárd közötti vasút építésére. Bejárta az országot, így talál-
kozott Gróf Széchenyi Ödönnel, a magyar tûzoltóság meg-
teremtõjével. Tõle kapta az ihletet, hogy a nagy tûzvészek
és kisebb tüzek ellen megoldást keressen. 1874-ben meg-
alakult az Önkéntes Tûzoltó Egylet, amelynek létrehozásá-
hoz anyagilag is hozzájárult. Kocsifecskendõt és lajtokat
vásárolt, kezelésükhöz 20-25 fõt toborzott, és õ lett a szer-
vezet elnöke. Madi Kovács János 1907. március 2-án halt
meg. (forrás: Csõglei  István írása)

Láthatósági mellénybe öltö-
zött, stoptáblával felszerelt
diákok segítik a biztonságos
átkelést a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola melletti
zebránál néhány napja. A
tervek szerint rövidesen a
többi iskolánál és gyalogát-
kelõhelynél is találkoznak
majd kis „forgalomirányí-
tókkal” a közlekedõk. A Vá-
rosi Balesetmegelõzési Bi-
zottság által indított prog-
ram célja a biztonságos átke-
lés garantálása mellett az is,
hogy járókelõket, autósokat
egyaránt helyes közlekedés-
re, toleranciára neveljék.
Bakonyi László, a paksi
rendõrség megbízott közle-
kedésrendészeti alosztályve-
zetõje kiemelte: a kis forga-
lomirányítók biztonságára
messzemenõkig ügyelnek.
Ezt a diákok is megerõsítet-
ték, hiszen elmondták la-
punknak, hogy, amikor felké-
szítették õket a feladatra, el-
mondták a rendõrök: nem
léphetnek az úttestre, nem
avatkoznak a forgalom rend-
jébe. Feladatuk, hogy a jár-
dán állva egy megállító táb-
lát nyújtanak az autók elé,
mindaddig, míg a járókelõk
befejezik az átkelést. A II.
Rákóczi Ferenc Általános Is-
kolából elsõként Hermann
Máté, Horváth Zsolt, Né-
meth Ákos és Takács Áron
áll reggelente a fõbejárat kö-
zelében lévõ zebránál. A fiúk
szemmel láthatóan élvezik a
feladatot, s azt is elmondták,
azért jelentkeztek, mert iz-
galmasnak tartják a rendõri
munkát, s most nekik is lehe-
tõségük van arra, hogy bele-
kóstoljanak.                    -vida-

Forgalomirányító
kisdiákok

Dr. Strasszer Tamást jelöli
az SZDSZ országgyûlési
képviselõnek a 2006-os vá-
lasztásokon a paksi válasz-
tókerületben. A párt helyi
és dunaföldvári csoportja
májusban döntött a jelölt
személyérõl. Dr. Strasszer
Tamás a paksi nyolcas szá-
mú választókörzetben há-
rom éve tevékenykedik
egyéni önkormányzati kép-
viselõként, a környezetvé-
delmi és mezõgazdasági bi-
zottság elnöke. A jogi és
közgazdasági diplomával
rendelkezõ országgyûlési-
képviselõ-jelölt ügyvéd,
nõs, két gyermek édesapja.
Bemutatkozó sajtótájékoz-
tatóján elmondta: bár nem
tagja az SZDSZ-nek, ötle-
tei és elképzelései nagyban
összecsengenek a párt
programjával. Kiemelte: az
egészségügy valódi reform-
ját támogatja többszerep-
lõs biztosítási rendszerrel,
és fontosnak tartja az euro
2010-es bevezetését. A
kampányidõszakkal kap-
csolatos terveiben az embe-
rek tiszteletét tartja a leg-
fontosabbnak, hiszen sze-
rinte biztosan kemény vi-
ták lesznek a választási
kampány idején, de a tisz-
tesség és a tisztelet meg-
maradhat. 

Járfás Tamás, az SZDSZ
helyi szervezetének elnöke
reális elvárásként a harma-
dik hely megszerzését je-
lölte meg.                     -dal-

Az SZDSZ
Stasszert jelöli

Madi Kovács Jánosról, a Paksi Önkéntes Tûzoltó Egylet
megalapítójáról nevezték el a hivatásos önkormányzati
tûzoltóság laktanyáját. A névadó ünnepségen felavatták
az egykori földbirtokos bronzemlékmûvét.
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Megújuló parkok, játszóterek

A város több pontján történ-
tek az önkormányzat megbí-
zásából fakivágások. A Szent
István téren az elöregedett
és balesetveszélyessé vált
juharfákat vágták ki. He-
lyükre új fasort tervez az ön-
kormányzat. A városháza
elõtti díszcserjéket betegség
miatt kellett kivágni. Ezek
helyére Klézl Terézia fõker-
tész tájékoztatása szerint
hársfákat ültetnek majd. A
lakótelepen folytatódik a
nyárfák kivágása és pótlása
is. Mivel a fák termése so-
kaknál allergiás tüneteket
váltott ki, ezért az önkor-
mányzat úgy döntött, hogy
ezeket a fákat olyan lombko-
ronásokkal pótolja, melyek
nem zavarják a lakókat és a
járókelõket. Dunakömlõdön
a Béke utca fásítását novem-
ber elején kezdik meg.

Ulbert Sándor képviselõ
saját képviselõi keretének
egy részét fordítja fásításra.
A képviselõ-testület tavaszi
döntése miatt ötszázezer fo-
rint a felhasználható keret,
de Ulbert Sándor elõdje
pénzmaradványát is meg-
kapta, így több mint egymil-
lió áll rendelkezésére. Így
nyílik lehetõség arra, hogy a
Táncsics Mihály utcai beteg
vérszilvafákat kivágják, és
helyükre újabbakat ültetnek
a fõkertésszel történt egyez-
tetések szerint. A hatvan fa
többsége ebbe az utcába ke-
rül. Elültetni a képviselõ re-

ményei szerint a lakókkal
együtt fogják társadalmi
munkában. A fák november
16-án érkeznek. A képviselõ
tíz padot is vásárolt, ebbõl
háromnak már kijelölték a
helyét, a másik hetet a kör-
zetben élõk igényei alapján
helyezik el.

A nyár folyamán az önkor-
mányzat megvizsgáltatta a
város játszótereit, s kide-
rült, hogy a legtöbb –
például a KRESZ-park –

nem felel meg az uniós elvá-
rásoknak. A játékok nagy
részét ezért le kellett szerel-
ni, de már megkezdték a fel-
újítást. A két lépcsõs beru-
házás elsõ részében a zöld
felület megújítására fektet-
ték a hangsúlyt, valamint új
aszfaltréteget fektetnek le,
és kicserélik a KRESZ-táb-
lákat. – Annak idején a fákat
túl közel ültették egymás-
hoz, így sem a játékoknak
nem maradt elég hely, sem a

fáknak a növekedéshez. Így
a fákat is szelektálni kellett
– mondta el Klézl Terézia. A
város fõkertésze azt is hoz-
zátette: remélik, hogy a jövõ
évben be tudják fejezni a já-
tékok cseréjét is. 

Az új aszfaltréteg, a táblák,
valamint a zöld felület meg-
újítása 4,1 millió forintba ke-
rül majd, amit a költségve-
tésben parkfenntartásra el-
különített keretbõl finanszí-
roz az önkormányzat. 

A Kurcsatov utcában is egy
új játszóteret építenek a le-
bontott régi helyére. A kör-
nyezetvédelmi bizottság 4,5
millió forintot fordít a terve-
zésre és kivitelezésre. Az it-
teni játékokat is le kellett
szerelni, mert a faelemek
nagy részét ellopták, és a já-
tékok balesetveszélyessé
váltak. A tervezés megkez-
dõdött, az anyagok beszerzé-
se és a szerzõdések megkö-
tése még az idei költségvetés
terhére történik –  mondta el
dr. Strasszer Tamás, a kör-
nyezetvédelmi és mezõgaz-
dasági  bizottság elnöke.
Tervezik, hogy a játszótere-
ket körbekerítik és éjsza-
kánként bezárják annak ér-
dekében, hogy megakadá-
lyozzák a rongálásokat. Az
önkormányzat már szerzõ-
désben áll egy céggel, amely
gondoskodik a karbantartás-
ról, valamint a reggeli nyi-
tásról és az esti zárásról.

Polgár Tamás

Emléktáblát szeretne el-
helyezni Virág utcai házuk-
nál Ferenczi Lajosné és
férje, akik alapítói a paksi
Boldog Apor Vilmos Ima
Közösségnek. Elmondták,
hogy belsõ késztetésre
Cseresznyésben keresztet
állítottak, rajta a mondat
„Reményünk Krisztus”,
azaz a mottó, amelyet II.
János Pál pápa az 1996-os
évre választott. Innen in-
dult Isgum József atya ve-
zetésével az imádkozó kö-
zösség és készült Krisztus
születésének kétezredik
évfordulójára és az állam-
alapítás ezeréves millenni-
umi ünnepére. 

Most, 2005-ben, az eucha-
risztia évében emléktáblát
szeretnének elhelyezni a
Virág utca 53. szám alatti
házuk falán, II. János Pál
pápa, Mindszenty József
bíboros, Isgum József plé-
bános emlékére, valamint
így emlékezni az 1956-os
forradalom és szabadság-
harc áldozataira. „Visszate-
kinteni elõdeinkre, akik ál-
dozatos élete, hite és szol-
gálata hozzásegítette Ma-
gyarországot és bennün-
ket a túlélés és újjászüle-
tés lehetõségéhez, létezé-
sünkhöz… kifejezni hálán-
kat és tiszteletünket az ál-
dozatok emlékére” – írja
Ferencziné Ilona, aki jó
ideje kutatásokat is végez,
amelyben helytörténet és
vallás egyaránt megjele-
nik. Ebben a munkájában
szerepe volt a Virág utcai
háznak, például padlásán
talált egy könyvet, amely
továbbvitte kutatásait. Az
emléktábla avatását no-
vember 21-én tartják, 15
órakor, amelyre egyaránt
várnak imádkozókat és
tiszteletadókat.   

-gyöngy-

Emléktábla 
a Virág utcában

Parkosítanak a Dankó utcában
Elkészült a Dankó Pista és a Síp utca sarkán lévõ terület
parkosítása. Az 1,2 millió forintos beruházást a Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium valamint a Foglalkozta-
táspolitikai Minisztérium „Zöld forrás” néven kiírt pályáza-
tán nyert összegbõl valósította meg a Paksi Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat. A parkosítás alig egy hónap alatt elké-
szült. A területen elhelyezett három padot huszonöt fa és
sövénysor övezi. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat to-
vább kívánja folytatni a Síksor környezetszépítését. Újabb
pályázatok segítségével egy játszótér megépítését is terve-
zik, mondta el a szervezet elnöke, Solt Pál.                  -dal-

Fotó: Fonyó Dániel
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

Elutazott Orlandóba, a
kommandós világbajnok-
ságra a paksi Neutron Be-
vetési Osztály válogatottja.
Ez lesz az ötödik alkalom,
hogy a paksiak ott lesznek
a versenyen, ahol tavaly
minden eddiginél jobb
eredményt értek el, har-
madszor is elhozták az ara-
nyat akadálypályán, egy
másik számban, illetve ösz-
szetettben bronzérmet sze-
reztek. Kéri Zoltán mind-
ezt az egyéni „szuperzsa-
ru” versenyben szerzett
bronzéremmel tetõzte. 

A csapat tagjait a hagyo-
mányoknak megfelelõen há-

zi válogató versenyen vá-
lasztották ki. Ennek alapján
Farsang János, Járai Antal,
Kolep János, Kéri Zoltán,
Felhõsi László és Korom
László vesz részt a verse-
nyen. Kérésükre Dr. Len-
gyel Róbert osztályvezetõ a
csapatkapitány, és a tavalyi-
hoz hasonlóan Daubner
Gabriella a tolmácsuk. 

Dr. Lengyel Róbert, a Ne-
utron osztályvezetõje el-
mondta, a csapat tagjai
mindent megtettek, ami le-
hetséges, de ezen a bajnok-
ságon tizedmásodperceken
múlik a gyõzelem. Az öt
versenyszámból négyet

idén megváltoztattak, de a
paksiaknak sikerült meg-
szerezni a versenykiírást. 
– A fiúk a lehetõségek sze-
rint fából, kötélbõl megépí-
tették az új akadályokat, s
ezeken készültek – mondta
el parancsnokuk, aki tavaly
azzal ünnepelte a jó szerep-
lést, hogy végigment a
„vizesárkon”. – Ezt idén is
bevállalom – mondta la-
punknak, hozzátéve: elége-
dett lenne, ha ismét sikerül-
ne gyõzni az akadálypályán,
s összetettben pedig az elsõ
tíz között végeznének a fi-

úk. A paksiak elõtt egyetlen
európai csapatnak sem si-
került még dobogóra állni
ezen a versenyen.

A rendõrségnek nincs
anyagi lehetõsége az uta-
zás támogatására, a fiúk
szabadidejükben készül-
tek, a versenyen azonban
szolgálati idejük terhére
vesznek részt. Utazásukat
a paksi atomerõmû és az
önkormányzat támogatja,
illetve helyi vállalkozások. 

A kommandósok novem-
ber 15-én érkeznek haza.

-vt-

Lezárultak a vizsgálatok
Nagy visszhangot keltett az elmúlt kosárlabdaszezonban,
amikor az ASE–Szolnok mérkõzés után néhány vendég-
szurkolót, akik szidalmazták a paksiakat, illetve a rendõrö-
ket, elõállítottak a paksi kommandósok. Az incidenst több
vizsgálat, bírósági tárgyalás követte. Dr. Lengyel Róbert
osztályvezetõ elmondta, a bíróság garázdaság szabálysér-
tése miatt figyelmeztette azt a drukkert, aki leköpte az
egyik rendõrt. – Hogy ma Magyarországon egy rendõr be-
csülete ennyit ér, nem tisztem minõsíteni a bíróság dönté-
sét, de katonaemberként elfogadom – kommentálta a Neut-
ron parancsnoka, aki elmondta, az egyik szurkoló kifogásol-
ta a rendõri eljárást. Panasza nyomán megyei, országos
rendõr-fõkapitányi és belügyminisztériumi vizsgálat folyt,
ezek megállapították, hogy az intézkedés szakszerû, jog-
szerû, arányos volt. Ezek után a szurkoló a megyei ügyészi
nyomozóhivatalnál tett feljelentést azzal, hogy megverték.
A hivatal a nyomozást megszüntette.

Tengerentúli bevetésen a Neutron

Drogterjesztõket fogtak
A Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság Neutron Bevetési
Osztálya közremûködésével kábítószer-terjesztõket fogtak
el a közelmúltban Tolna megyében. 

A bûnügyi szervek felkérésére vettek részt a komman-
dósok az akcióban, mely a megye több pontján zajlott.
Paks közelében a 6-os fõúton, valamint Pincehelyen fog-
tak el kábítószer-terjesztéssel gyanúsítható fiatalembe-
reket. Összesen hét személyt állított elõ a rendõrség, a
bíróság kettõt közülük elõzetes letartóztatásba helye-
zett kábítószer-terjesztés alapos gyanúja miatt, közölte
sajtótájékoztatón Réti László õrnagy. A bûnügyi osztály
helyettes vezetõje azt is elmondta: Paksnál közúti ellen-
õrzés során egy személykocsiban három férfinál az elõ-
zetes szakvélemény szerint jelentõs mennyiségû kábító-
szert találtak. A kocsiban 410 darab extasy tabletta, va-
lamint száz grammot meghaladó mennyiségû marihuána
volt.
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Fotó: TelePaks

Házaló látogatott meg a
minap. A férfi negyven-
negyvenöt éves lehetett.
Miután hellyel kínáltam,
kinyitotta szögletes tás-
káját és megtartotta be-
mutatóját.

Elõször is kopott bútort
keresett, hogy azon bizo-
nyítsa a tisztítókendõ kivá-
lóságát. „Ez a termékünk
bõrbútorok, kabátok, mo-
torosruhák tisztítására is
alkalmas“ – mondta. Az-
tán bõrbalzsammal kente
be az asztal sarkát, majd a
felületre vizet csöppentett,
ami (mi tagadás) azonnal
lepergett róla.

Ekkor újabb szert aján-
lott, amely megszünteti a
cipõben a kellemetlen
szagokat, egy másik pe-
dig megvédi a velúrt, a
nubukot, a bokszbõrt. „És
ezeknek nincs egyáltalán
horroráruk!“

Amikor a kapott pros-
pektus hátlapjára pillan-
tottam, ahol különbözõ
talpbetéteket lehetett látni,
megjegyeztem, milyen ta-
náros az úr elõadásmód-
ja. Nem volt ugyanis a
szokásos betanultan le-
hengerlõ, inkább türelme-
sen meggyõzõ. „Tanár
vagyok… vagyis voltam” –
válaszolt a fiatalember. Ki-
derült: az elmúlt tanév
elõtt bocsátották el. „Kez-
deni kellett valamit. El kell
tartani a családot! A fõnök
is kimegy az utcára dol-
gozni, meg a titkárnõje is”
– magyarázza mosolyog-
va. „Jövõre megpróbál
visszakerülni?” (Majdnem
azt mondtam: a katedrá-
ra.) „Minek? Hogy újra ut-
cára tegyenek?”

Nemsokára becsukta tás-
káját, és elköszönt. Búcsú-
zóul még felírta mobilszá-
mát. Legközelebb hátha.

Remit Tenda

A balzsamAkit a lõpor füstje megcsapott

– A múlt mindig érdekelt. A
rendszerváltás után sorra
nyíltak a fegyverboltok, kí-
váncsiságból benéztem az
egyikbe, és ott láttam olyan
fegyvereket, amelyeket az-
elõtt csak múzeumokban –
mondja Nickl László, akinek
azóta szenvedélyévé vált a ré-
gi, elöltöltõs pisztolyok gyûj-
tése. Saját maga is gyártott
már pisztolyt, igaz lõni nem
lehet vele, de megszólalásig
hasonlít az eredetiekhez. A
kuruc háborúban is használt
keréklakatos pisztolyt és a
18. századi zsebpisztolyt
Nickl László saját maga fa-
ragta ki, és a fém elemeket is
saját maga tervezte meg régi
rajzok alapján. Gyûjtemé-
nyében megtalálhatóak úgy
az utángyártott fegyverek,
mint az eredetiek, az elsõ pél-
dányoktól egészen az 1870-es
években készült fegyverekig. 

Az eredeti fegyverek között
sorakozik egy kétcsövû fran-
cia illetve német pisztoly, egy
feltételezhetõen a ’48-as sza-
badságharcban is használt
csappantyús elöltöltõs fegy-
ver, valamint egy, a francia
hadseregben elsõként rend-
szeresített forgótárral sze-
relt lõszeres belga pisztoly.
Az utángyártott fegyverek
tárháza is nagy. Colt Navy,
Remington és Colt Army, re-
volverek, a Lincoln életét is
kioltó Deringer másolata, és

a versenylövõ Petersoli pisz-
toly… s még hosszasan lehet-
ne sorolni. Egy-egy könnyeb-
ben beszerezhetõ másolat ára
negyven–ötvenezer forint, a
drágább replikák értéke
azonban egészen a csillagos
égig érhet.

– Ez a hobbi még olcsóbb,
mint a horgászat, hiszen töb-

be kerül egy egész horgász-
felszerelés, mint egy elöltöl-
tõs fegyver – mondja Nickl
László. A fegyvergyûjtõ tagja
a Diana lövészklubnak. Sze-
retné, ha a klubon belül ala-
kulhatna egy szakosztály, ami
az elöltöltõs, ún. feketelõpo-
ros lövészettel foglakozna, hi-
szen már világszerte rendez-
nek ilyen versenyeket. Az
elöltöltõs fegyverekhez csak
egy egyszerû vizsga kell. A
szakosztály megalakulásához
legalább három-négy ember-
re lenne szükség. – Egyelõre
nincsenek érdeklõdõk, de
bárki, akit érdekel a feketelõ-
poros lövészet, vagy egysze-
rûen tetszenek neki a régi
elöltöltõs fegyverek, jelent-
kezhet a Diana lövészklubnál.
Ha megalakul a szakosztály,
akkor végre a biritói lõteret is
beboríthatná a fekete lõpor
füstje – mondja. 

Polgár Tamás

AKCIÓS KONFIGURÁCIÓINK
1 év garancia

Továbbá nagy választékban kaphatók kellékanyogok (HP-
Canon eredeti és utángyártott tintapatronok, foto és A/4-es

papírok,cd-k, számítógép kiegészítõk.) Megújult környezetben,
barátságos árakkal várjuk régi és új vásárlóinkat.

Címünk: Paks Barátság u. 12. Tel.: 75/314-627
E-mail : pcklinikabt@vnet.hu

PC IRODA
ASUS P4P800-X

(5.1audio,10/100lan , usb 2.0 ,
intel chipset

INTEL CELERON 2,667Ghz
BOKSZ

256/400 DDR
FLOPPY /NEC/

LG CD-IRÓ (52X24X52)
MAXTOR 80GB /7200rpm/

ATI RADEON 9250 (128/128, TV,
DVI)

CODAGEN 6041L   350W

BRUTTÓ : 78.060

PC OTTHON
ABIT GD8 LGA775 (8.1 audio,

10/100 lan, usB 2.0, intel chipset
INTEL CELERON 2.800Ghz  64BiT

BOX
512/400 DDR

FLOPPY /NEC/

LG 4165B DVD-IRÓ
MAXTOR 160GB  SATA

ABIT ATI RADEON X600XT 128MB
Pci EXPRESS

CODAGEN 6041L  400W

BRUTTÓ : 117.736

PC GAMES
ABIT AL8 LGA775 (8.1 audio,

10/100lan, usb 2.0, intel chipset)
P4 3000/800 64Bit  LGA775

BOKSZ (2mb belsõ memória)
2X512/667 DDR2 (samsung)

FLOPPY (nec, fekete)
LG 4167B DVD ÍRÓ

MAXTOR 250GB SATA 150
(7200rpm, 16MB belsõ memória
ATI RADEON X700 PRO 256/128

Pci EXPRESS
CODAGEN 6083L  400W 12-cm

BRUTTÓ : 191.437
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Fotó: Vida Tünde

Tanárokat tanítanak
A Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által kiírt
pályázaton a paksi Közmû-
velõdési Kht. Ifjúsági Infor-
mációs és Tanácsadó Irodá-
ja két és fél millió forintos
támogatást nyert számító-
gépes tanfolyamok szerve-
zésére és számítógépek,
számítástechnikai eszközök
vásárlására. 

– A program célja egy
olyan közösségi hely létre-
hozása, ahol a paksi és kör-
nyéken lakók – elsõsorban
pedagógusok – szakembe-
rek segítségével használ-
hassák a számítógépeket,
valamint tanfolyamok kere-
tén belül elsajátíthassák
azok kezelését, bõvíthessék
számítástechnikai ismerete-
iket – tájékoztatta lapunkat
Cselenkó Erika. Az iroda
munkatársa elmondta: elsõ-
sorban a középkorosztály-
nak jelent problémát a szá-
mítógép kezelése, részben
azért, mert tanulmányaik
során nem kaptak megfelelõ
képzést, illetve munkájuk

mellett nincs idejük részt
venni a hagyományos kere-
tek között meghirdetett tan-
folyamokon. – Mivel a szá-
mítógép a mindennapi élet
részévé vált, a pedagógusi
munkához is nélkülözhetet-
len segítséget nyújt. Cé-
lunk, hogy a számítástechni-
ka alapjait elsajátító kép-
zést egyénre szabottan,
egyéni, vagy kiscsoportos
foglalkozások keretén belül
oldjuk meg – mondta Cse-
lenkó Erika. Éppen ezért
arra lesz lehetõség, hogy a
tanítók, tanárok négyfõs
csoportokban vagy egyéni
foglalkozások keretében el-
sajátíthassák a számítógé-
pes alapismereteket, a szö-
veg- és táblázatszerkesztés,
illetve az internet-használat
alapjait.

A pályázaton nyert összeg
tartalmazza még hét számí-
tógép, az ezekhez szükséges
szoftverek, és a színes lé-
zernyomtató árát is. A kép-
zés várhatóan novemberben
indul,                            -mgy-

Segítség álláskeresõknek

Az „Újra Dolgozni Tolná-
ban” programot 2005. január
elsejétõl mûködteti a szek-
szárdi mentálhigiénés mû-
hely. Elõfutáraként öt éven
át az „Újra Dolgozom Prog-
ram” mûködött, mely haté-
kony segítségnek bizonyult
a munkavállalók és a mun-
káltatók egymásra találásá-
ban. A Pakson is igénybe ve-
hetõ program specialitása,
hogy a helyi sajátosságok fi-
gyelembe vételével dolgoz ki
és alakít ki partnerkapcsola-
tokat a munkanélküliség
csökkentésében érdekelt
szervezetek között. Közvet-
len személyes kapcsolat ki-
alakításával komplex szol-
gáltatásokhoz segíti a mun-
káltatót és a munkavállalót.
A program munkatársai sze-
mélyes megkeresés során
térképezik fel a munkáltatói
igényeket és elvárásokat.
Feladatuk, hogy a munka-
vállalói és munkáltatói igé-
nyeket a lehetõ legjobban
összehangolják. A program-
ban résztvevõ szociális mun-
kások speciális felkészítésen

vettek részt, így ismerik a
különbözõ forrásokból eredõ
támogatási formákat, vala-
mint szolgáltatási lehetõsé-
geket. Személyes kapcsola-
tot tartanak fenn mindkét
féllel, ezáltal képesek nyo-
mon követni az igények ala-
kulását. Szükség esetén a
partnerszervezetek bevoná-
sával elõsegítik, hogy az
ügyfél az adott munkakör el-
látására alkalmassá váljon,
közösen megtalálják azt a
munkát, amely az állást ke-
resõ képességeinek és el-
képzeléseinek a leginkább
megfelel. Az idei program
pályázat útján az európai
szociális alap támogatásával
jöhetett létre. – Hétszáz em-
ber programba vonását vál-
laltuk. Több mint 400 mun-
káltatóval állunk kapcsolat-
ban – mondta el Kiss Rita
szociális munkás.

Az érdeklõdõk Pakson a
Családsegítõ és Gyermekjó-
léti Szolgálat székhelyén
(Deák Ferenc utca 23.) je-
lentkezhetnek szerdánként 9
és 12 óra között.        -Pgr-

Új munkalehetõségekért pályáznak
Egy most folyó közmunka-
program folytatásaként
újabb pályázatot nyújtott
be a Paksi Többcélú Kis-
térségi Társulás a Foglal-
koztatáspolitikai és Mun-
kaügyi Minisztériumhoz. A
pályázat készítõje Feren-
cziné Mérei Melinda vidék-
fejlesztési menedzser el-
mondta, jelenleg a tizen-
négy településen száz fõt
foglalkoztatnak állami tá-
mogatással. Ez a program
november végén jár le. Az
újabb – amire most pályáz-
tak – december elején in-
dul, s május végéig tart.
Ezúttal 158 fõ foglalkozta-
tására nyílhat lehetõség,

többségüket három, húsz
embert hat hónapon át al-
kalmazhatnak, amennyi-
ben sikerrel jár a pályázat.
A közmunkaprogram 43
millióba kerül, ebbõl csu-
pán egymillió
az önerõ, ame-
lyet az érin-
tett települé-
sek arányosan
állnak. A
pénzbõl jobbá-
ra munkabért
és járulékokat
fizetnek, esz-
közbeszerzés-
re elenyészõ
rész jut. Az
így alkalma-

zott közmunkások a tele-
pülésszépítésben vesznek
részt, parkokat gondoznak,
utakat tartanak karban,
árkokat tisztítanak.             

-dsz-

A paksi Pákolitz István
Városi Könyvtár ad ott-
hont a bonyhádi Solymár
Imre Könyvtár által szer-
vezett Wass Albert vers- és
prózamondó verseny me-
gyei bemutatójának. A ren-
dezvény a tervezett idõ-
pontnál egy héttel késõbb,
novembr 19-én 16 órakor
lesz. 

Szintén a városi könyv-
tár kezdeményezése a
könyvsorozat, melyet
Jámbor Pálra emlékezve
Hiadornak neveztek el. A
kötetek paksi témákat
dolgoznak fel, az elsõ dr.
Rézbányay Dezsõ kar-
nagy, zeneszerzõ életérõl
nemrég jelent meg. A kö-
vetkezõ Inotai Hoffmann
Imre munkásságát mu-
tatja be.



Második éve már, hogy két-
hetenként egy-egy estére
összegyûlnek a mûvelõdési
ház könyvtárában a Bach
muzsikáját kedvelõ zene-
barátok. Mottójuk: „Zene,
üdítõ lélegzet” Ennek a
mondatnak a tartalmát
Horváth István közvetíti
hallgatóságának, akitõl az
elõadássorozat ötlete és te-

matikája származik. Õ az,
aki néhány cédével, egy
Bachról szóló kötettel és
néhány jegyzetlappal a vájt
fülû közönsége elé áll, és
megosztja azokat a gondo-
latokat velük, melyek fel-
vetõdnek benne a mûvek
hallatán. Ezek egy része
zenetörténeti evidencia, de
nem fukarkodik a más mû-

vészeti ágba történõ kiruc-
canással sem. És amíg
Bach zenekari mûvei szól-
nak, a közönség elgondol-
kodhat azon, hogy a fel-
csendülõ zeneáradat meny-
nyiben rokon a szabad-ver-
seléssel, valóban áriaszerû-
en szólnak-e a hangszerek,
és hogyan készítették a he-
gedût a cremonai mes-
terek…

– Kialakult egy törzskö-
zönség – meséli az elõadó –
Tavaly Bach vokális mûvei-
vel kezdtük, idén a zenekari
darabokon a sor: elõször a
versenymûvek, majd a ka-
marazenei munkák, azután
a zenekari szvitek, majd a
billentyûs darabok követ-
keznek. Ez tizenkét alkal-
mat jelent kéthetenként jö-
võ év áprilisáig.

November 10-én csütörtö-
kön Bach csemballó-
versenyeirõl lesz szó. A talál-
kozón minden érdeklõdõt
örömmel látnak.      S.Szabó
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Zene, üdítõ lélegzet

„PAPÍRFORMA”
PAPÍR–ÍRÓSZER–NYOMTATVÁNY SZAKÜZLET 

PHOTO HALL 
PARTNER

Novemberi akciós újságunk keresse

postaládájában! Várjuk kedves 

vásárlóinkat új termékekkel, 

új hitellehetõségekkel.

Részletes tájékozatás az üzletben 

és telefonon. 

Térjen be hozzánk, Önnek is megéri!

7030 PAKS, Dózsa György út 30.
(MATÁV Ügyfélszolgálat helyén)

Telefon: 75/413-764

Mûszeres és orvosi szemvizsgálat
Kontaktlencse- és szemüvegrendelés
SZTK-vények felírása és beváltása

Gyors, pontos szemüvegkészítés

Elérhetõségünk: 

LENS OPTIKA
7030 Paks, 

Dózsa György 
út 44. Telefon:

75/511-246

INGYENES SZAKKÉPESÍTÕ TANFOLYAMOK 
ALKALMAZOTTAK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

Feltételek: az elsõ, OKJ-ben szereplõ szakképesítés megszerzése
VAGY az 50 év felettieknek második, OKJ-ben szereplõ szakképesítés
megszerzése.

Jelentkezni és érdeklõdni lehet:
KISOSZ IRODA, Paks, Tolnai út 6/b. Telefon: 75/417-117

Általános iskolai végzettséggel ren-
delkezõknek:
abc eladó
gyorsétkeztetési eladó
virágkötõ
pincér
szakács
falusi vendéglátó
számítógép-kezelõ (használó)

Középfokú végzettséggel 
rendelkezõknek:
kereskedõ vállalkozó
vendéglátó vállalkozó
becsüs
ingatlanközvetítõ

A DUNAKÖMLÕDI TEHET-
SÉGGONDOZÓ KÖZALAPÍT-
VÁNY megköszöni mindazoknak a
támogatását, akik 2004-ben szemé-
lyi jövedelemadójuk 1 %-át közala-
pítványunknak ajánlották fel.
A felajánlott összeget – 85.976 Ft-ot
– tehetséggondozó programokra, a
tehetséges dunakömlõdi gyerme-
kek támogatására fordítottuk.
Adószámunk: 18857278-1-17 
Köszönjük felajánlásukat!

A KÖZALAPÍTVÁNY 
KURATÓRIUMA

A TEHETSÉGES GYERMEKE-
INKÉRT EGYESÜLET 2004-
ben, a magánszemélyek által  fel-
ajánlott 1%-ból 10515 Ft  összegben
részesült, melyet a Bölcskei Zeneis-
kolások operaházi látogatására, va-
lamint a mûködõ citera és furulya-
zenekarok hangszerállományának
bõvítésére költöttünk. Ezúton mon-
dok köszönetet mindazoknak,akik
Egyesületünket ebben segítették!

PADOS FERENCNÉ
ELNÖK

A PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI
KÖNYVTÁR köszöni mindazok-
nak, akik személyi jövedelemadó-
juk 1%-át felajánlották a könyvtár
támogatására. A 193.091 forintot a
könyvtár arculatának kialakítására,
tájékoztató feliratok készítésére
fordítottuk.

GUTAI ISTVÁN IGAZGATÓ

Fotó: Fonyó Dániel



A Pákolitz István Városi
Könyvtár a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériu-
ma és a Nemzeti Kulturális
Alapprogram támogatásá-
val zajló „A Nagy Könyv”
komplex pályázati rend-
szerben több programban
is sikeresen pályázott.
Ezek közül a gyermek-
könyvtárban tartott dráma-
pedagógiai foglalkozások-
ról érdeklõdött lapunk
Hefner Erikától, a foglalko-
zások vezetõjétõl. A két-két
tanórát felölelõ drámaórá-
kat az általános iskolák 5–6.
osztályosai számára hirdet-
ték. A programra minden
paksi iskola jelentkezett. A
foglalkozások – mint Hef-
ner Erika elmondta – nem
azonosak a klasszikus érte-
lemben vett színjátékkal.

Ez tanítási dráma, mely az
eredeti színmûbõl vett rész-
letet használja fel az élet-
ben átélt hasonló szituáció
eljátszására. A gyakorlati
tapasztalatot, az átélt élet-
helyzetet kell átültetni az
olvasmányból kiragadott
részlet elõadása során. Az
így feldolgozott epizódok a

foglalkozásvezetõ szerint a
gyerekeket befogadóbbá
teszik a majdani olvasmá-
nyok iránt. Erre a legfogé-
konyabb a 10–12 éves kor-
osztály, esetükben a konf-
liktus forrása a csapatszel-
lem kialakulása és az egyén
felelõsségvállalása. – Ezek-
nek a problémáknak a fel-

vetése és újraátélése sok-
ban segít az egyén helyes
ítéletalkotásában. Érdekes
probléma még a kudarc át-
élése és felvállalása –
mondja Hefner Erika. A
foglalkozásokon mindezt A
Pál utcai fiúk Ács Ferijének
bõrébe bújva élhetik át.

A drámapedagógiai órákon
feldolgozott olvasmányok
„A Nagy Könyv” legjobbjai
közül kerülnek ki. Az egyik a
már említett A Pál utcai fi-
úk, a másik A kis herceg. A
köteteket az iskolákkal tör-
ténõ egyeztetés eredménye-
ként választották.

Az órák a tanév során októ-
ber negyedike óta heti rend-
szerességgel zajlanak. Egy-
elõre osztályokkal foglalkoz-
nak, de Hefner Erika elkép-
zelhetõnek tartja, hogy a jö-
võben egy válogatott csapat
dolgozzon együtt.          

mgy
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„Ez a könyv a tudás értéké-
rõl szól. Elgondolkodtató,
hogy valóban szükségünk
van-e egyre több tudásra …
mitõl leszünk boldogok, és
hol van az egyensúly a ket-
tõ között…”
Hefner Erika NAGY KÖNYVE

Daniel Keyes: 
Virágot Algeronnak

„A Tolnán élõ író kollégám
volt. Ismerem Õt, mégis
meglepetés volt a könyve.
Tetszik a merészsége, szóki-
mondása és bölcs humo-
ra… Minden könyvét el
szeretném olvasni!”
Vida Tünde NAGY KÖNYVE

Wessely Gábor:
Közelítgetések

Fotók: Molnár Gyula (fent), Szaffenauer Ferenc (középen) és Fonyó Dániel (lent)

A kis herceg bõrébe bújnak

Kortárssegítõ tréninget
szervezett a Jövõ Drogok
Nélkül Alapítvány és a váro-
si egészségnevelés. A há-
romnapos programra össze-
sen huszonkét diák érkezett
a Vak Bottyán Gimnázium,
az Energetikai Szakközépis-
kola és az I. István Szakkép-
zõ Iskola második évfolya-
mairól. A képzésen a hagyo-
mányos blokkok mellett –
önismeret, konfliktuskeze-
lés, a szenvedélybetegségek,
megelõzés – új terület volt
az emberi jogok, erõszak, ál-
dozattá válás, emberkeres-

kedelem. Hoffmann Kriszta
szociális munkás, emberi-
jog-tréner elmondta, hogy
az órákon elsõsorban gya-
korlati képzés folyt, amely-
nek során sok tapasztalatot
és ismeretet szereztek a fia-
talok, akik ezáltal érzéke-
nyebbé, fogékonyabbá vál-
tak az ilyen kérdések iránt.
A tréning szakmai program-
vezetõje Lõrincz Norbert
szociális munkás, narkoló-
gus volt, Krajczár Arnold
rendõr zászlós, kutyavezetõ
segítségével pedig bepillan-
tást nyerhettek a fiatalok a

kábítószer-keresõ kutyák
munkájába. Mindemellett a
résztvevõk megismerték a
„Tegyél az egészségedért”
címû kiadványt, amelyet fia-
talok készítettek kortársaik-
nak. A tréning zárásaként a

kortárssegítõk elkészítették
egy évre szóló egészség-
programjukat, amelyet isko-
láikban fognak megvalósíta-
ni az ott tevékenykedõ fel-
nõtt koordinátorok segítsé-
gével, tájékoztatott Dr.
Vöröss Endréné egészség-
nevelõ, kábítószerügyi szak-
értõ. Hozzátette, a program
nem új keletû, 1995 óta mû-
ködik, nyomán több, az
egészségnevelést illetve pre-
venciót célzó rendezvény va-
lósult meg a középiskolák-
ban a kortárssegítõ fiatalok
részvételével. A képzést az
egészségügyi és szociális bi-
zottság támogatta.

-gyöngy-

Diákok a drog ellen



Hozzá tartva még azt tervez-
tem, arról faggatom, hogy tud
ura lenni a sok-sok tonnás
jármûnek, tudja-e hol van a
karburátor vagy generátor –
már ha van ilyen egy autón,
sõt buszon –, furcsán néznek-
e rá, amikor meglátják, hogy
„Jé! Nõ ül az autóbusz volán-
jánál!” Kovács Tündével, a
környék egy szem autóbusz-
vezetõ-nõjével persze ilye-
nekrõl is beszélgettünk, de
szót ejtettünk internetrõl,
ezotériáról és nyúltartásról,
no meg az õszinteségrõl. Tün-
de egészségügyi szakközépis-
kolát végzett. Amikor tizen-
hét évesen megszerezte a jo-
gosítványt – akkor még sze-
mélyautóra – szilárdan elha-
tározta, buszsofõr lesz. Hogy
miért? Mert egyszerûen érez-
te, hogy õ erre született. Szü-

lei persze nem örültek, jobb
helyet, jobb állást szántak ne-
ki. De – amiért most is hálás –
segítették, támogatták. Ne-
kik köszönheti azt is, hogy
most, második gyermeke szü-
letése után ismét dolgozhat,
vállalták, segítenek a gyere-
kek ellátásában. Hétéves fiá-
val, két és fél éves lányával,
férjével Madocsán élnek.

– Azt, nem merném állítani,
hogy jól vezetek, az majd ak-
kor dõl el, ahogyan egy idõs
kollégám is mondta, ha hosszú
évek és sok ezer balesetmen-
tes kilométer után nyugdíjba
megyek. Nem titkolja, élete a
vezetés, de nem akármilyen:
személyautót nem szeret ve-
zetni, csak buszt. Tény szerin-
te, hogy inkább 101, mint 100
százalékon kell teljesíteni nõi
mivolta miatt, bár csak pozitív

tapasztalatai vannak, a kollé-
gák elfogadták, egyenjogúnak
tekintik, úgy is viselkednek
vele. Fõnökei biztosították a
lehetõséget, hogy azt teheti,
amit szeret, ezt azzal hálálja
meg, hogy maximális becsü-
lettel végzi a munkáját Az
utasok is a szívükbe zárták.
Mosollyal, köszönéssel fogad
mindenkit, aki a buszra száll, s
ez az eltelt évek alatt „viszont-
kedvességet” gyümölcsözött.
Tünde számára ez borzasztó-
an sokat jelent, de legalább
ilyen fontos számára az õszin-
teség, nem tûri a hamisságot,
ám arra is rá kellett jönnie,
hogy a kíméletlen õszinteség
sem mindig célra vezetõ, ha
leplezetlenül elmondja véle-
ményét, az sokszor visszaüt.

Ha szeretne ki-
kapcsolódni a vá-
rosban rótt kilomé-
terek után, számí-
tógép elé ül és
internetezik, itt
még ennek a kímé-
letlen õszinteségé-
nek sem kell gátat
szabnia, leírhatja, s
meg is teszi, mit
gondol az életrõl.
Ami ebbõl születik,
az nem egyszer gú-
nyos, cinikus. Az
internetnek isme-

rõsöket, barátokat köszönhet,
s azt, hogy sokat megtudott az
ezoterikus dolgokról, amelyek
iránt különös vonzódást érez.
Érdekli az asztrológia, Feng
Shui, parapszichológia, s min-
denféle, mások által termé-
szetfelettinek hitt dolog – Azt
hiszem, mindez azzal kezdõ-
dött, hogy egyszer túlaltattak,
amikor mûtöttek, akkor volt
egy testen kívüli élményem,
mintha fentrõl láttam volna a
szomszéd ágyon fekvõ beteget
– emlékszik vissza. Azt is el-
árulja, hogy nem csak ilyen
boszorkányos dolgok iránt ér-
deklõdik. Másik hobbija telje-
sen hétköznapi, fõként falun,
ahol õ is él. Nyulakat tart.
Hogy miért? – Nem csíp, nem
harap és végsõ soron meg le-
het enni – mondja. 

Madocsán jól érzik magukat,
a gyerekeknek ez jobb, mint a
panel, amit felcseréltek a
madocsai házra. – Jó az iskola,
jó az óvoda – mondja Tünde,
aki ideje nagy részét persze
nem ott, hanem Pakson, a vo-
lán mögött tölti. – Ez az éle-
tem, ezt szeretem csinálni –
magyarázza, hogy mitõl érzi
ilyen jól magát. – A mûszaki
dolgokhoz én sem értek, nem
is kell, ha lerobban a busz, hí-
vom a szerelõket, ugyanúgy,
mint a többi buszsofõr. Autó-
buszt vezetni sokkal köny-
nyebb, mindenki udvarias, elõ-
zékeny, felemelõ érzés egy
ilyen hatalmas jármûvet kor-
mányozni. Szerintem ezt nem
lehet tanulni, erre születni kell
– mondja.              Vida Tünde
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Nem könnyû szóra bírni a
vékony, ám csupa izom, ked-
vesen mosolygó Szandrát.
Valószínûleg könnyebben
nyílna meg, ha mondandóját
eltáncolhatná, hiszen a mû-
vészetnek ezzel az ágával
már négyéves kora óta kap-
csolatban áll. A tánctagoza-
tos Bezerédj-s évek elõtt
már az óvodában elkezdett
balettozni, szeptember óta
pedig Pécsett jár iskolába:
balerina szeretne lenni. Ez-
zel a tehetséggel persze
együtt jár a színpadi élet is.

Ezt mostanság a Csillag
Showtánc Együttes biztosít-
ja számára.
– A hip-hop a kedvencem –
meséli –, pedig nem volt
könnyû elsajátítani. Szere-
tem a hozzátartozó fellépõ
ruhákat, lazák, fiatalosak. A
hastánc másfajta figyelmet

igényel.  Légzõ gyakorlattal
kezdtük, külön kell ügyelni a
kéz- és lábmunkára, és arra,
hogy hogyan mozog a has,
ritmusosan, összhangban a
zenével. A hastáncbajnok-
ság az egyetlen, amelyikre
nem mentem el a csoporttal
– teszi hozzá kicsit szégyen-
lõsen. Ezen kívül azonban
már számtalan országos
rendezvényen szereztek do-
bogós helyezéseket, melyek-
re nagyon szívesen emlék-
szik, mert a verseny mindig
izgalmas, együtt drukkolnak
a csoport vezetõi, a szülõk, a
versenyzõk és a közönség…
S, ez – mint mondja – felejt-
hetetlen.                        

S. Szabó

Tehetségesek, fiatalok

Kiss Alexandra

Azok számára, akik nem csak hírét hallották, vagy fu-
tólag találkoztak vele, kétségkívül nem csak azért kü-
lönleges, mert õ az egyetlen nõi buszsofõr Tolna megyé-
ben. Minden bizonnyal inkább azért tartják kivételes-
nek, mert lenyûgözõ a közvetlensége, humora, s mert
messzirõl süt róla, jól érzi magát a bõrében. Kovács
Tünde két gyermek édesanyja, a Gemenc Volán paksi
kirendeltségén dolgozik, helyi járatos autóbuszt vezet.

Fotók: Szaffenauer Ferenc

Jó napot, mi újság?

Kovács Tünde



Keszthelyen rendezte meg
az A.J.K.A. Szövetség idei
évi magyar bajnokságát. A
versenyre a keleti és a
nyugati régiós bajnoksá-
gok – melybõl három volt –
elsõ négy helyezettje kva-
lifikálta magát, köztük
Záborszki Zoltán több ta-
nítványa is. Az OB-n 47
egyesület 267 versenyzõje
mérte össze tudását és fel-
készültségét. A Paksi
Sportegyesület Karate
Szakosztálya elhozta a leg-
eredményesebb csapatnak
járó kupát, maga mögé
utasítva a nagy riválist,
Székesfehérvárt. 

Az egyéni versenyszám-
okban és csapatban is egy-
aránt megállták a helyüket
a páston. Elsõ helyezést
ért el a fiú 10–11, a 14–15,
és a 16–18 éves paksi csa-

pat. A felnõtt összeállítás a
dobogó második fokára áll-
hatott fel. Egyéniben, kor-
osztályában aranyérmes
lett Horváth Erika, Hor-
váth Károly, Németh Ist-
ván, Bebõk Nikolett, Fel-
földi Márk. Ezüstérem
boldog tulajdonosa lett
Törjék Rebeka, Pecz Ac-
hilles, Pecz Martin, Paksi
Éva és Magyar Éva.
Bronzérmet akasztottak a
nyakába Guzorán Attilá-
nak, Ambrus Attilának,
Ferenczi Ágnesnek és Illés
Jánosnak. 

Ugyanezen a versenyen
adta át Sensei Sáfár Lász-
ló, az A.J.K.A. Szövetség
magyarországi vezetõje
Záborszki Zoltánnak, a
PSE edzõjének a 6. dan
megszerzését tanúsító dip-
lomát.                         baci
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Fotó: Molnár Gyula

Vak Bottyán Gimnázium
Paks, Dózsa György út. 103. Telefon: 75/510-210

Honlapunk: www.vbgpaks.sulinet.hu
A 2006/2007-es tanévre az alábbi továbbtanulási lehetõségeket kínáljuk:

Az iskola honlapján október végétõl felvételi elõkészítõ 
feladatlapokkal segítjük a felkészülést valamennyi osztálytípusban. 

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Az iskola OM azonosítója: 036391

1. A nyolcadikosok számára:

Nyelvi elõkészítõ osztály
01 intenzív angol nyelvi csoport
02 intenzív német nyelvi csoport

Négy évfolyamos képzés
41 matematika-fizika fakultációs csoport
42 komplex természettudományos csoport
43 humán osztály

Nyílt nap: 2005. november 23. 15.00 óra
Egységes írásbeli vizsga: 2006. január 28. 10.00 óra

2. A hatodikosok számára

Hatosztályos gimnázium
61 matematika emelt szintû oktatás
62 angol nyelvbõl emelt szintû oktatás

Nyílt nap: 2006. február 6. 15.00 óra
Írásbeli felvételi vizsga és szóbeli elbeszélgetés:
2006. február 25. 8.30 óra

Gyõzelem Keszthelyen Éremszüret
Kecskeméten rendezték meg
az U23-as és a junior „B” kor-
csoport férfi és nõi cselgáncs
Országos Bajnokságot. Az
Atomerõmû SE színeiben hét
versenyzõ lépett tatamira, a
juniorok között Kiszli Ákos és
Tarnai József, az U23-as kor-
osztályban pedig Mészáros
Anett, Veisz Andrea, Bor
Barna, Csoknyai László, és
Pfeffer Árpád Sérülés, mûtét,
és hosszú pihenõ után tért
vissza két junior világbajnok,
Bor Barna aki a +100 kg-ban
ezúttal sem talált legyõzõre,
aranyérmet szerzett, míg
Mészáros Anett a 70 kg-os
súlycsoportban a második he-
lyen végzett. A döntõig mene-
telt a 73 kg-osok között
Csoknyai László is, aki végül
ezüstérmet szerzett.: Veisz
Andrea a 70 kg, Tarnai József
pedig az 55 kg-ban lett ötödik,
míg Pfeffer Árpád a 66 kg-os

súlycsoportban végzett a he-
tedik helyen. 

A serdülõ országos bajnok-
ságot a budapesti UTE csar-
nokban rendezték. A lány 48
kb-ban Kertész Evelyn 5.,
Szebényi Réka 7. lett. A fiú 55
kg-ban Kiss Norbert 1., Haaz
Levente 3., Lacza Milán 5.
helyen végzett. 60 kg-ban Ko-
vács Márton 1., 73 kg-ban
Hamvas Tamás 7., 81 kg-os
súlycsoportban Dobai Patrik
2. helyen zárt.                cseri



A Paksi Sportegyesület szabadidõsport-
szervezõje, Horváthné Szeip Ildikó az
idei évben a nagy sikerre való tekintettel
immár másodszor, összesen pedig har-
madízben rendezte meg a Teke-tória
Bajnokságot. A versenyt családi és bará-
ti kategóriában hirdette meg a PSE.
Családi kategóriában a „Söni” gyõzött,
Baráti kategóriában a „Neveweisz” vitte
el a pálmát. A bábudöntögetés mellett a
csapatok a konyhában is serénykedtek.

PAKS,
Táncsics u. 22. 
Tel: 75/319-209

Szolgáltatásaink:
– SZTK vények beváltása,
– kontaktlencse ápolószerek,
– szemüvegtartozékok,
– szemüvegkészítés, javítás kiváló
minõségben.

OTP, Patika Egészségpénztár 
és Vitaminpénztár Partner (kártya)

Szemüvege készleten lévõ
lencse esetén 1 órán belül

elkészül
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NIKOTIN
STOP!

a XXI. század egyik
leghatékonyabb 

dohányzásról leszoktató
módszere. Egyetlen 
alkalom elegendõ… 

A kezelés költsége VITAMIN
PÉNZTÁR tagoknak elszá-

molható. (Bonyhád,
Szekszárd, Paks,

Dunaföldvár, Dunaújváros,
Kecskemét, Kalocsa)

Telefon: 70/450-2373

LOVAS-
FELSZERELÉS
Paks, Villany utca 2.

Tel.: 20/583-4537
Nyitva: H–P: 8–17-ig,

Sz: 8–12-ig
Amire Önnek és lovának 

szüksége van, nálunk
megtalálja!

BA-TU
Építõipari Kft.

Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!

7030 Paks, Dobó István utca 15.
Telephely: Paks, Ipari Park

Tel./fax: 06-75/313-226
Tel.: 06-30/9372-668

E-mail: batu.epito.paks@freemail.hu

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

ÁRPÁD HENTESBOLT
7030 Paks, Barátság utca 3. Telefon: 06-75/319-287

Sodexho meleg és hideg étkezési 

utalványt elfogadunk!

bontott csirke 499 Ft
csirkecomb 549 Ft
sertés tarja 819 Ft
sertés comb 849 Ft
sertés rövid karaj 869 Ft

bõrös császárhús 629 Ft
pecsenyekacsa 649 Ft
Árpád kolbász 999 Ft
füstölt csülök 899 Ft

A legrövidebb táv száz, a leghosz-
szabb hatezer méter volt a tizenötö-
dik paksi nagydíjon. A kerékpárosok
tizenöt kategóriában álltak rajthoz, a
legjobbakat, s a legifjabb, legidõsebb
versenyzõket díjazták. Az Atomerõ-
mû SE Kerékpár Szakcsoportja ren-
dezte meg a XV. Paksi Nagydíj kerék-
párversenyt, amelyen a különbözõ
korú versenyzõk különbözõ távokon
kerekeztek. 

A legrövidebb szakasz 100 méter, a
leghosszabb hat kilométer volt. A
nagydíj végén dr. Szomor Péter mint
a legidõsebb férfi, Juhász Luca mint a
legidõsebb nõi induló kapott különdí-
jat, illetve legifjabbként Körösztös
Balázs és Vámos Evelin. 

A korosztályok gyõztesei: Cserny
Robin, Sudár Tibor, Erõss Richárd,
Juhász Luca, Farkas Dániel, Haaz
Péter, Somkert Enikõ, Lukács Ró-
bert, Gaál Csanád, Varga Tímea,
Hanol Milán, Kocsner Márton, Vámos
Evelin, Körösztös Balázs.   tévé

Pécsett rendezték meg az Ökölvívó Re-
gionális Bajnokságot, ahol a Paksi
Sportegyesület öklözõi 12 egyesület
versenyzõivel együtt húztak kesztyût.
Magyar István tanítványai egyéniben
taroltak, azonban összesítésben nem si-
került Pécset legyõzniük. Az elõkelõ
második helyet szerezték meg. Serdülõ
50 kg-os súlycsoportban Gertner Fe-
renc nyakába akasztották az aranyat,
sõt a verseny legtechnikásabb bunyósá-
nak járó díjat is hazahozta. Serdülõ
korcsoportban Sárközi Béla második
lett, kadetben Orsós Attila elsõ, míg
Balogh Gábor szintén második. A PSE
felnõtt versenyzõinek sikerült minden-
kit legyõzniük, így súlycsoportjában
aranyérmet szerzett Hegedûs István,
Molnár József, Imre Tamás és Orsós
István. Az eredmények önmagukért
beszélnek, azonban a Kajtár László,
Feil Ádám és Magyar István által irá-
nyított bokszolókra az õsz folyamán
még várnak kemény összecsapások a
magyar bajnokságokon.               -sete-

Remekeltek 
a PSE öklözõi

Paksi kerekesek

Paks Város jegyzõje 

értesíti a város lakosságát, hogy
a Tolna Megyei Közlekedési Fel-
ügyelet építési engedélyt adott a
6. számú fõút 95+600 km–
124+800 km szelvényig tartó re-
habilitációs munkáira.

A határozatok megtekinthetõk
2005. október 27-tõl november
7-ig a Paksi Polgármesteri Hiva-
tal földszinti hirdetõtábláján.

A határozat ellen jogorvoslattal
élni a közszemlére tételt követõ
15 napon belül lehetséges.

Fotó: Balog Judit
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ELADÓ
Skif-sátras utánfutó igen jó állapotban
eladó. Érdeklõdni: 06-20-460-6851

1 db üvegezett alumínium üzletajtó
250x115 cm, 1 db alumínium szerkezetû
üvegkeret kirakat portál 185x118 cm-es, 
1 db 210x100 cm-es kisipari és 210x82
cm-es faajtó eladó. Érdeklõdni lehet:
70/6296-583, 20/5186-552

Dunakömlõdön a Forst Kft. melletti terüle-
ten 2 szobás, összkomfortos csal. ház
2333 m2-es bekerített területtel (szõlõ,
szántó) eladó. Irányár: 9,5 M Ft.

Dunakömlõdön a Radnóti u.-ban kétszin-
tes, összkomfortos, gázfûtéses családi
ház eladó. Vállalkozás céljára is alkalmas.

Kétszobás lakást 1. emeletig beszámítok.
Irányár: 22,8 M Ft.

Dunakömlõdön építési teleknek is alkal-
mas panorámás terület (2100 m2) 13 éves
kordonos fehérszõlõvel betelepítve eladó.
Irányár: 1,5 M Ft

A Dunaföldvári úton a Téglagyár mellett,
szemben a kompkikötõvel, téglaépület-
ben II. emeleti, 66 m2-es, 3 szobás,
összkomfortos, gázfûtéses lakás eladó.
Irányár: 6,2 M Ft.

A lakótelepen az ASE pálya mögött 1364
m2-es közmûvesített építési telek gyümöl-
csössel, szõlõvel, kis épülettel eladó.
Irányár 5 M Ft.

Madocsán, a Kishegyi úton téglafalazatú 

4 szobás, 160 m2 alapterületû családi ház
2 garázzsal, 280 négyszögöl területtel.
Irányár: 12,3 M Ft.

A Fehérvári úton 2 szintes, összkomfortos,
4 szobás családi ház garázzsal eladó. Üz-
letnek, vállalkozásnak is alkalmas. Irányár:
17 M Ft.

Bölcskén a Paksi u.-ban 709 m2-es telken
tégla falazatú, 20 éves, 3 szoba, összkom-
fortos, családi ház eladó beköltözhetõen.
Irányár: 7,2 M Ft.

A Kossuth Lajos utcában, a volt nyugdíjas-
ház tetõterében 2 éve épített, 96 m2-es la-
kás eladó. Irányár 19,4 M Ft. Kétszobás la-
kást beszámítunk, lehet IV. emeleti is.

Az Ady Endre utcában 6 szobás, kétszin-

tes, 2 fürdõszobás, 2 garázsos családi ház
eladó.

Az Öreghegy utcában 747 m2-es terüle-
ten 4 szobás, 2 fürdõszobás, amerikai
konyhás, erkélyes, teraszos, központi
fûtéses családi ház garázzsal, gáz-
csonkkal eladó. Irányár: 25 M Ft.

Pakson, a Fenyves utcában 2 és fél szo-
bás lakás eladó III. emeleti. Irányár:
8,3 M Ft.

Szekszárdon az Alisca u. 4. szám alatt
magasföldszinti, 1 szoba összkomfortos
lakás eladó. Irányár: 6,2 M Ft.

Részletes tájékoztatás: Fonyó Lajos 
ingatlanközvetítõ, befektetési tanács-
adó. Telefon:70/310-8374 és 75/314-119.

Fotó: Fonyó Dániel

Szabad Nép, a Magyar Dolgozók
Pártjának központi lapja, 1956. ok-
tóber 26. Részlet a párt elsõ titkárá-
nak, Kádár Jánosnak a beszédébõl:
„Ifjúságunk egy része békésnek in-
dult és a résztvevõk nagy többségé-
nek céljaiban becsületes felvonulása
néhány óra múltán a bekapcsolódott
népellenes ellenforradalmi elemek
szándékai szerint a népi demokrácia
állami hatalma ellen irányuló fegy-
veres támadássá fajult.”

A Magyar Szakszervezetek köz-
ponti lapja, a Népszava újságírója
október 23-án déli 12 órától éjjel fél
háromig vonult együtt a Budapest
utcáin tüntetõ tömeggel, és felje-
gyezte, amit hallott: „Tizennégy és
fél óra leforgása alatt nem hallot-
tam egyetlen olyan mondatot, mely
a burzsoá restauráció bármilyen for-
máját óhajtotta volna. Nem hallot-
tam egyetlen antiszemita vagy sovi-
niszta kijelentést.” (október 26.)

Magyar Népsport, 1956. november
2.: „Bécsbe utazott a Bp. Honvéd.
Barcelonában lesz a Bilbao elleni el-
sõ Ek-mérkõzés.”

Egyetemi Újság, 1956. november
4. Az egyetemi forradalmi diákbi-
zottság lapja Nyíregyházáról hiva-
talos forrásból azt a hírt kapta, hogy
az oroszok elfoglalták az állomást.
„Az orosz közlegénység a fasiszta
német hadsereg felõl tudakozódik,
ugyanis vezetõitõl azt a felvilágosí-
tást kapták, hogy Magyarországot
fasiszta csapatok szállták meg, s
azok ellen kell felvenni a küzdel-
met.”     

Gutai István

Múltunk a sajtóban

A Tavasz és az Öreghegy utca felett
emelkedõ Kálvária-dombi katolikus te-
metõben lévõ Kálvária kápolna temetõ-
kápolnai szerepet tölt be, emellett kálvá-
ria jellege is meghatározza egyházi je-
lentõségét. A kálvária Krisztus kereszt-
halálának ábrázolása, de így nevezik a te-
lepülésen kívüli magaslatra helyezett,
olykor kápolnába foglalt szoborcsopor-
tot, amelyhez a Jézus utolsó útjának ese-
ményeit felidézõ keresztút vezet. 
A klasszicista stílusú épületet 1809-ben
kezdték el építeni Haffner Fülöp felaján-
lásából és a hívek kisebb adományaiból.
A nyerstéglából épült és vörös tetõcse-
réppel fedett kápolna 1822-re készült el,
Egyed Antal plébános szentelte fel. A
kápolnában két paksi plébánost helyez-
tek örök nyugalomra, Bregovits Jánost
és Bertics Mártont. Az épület 3,61 m su-

garú kör alaprajzon fekszik, magassága
8 m, a toronnyal együtt 14 m. A XIX. szá-
zadban még rendszeresen tartottak itt
misét, sõt a templombúcsú utáni vasár-
napon körmenetet indítottak a kereszt-
úton át a kápolnához. 
1970 augusztusában egy hatalmas vihar
sajnálatos pusztítást végzett az épületen.
Egyetlen villámcsapás elpusztította tor-
nyát, fazsindelyes tetejét. Hamarosan
újjáépítették, ám ezzel a kápolna több
eredeti részletét örökre elveszítette. A
torony csúcsát nem az eredeti hagymata-
gos hullámnak megfelelõen készítették
el, hanem hullám nélküli gúlaként. Az
1815-ös évszám eredetileg a bejárat fe-
letti kiugró falsáv bemélyedésében állt,
ám a felújításnál a kiugró falsávot meg-
szüntetve az évszámot emelték ki. A ká-
polnában lévõ festmény Jézus levételét
ábrázolja a keresztrõl, amit egy híres
pesti oltárképfestõ mester készített. A
tûz után ezt is durván átfestették. 

Hanol János 

A Kálvária kápolna

A kálvária szó sok szenvedéssel járó há-
nyattatást is jelent, melybõl a temetõ-
nek az utóbbi években bõven kijutott.
Az 1990-es évek elején fedezték fel,
hogy a Kálvária temetõ alatt durván 40
km hosszú pincerendszer árulkodik elõ-
deink keze munkájáról. Az újságok ak-
koriban sokat cikkeztek "A Kálvária
kálváriájáról" és a „pincékbe tartó te-
metõrõl.” A földomlás következtében a
leomló löszfal sokak földi maradványait
sodorta magával mindenestül. Sokan
kértek engedélyt szeretteik exhumálá-
sára és újratemetésére. A plébánia kár-
térítést fizetni nem tudott, de a károsul-
taknak ingyen biztosítottak sírhelyet.
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A Reggeli Rulette az új mû-
sorok közé tartozik, hiszen
május óta tölti be a rádió
hétköznap reggeli sávját.
Létrejöttét a rádió új, len-
dületesebb szerkezete indo-
kolta. Így a lehetõ legkeve-
sebb megszólalással, és sok
zenével próbálunk meg a
korán kelõkbe lelket verni.
Azonban a reggel oly fontos
információk sem  hiányoz-
hatnak, mint hírek, helyi hí-

rek, rendõrségi hírek, köz-
lekedési hírek, részletes
idõjárás jelentés, horosz-
kóp, kalendárium, névnap,
születésnap, programaján-
ló, humor és a hallgatók
kedvence a játék.

A zenei összeállítást is úgy
válogatjuk össze, hogy az
frissítõleg hasson a reggeli
készülõdés közben. Szere-
pelnek benne régi nagy slá-
gerek és elõadók, valamint

az újak közül azok, akik va-
lószínûsíthetõen szintén ma-
radandót alkotnak.

Várja Önöket minden
hétköznap reggel hat órá-
tól kilencig a mûsor szer-
kesztõje és vezetõje Zom-
borka Zoltán!

TelePaks

A TelePaks ifjúsági maga-
zinja, a Shaker mûsorán új-
ra a fegyverek világába ka-
lauzolja el nézõit Polgár Ta-
más és Barok Péter. No-
vember 4-én, pénteken
18.30-kor a keceli Polgár
Zoltánnal ismerkedhetnek
meg, aki II. világháborús
fegyvereket és ruhákat
gyûjt. Emellett moziújdon-
ságokról is szó lesz a
Shakerben.

November 5-én, szombaton
lép pályára az ASE férfi
NB I-es kosárlabda-csapa-
ta a Dombóvár ellen. A
mérkõzést másnap, szom-
baton 17.30-tól nézhetik
meg. Szintén a hétvégén
láthatják „Ez történt a hé-
ten címû hírösszefoglalón-
kat szombaton és vasránap
19.00 órától.

November 9-én szerdán 18
órától Nyíri Kristóf áll ka-
tedrára a Mindentudás
egyetemén. Elõadásának
címe: Enciklopédikus tudás
a XXI. században.

Mozi

November 6. (vas.) 19 óra
FEKETE VÍZ

Feliratos amerikai 
pszicho-thriller

November 9. (szer.) 19 óra
A REMÉNY BAJNOKA
Feliratos amerikai dráma

November 11. (pén.) 19 óra
ÉJSZAKAI JÁRAT
Feliratos amerikai 

akció-thriller

November 13. (vas.) 19 óra
NÉGY TESÓ

Feliratos amerikai 
akció-dráma

November 16. (szer.) 18 óra
CHARLIE 

ÉS A CSOKIGYÁR
Szinkronizált amerikai 
fantasztikus-mesefilm

November 18. (pén.) 19 óra
MELINDA 

ÉS MELINDA
Feliratos amerikai vígjáték

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Ügyeletek

A felnõtt- és gyermekorvosi
ügyeletet az 1-es számú Ren-
delõintézetben találják (Rákó-
czi u. 1. Tel.: 75/410-222). Az
orvosi ügyeletet a betegek
hétfõ 8 óráig vehetik igénybe.

Gyógyszertárak:
Október 31–nov. 6-ig
Kristály Gyógyszertár

(Kishegyi u. 50/54.)
November 7–13-ig

Borostyán Gyógyszertár
(Dózsa Gy. u. 12.)

November 14–20-ig
Arany Kígyó Gyógyszertár

(Dózsa Gy. u. 77.)

Hatósági állatorvosok:
November 6-án 

Dr. Angyal László
Paks, Temetõ u. 14.
Tel.: 20/983-11-03

November 12–13-án 
Dr. Bodnár János

D.szentgyörgy, Rákóczi u. 56.
Tel.: 20/978-11-12

Magán állatorvosok:
November 6-án

Dr. Gönczi István
Tengelic-Középhidvég

Tel.: 30/957-08-24
November 12–13-án 

Dr. Hellebrand Zoltán
Nagydorog, Kossuth tér 2.

Tel.: 75/332-144

Hirdetéseit feladhatja 
hirdetési és marketing

tanácsadónknál:
Fonyó Lajos

Tel.: 70/310-8374
e-mail: fonyolajos@freemail.hu

Fortuna rádió 96,3 MHz

KIADÓ ÜZLET- ÉS
IRODAHELYISÉGEK

Paks fõutcáján, 
a volt konzervgyári 

irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

15 m2-80 m2-ig
700 Ft/m2 áron.

Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252

Kiállítás

A Városi Múzeum idõszaki
kiállítása a II. világháború
tárgyi örökségeit mutatja
be. 

A mûvelõdési központban
november 11-én 17 órakor
két kiállítás is nyílik: A kiski-
állítóban  Makó András fes-
tõmûvész, a könyvtárgaléri-
ában pedig Dudásné Béda
Zsuzsanna egyéni ötlettel ki-
egészített szalvéta képeibõl. 

November 13-án a nagyki-
állítóban Ujhelyi Zoltán
(1976–2004) fotóiból nyílik
tárlat.

A  Dunakömlõdi Faluház-
ban Rühl Gizella hobbi-fo-
tós képei láthatók, novem-
ber 15-én 17 órakor pedig
Acélosné Solymár Magdol-
na patchwork kiállítása nyí-
lik meg. 

CHARLIE ÉS A CSOKI-
GYÁR
A történet az excentrikus
csokoládégyárosról, Willy
Wonkáról (Johnny Depp) szól
és Picur Charlieról, egy sze-
gény családból származó kis-
fiúról, aki a gyár árnyékában
él. Picuréknál általában felvi-
zezett káposztaleves a vacso-
ra, amin Charlie szüleivel és
nagyszüleivel osztozkodik.
Charlie elalvás elõtt mindig
kipillant a csokoládégyárra,
mielõtt elaludna, hogy aztán
a gyárról álmodjon. 



Valaha egy csoportba jár-
tunk az óvodában Attilával.
Tizenhárom évvel késõbb a
paksi Chameleon Group
jazz-zenekar cd-jén hallot-
tam szaxofonjátékát. Elkáp-
ráztatott virtuozitása. Ké-
sõbb azt is megtudtam, hogy
szintetizátoron is hasonlóan
remekül játszik.

– 1993-ban kezdtem a ze-
neiskolában furulyán, majd
billentyûs hangszereken,
végül '99-tõl szaxofonon ta-
nulni - meséli a 19 éves fiú,
aki, ha éppen nem próbál
vagy koncertezik, akkor a
Dunaferr Szakközép és
Szakképzõ Iskolában tanul.
Nekem „csak” hét együt-
test sorolt fel, melyek közül
ötnek még mindig oszlopos
tagja. A könnyûzenét ked-
velõ olvasó hallhatta õt már
a cserfõi JazzLand Feszti-
válon több alkalommal, mo-

toros találko-
zón, a Norm
punkbandával
Tolna megyén
kívül is, illetve
az idei Gas-
troblues Fesz-
tiválon is.

– Hú, eddig ez
volt a csúcs! El
se hittem… Ho-
gyan kerülhe-
tek én arra a
színpadra, ahol
elõttem csak a
legnagyobbak
játszhattak?! -
mosolyodik el.

Attila több
mûfajban ki-
próbálta már
magát: a Ludá-
nyi Miklós ve-
zette Hu-rock
együttessel régi magyar
(Dinamit, P. Mobil, Takács

Tamás) dalokat, a Tenger-
tánc népi zenekarral pedig

Kormorán feldolgozásokat
játszanak. 

– Mostanság viszont a
funky is érdekel. Említést
tennék még édesapámról,
valamint Tukács József és
Ruff Ferenc zeneiskolai ta-
nárokról, akik erõsítették
bennem a zene szeretetét –
mondja. 

Szerénysége miatt nem
büszkélkedik eredményeivel
pedig az utolsó Amatõr Pop-
Rock-Jazz Fesztiválon III.
helyezést értek el a
Chameleon Group-pal, az
idei pécsi Rock Maratonon
pedig nyertes zenekar lett a
Norm, ezért jövõre ugyanitt
a Rock Maraton nagyszínpa-
dán léphetnek fel. Ez utóbbi
két együttessel cd- illetve
demófelvételt terveznek a
jövõben, így még biztosan
hallani fogunk róla.

Gyulai István
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Fotó: Csahóczi Fotó

Egy színpadon a példaképekkel

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
(7030 Paks, Dózsa György út 95.)

OM azonosító: 036396

a 2006/2007-es tanévben az alábbi szakokat kívánja indítani

Informatikai szakmacsoport (11-es kódszám)
Elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport (12-es kódszám)
Gépészet szakmacsoport (13-as kódszám)
Környezetvédelem–vízgazdálkodás
szakmacsoport (14-es kódszám)
Közgazdaság szakmacsoport (15-ös kódszám)
Ügyvitel szakmacsoport (16-os kódszám)

Nyílt napok: 2005. november 11. péntek 14.00 óra 
és 2006. január 13. péntek. 14.00 óra.

Felvételi: 2006. február 24., péntek
(pótfelvételi: március 3., péntek)

Valamennyi szakmacsoportban magyar nyelv és matematika tantárgyból írásbeli vizsga van (nem központi).
A felvételi rangsort az írásbeli vizsga pontszáma és az általános iskolai eredmények alapján határozzuk meg.
Felvételi elõkészítõ: Az iskola felvételi elõkészítõt tart, kezdési idõpontja 2005. november 23. 14.00 órakor az iskola épületében.
Pályaválasztási felelõs: Szabó Béla igazgatóhelyettes

Iskolánk a Paksi Atomerõmû Rt. bázisiskolája.
Telefon: 75/519-300; fax: 75/414-282

Honlap: www.eszi.hu; e-mail: eszi@eszi.hu


