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Kiemelik a sérült
kazettákat (8. oldal)

Tarolt a jobboldal
(Összefoglalónk a 2. oldalon kezdõdik)

Igényelje lakásvásárláshoz, felújításhoz, bõvítéshez,
hitelkiváltáshoz lakáshitelünket,

akár az ingatlan értékének 75%-áig forint vagy deviza alapon.
Havi törlesztés 1 millió Ft hitelösszegre akár 5.700.- Ft induló részlettõl
a futamidõ függvényében. (THM 6,17%-tól)
45 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Paks, Villany utca 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!
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Választás után
Hasonlóan az ország településeinek többségéhez, Pakson is totális gyõzelmet aratott a jobboldal. S az országos tendenciához hasonlóan, itt is a pártpolitika játszotta a fõszerepet. Néhány kivételtõl eltekintve a két
nagy pártszövetség, a Polgári Összefogás, illetve az
MSZP-SZDSZ megszerezte a választókerületekben a
szavazatok körülbelül nyolcvan százalékát. A polgármester-választás esetében ez az arány még nagyobb. A
civil jelölt kevesebb, mint nyolc százalékot kapott.

A tíz egyéni képviselõi helybõl kilencet szerzett meg a
Polgári Összefogás az október elsejei helyhatósági választáson Pakson. A polgármester a következõ négy évben is Hajdú János lesz, aki
a Polgári Összefogás jelöltjeként indult. Egyéni körzetben csupán Kovács Sándor
tudott más színekben bejutni a testületbe. A Paksi Lokálpatrióták Egyesülete az
övén kívül a töredékszavazatok alapján még két képviselõi széket szerzett. Listán az
MSZP-SZDSZ négy, a Paks
Városért Mozgalom egy
mandátumhoz jutott. A paksi képviselõ-testület egyéni
képviselõi
körzetenként:
Kern József, Ulbert Sándor,
Féhr György, Kern József,
Bagdy László, Szabó Sándor,
Barnabás István, Bana János, dr. Potoczky Iván, a tízes körzetben pedig Kovács
Sándor.
Hajdú János, a Polgári
Összefogás jelöltje másodszor kapta meg a szavazók
bizalmát Pakson. – Az elmúlt

négy év munkája mellett
minden bizonnyal a mostani
politikai helyzet is hozzájárult ahhoz, hogy ez az eredmény szülessen – mondta
utalva nemcsak saját, hanem
csapata gyõzelmére. Hozzátette: az, hogy az irányító
csapatnak többsége van,
nem jelenti, hogy nem lesz
torzsalkodás. Elképzelhetõ,
hogy rendkívül kemény ellenzék lesz az MSZPSZDSZ, de az is lehet, hogy
egy szerényebb magatartást
tanúsítanak. – Egy biztos, ez
a többség nem csak lehetõséget biztosít a nyugodt
munkára, hanem rendkívül
nagy felelõsséget tesz a vállunkra, különösen, mert nem
tudjuk, mit hoz a második és
harmadik Gyurcsány-csomag. Ha Paks lehetõségei
nem csökkennek, ugyanilyen
eredményeket tudok ígérni –
mondta még. – Azt gondolom
– fûzte hozzá –, hogy ez a csapat képes arra, hogy kiválogassa a Paks érdekében álló
fejlesztési célokat, van annyira szociálisan érzékeny, hogy
ellensúlyozza a mostani kormányzati megszorításokat, és
van annyira intelligens és tapasztalt, hogy következetesen, vezetési allûrök nélkül
kormányozza a várost.
Hajdú János egyéni gyõzelmével kapcsolatban a következõket nyilatkozta lapunknak: – Hát én ezt még nem
mondtam el senkinek, de
négy év alatt egy napot voltam szabadságon, velem minden nap találkozhattak a hivatalban, rám mindig támaszkodhattak a hivatali munka-

társaim, de az intézményvezetõk elõtt is nyitva állt az ajtóm, s ugyanezt mondhatják a
sajtó munkatársai is. A munkának, munkabírásnak, Paks
eddig legalábbis meglévõ jó
lehetõségeinek is köszönhetõ
a gyõzelem – sorolta. – Lehetne még folytatni, de inkább
szeretném megköszönni a választók bizalmát. Azt, hogy
észrevették, hogy az elmúlt
négy évben is csak Paksért
dolgoztam, és nem a saját érdekemben – zárta a város polgármestere a választások estéjén lapunknak adott interjúját.
Barnabás István, a FIDESZ helyi vezetõje szerint
a siker titka, hogy az országos politikai helyzet nekik
kedvezett, jó jelöltekkel jó
kampányt csináltak. Az,
hogy ellenzéki a város vezetése, Barnabás István reményei szerint nem jár hátránnyal, hiszen az Európai
Unió nem így mûködik – Ha
Nem érkezett egyetlen,

választás tisztaságára vonatkozó bejelentés sem a
paksi választási irodához.
Nem kapcsolódik ugyan az
önkormányzati választásokhoz, de Biritón rosszul
lett és meghalt egy idõs férfi, miután leadta szavazatát. Az idõs férfi Paks külterületén, Biritón, a 21. számú körzetben adta le szavazatát. A szavazóhelyiség az
I. István Szakképzõ Iskola

van egy jó pályázat, biztosított az önerõ, a sikernek
semmi köze a kormányzati
kapcsolatokhoz – fogalmazott. Az, hogy önállóan is
megvan az abszolút többségük, szerinte azt jelenti,
hogy a város nyugodt négy
év elé néz, ki lehet vonni a
pártpolitikát a várospolitikából. – Van idõnk, át fogjuk
gondolni, hogy milyen szövetségi politikát folytassunk,
miként bõvítsük ezt a többséget – tette még hozzá.
– Elsöpört szõröstül-bõröstül az országos közhangulat. Ilyen mértékû vereséget
el sem tudtam képzelni –
mondta a választások másnapján az MSZP-SZDSZ közös
polgármesterjelöltje.
– Még értékelni nem volt
idõnk, csak konstatáltuk az
eredményeket, ahogy érkeztek. Lesújtó volt ránk nézve.
(Folytatás a 3. oldalon)
(Folytatás a 2. oldalról)

épületében van. Sz. Ferenc
reggel 9 óra elõtt, amikor
szavazni érkezett, még jól
volt, az épülettõl 20-30 méterre esett össze. Egy helybeli azonnal hívta az ügyeletet, de a kiérkezõ orvos
már csak a halál beálltát
tudta megállapítani. Információink szerint az idõs
ember hosszú ideje beteg
volt, érszûkület miatt korábban egyik lábát amputálták.
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Ami az önkormányzati választásoknál meghatározó
szokott lenni, most nem volt
az. Sem az elvégzett munka,
sem az emberség, sem a tisztesség, sem a több éves gyakorlat, vagy tapasztalat nem
számított – tette hozzá Faller
Dezsõ. – Jó szívvel gratulálunk a gyõzteseknek, a Polgári Összefogásnak, és Kovács Sándornak, aki egyedüliként nyert más szervezet
jelöltjeként. Külön gratulálok Hajdú Jánosnak, aki kimagasló eredménnyel nyerte meg ezt a választást. Kívánom neki, hogy nagyon sikeres legyen, és sok-sok eredményt tudjon hozni a következõ négy évben ennek a városnak – folytatta Faller Dezsõ, aki listaelsõként szintén
tagja lesz a most alakuló
képviselõ-testületnek.
Sok meglepetést okoztak
a 2006-os helyhatósági választások Herczeg József
számára. A Paks Városért
Mozgalom polgármesterjelöltje nem gondolta, hogy a

Tamásné (Dunakömlõd) régebben szívesen
politizált, de most nemigen figyelte a kampányt, fásult és
csalódott. Gyermekei jövõjét
tartotta szem elõtt, amikor
mérlegelte, kire szavazzon. Az
elmúlt négy évben végzett
munkával elégedett, szépnek
látja Dunakömlõdöt, ahol
negyven éve él. Kiemelte a felújított Béke utcát és a templom rendezett környezetét. A
következõ idõszakot illetõen
arra kíváncsi, hogy mi lesz a
sorsa a volt iskola épületének.

Csapó

Fotó: Szaffenauer Ferenc

pártok ennyire elõtörnek,
ilyen hatalmas szeletet tudnak lehasítani a tortából. –
Én mindig arra gondoltam,
hogy a helyhatósági választás nem csak a pártokról
szól. Ebben a dologban tévedtem – fogalmazott. Herczeg József szerint nagyon jó
csapat állt össze a Paks Városért Mozgalomnál, s ezért bízik abban, hogy ez a társaság
négy év múlva jobb ered-

ményt fog elérni. A csapatban egyébként ketten voltak
csupán, akik már korábban is
megmérették magukat választáson. A töredékszavazatoknak köszönhetõen Herczeg József listavezetõként
képviselõi mandátumhoz jutott. – Hogy milyen feladatot
kapok, az majd az egyeztetõ
tárgyalások után fog kiderülni. Az mindenesetre jó, hogy
egy civil szervezetnek van

Választási legek

400 szavazattal (42,64%) kapott többet, mint riválisa,
Szinger Ferenc.

A legtöbb szavazatot,

A legszorosabb eredmény

mégpedig a voksok 61,94%át Ulbert Sándor kapta a 2es választókerületben. 581en szavaztak rá.

a 10-es körzetben született.
Kovács Sándor csupán 10
vokssal, azaz 1,31%-kal
elõzte meg Spiesz Józsefet.
Ez az egyetlen körzet, ahol
nem a Polgári Összefogás
jelöltje nyert.
A legaktívabb kerület a
4-es, a választók 63,3%-a
ment el voksolni.
A legpasszívabb körzet a
6-os, a szavazásra jogosultak 45,65%-a jelent meg.

A legkevesebb szavazatot

az egyes körzetben induló
független jelölt kapta. A
Zsidainé Mohai Zsuzsára
adott 21 szavazat 1,91%-ot
jelent.
A

legnagyobb

arányú

gyõzelem a 2-es körzetben
született. Ulbert Sándor

Kovács Eszter (Paks) fõleg a

szórólapokat olvasta, de nézte
a tévét, és egy kampányzáró
gyûlésre is elment. Döntésében szempont volt, hogy a jelölt a körzetében lakjon, tisztában legyen az ottani problémákkal. Az elmúlt négy évrõl
elmondta, hogy szerinte a
képviselõ-testület rengeteget
tett a városért, sok beruházás
volt, konkrétan említette a
körforgót és a gimnázium
elõtti területet. Szeretné, ha a
Malomhegyet és a lakótelepet
össze lehetne kötni egy úttal.

Klein Jánosné (Paks) figyelemmel kísérte a kampányt, érdekelte mi történik, ki mit mond. Arra szavazott, akit a legalkalmasabbnak talált, és bízik abban, hogy az ígéretek be is
teljesülnek. Úgy látja,
hogy az elmúlt ciklusban
fejlõdött a város, az utak
állapotát emelte ki. Azt
szeretné, ha jó és fõleg kiegyensúlyozott
légkör
uralkodna a városvezetésben, s hogy ne legyenek ellentétek, viszályok.

3

képviselõje a testületben –
tette hozzá. – Azt kívánom a
megválasztottaknak, hogy sikerüljön jól dolgozniuk a város érdekében. Elsejéig harc
volt és küzdelem, másodikától pedig egyetértésben kell
dolgozni a város érdekében –
zárta az értékelést Herczeg
József.
Megismételték a Lokálpatrióták a 2002-ben elért
eredményüket, három helyet szereztek a testületben,
egyet egyéni körzetben, kettõt listán. – Megfogyatkoztunk a választások elõtt,
ezért azt gondolom, hogy ez
egy olyan eredmény, melyet
nem kell szégyellnünk – értékelt Kovács Sándor. A Paksi Lokálpatrióták elnöke kiemelte, egyesületük az
egyetlen olyan jelölõszervezet, amely nyerni tudott
egyéni körzetben a Polgári
Összefogás mellett. Kovács
Sándor hozzátette, részükrõl
a kampány végig nyugodt
légkörben zajlott.
(Folytatás a 4. oldalon)

Mezõsi Andrea (Paks) a hetes körzetben lakik. Figyelte
a tévé, a rádió és az újságok
híradásait, szórólapokat is olvasott. Szavazásnál azt nézte,
ki az, aki a legtöbbet tesz a városért, de a pártállás sem volt
mellékes. Szerinte a négy évben történt jó is, rossz is, de
végül is a város fejlõdött, és a
körzetében is tapasztalt elõrelépést. A járdák, a VMK elõtti tér burkolatának, valamint
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola épületének felújítását tartja szükségesnek.
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(Folytatás a 3. oldalról)
Igyekeztek hangsúlyozni a
pártsemlegességet, illetve a
szakmaiságot. – Jobb eredményre számítottam, úgy
gondoltam, hogy két egyéni
körzetet nyerünk, és hozzá
két listás helyet. Ez nem sikerült, ennek ellenére nem vagyok elégedetlen – fûzte még
hozzá Kovács Sándor, aki a
10-es választókerületben tíz
szavazatkülönbséggel nyerte
meg a választást. Õ volt az
egyetlen nyertes, aki nem a
jobboldali szövetség jelöltjeként gyõzni tudott.
Kisebbségi

ták a kisebbségi önkormányzatok mûködését úgy a kultúra fellendítése, mint a
nemzetiségi oktatás terén. A
cigány szavazók többsége
szerint nincs egység a ro-

mák közt, nagy a széthúzás.
A kisebbségi önkormányzati
választásokon végül a cigány
kisebbségi önkormányzatba
öten jutottak be, õk mindannyian a Paksi Duna-menti

A Paks környéki települések zömében nincs változás,
a korábbi polgármester irányíthatja a települést. Így
van ez Bölcskén, Pálfán,
Dunaföldváron, Dunaszentgyörgyön,
Gerjenben,
Madocsán, Nagydorogon,
Pusztahencsén. Bikácson
idõközi választásokat kell
kiírni, mert ugyanannyi
szavazatot kapott a korábbi
vezetõ Varga János, valamint Nyerges Ferenc.
Kajdacson a korábbi alpolgármester, Boda János kapott bizalmat a falu lakossá-

gától. Györkönyben nem
szállt ringbe Rohn Mátyás,
aki több mint húsz éven át
állt a falu élén, hat jelölt közül választhatták meg utódját az ott élõk. A legtöbb
szavazatot Braun Zoltán
kapta. Németkéren sem indult az elmúlt négy év településvezetõje, Bakos Batu,
utódja Horváthné Gál Erika lett. Sárszentlõrincen új
polgármester vezeti a testületet a következõ ciklusban:
Demény Károly személyében. Õ korábban Nagydorog alpolgármestere volt.

jelöltekre

a választási törvény módosítása értelmében idén csak az
a választó szavazhatott, aki a
szavazás elõtt egy mindenkihez eljuttatott formanyomtatványon valamely kisebbséghez tartozónak vallotta
magát. Pakson cigány és német kisebbségi jelöltekre lehetett leadni a voksokat a
polgármesteri hivatalban.
Összesen 153 cigány és 252
német nemzetiségû regisztráltatta magát. Ez a szám
minden bizonnyal nem tükrözi a valóságot, hiszen ennél
jóval többen élnek városunkban mindkét kisebbségbõl.
Az általunk megkérdezett
szavazók fontosnak tartotKicserélõdött a tagság

a cigány kisebbségi önkormányzatban (CKÖ), a Dunamenti Közhasznú Cigány
Egyesület öt jelöltje jutott be.
Gertner Ferenc már állt korábban a CKÖ élén, mostani
megválasztásukat úgy értékeli, hogy a romák visszavágtak
két évvel ezelõtti leváltásáért.
Akkor három képviselõ jutott
be az õ csapatából, egy „átállt”
Solt Pál táborába, s õt választották új elnökké. – A paksi
romaság megunta, hogy a
pénzek nem oda kerültek,
ahova kellett volna – mondta
Gertner Ferenc, hozzátéve:
most végre a romák döntötték
el, hogy kik kerüljenek a ki-

sebbségi önkormányzatba. Az
egyesület vezetõje, aki várományosa a CKÖ elnöki székének, elmondta, érzékelni fogják a romák, hogy van kisebbségi önkormányzat. Legnagyobb feladatnak azt tartja,
hogy munkához juttassa a romákat, s azoknak ne kelljen
segélyért sorban állni. Abban

bízik, hogy mindebben a polgármester és az atomerõmû is
segítségére lesz.
A német kisebbségi önkormányzatban hárman maradtak a régiek közül. Köztük
Féhr György, a korábbi elnök.
Hogy õ vezeti-e a német önkormányzatot a jövõben is,
még nem dõlt el, hiszen egyé-

Közhasznú Cigány Egyesület tagjai. Elsõ helyen végzett Gertner Ferenc, õt követi Kovács Apollónia, Farkas Árpád, Kiss Zoltánné,
majd Gertner Ferencné zárja a sort.
A német kisebbségi önkormányzat öt tagja a Tolna megyei Német Önkormányzatok
szövetségétõl került be. Sorrendben Féhr György, Hirt
József, dr. Strasszer Tamás,
Hetzmann Albert és Jozafné
Forster Mónika. A kisebbségi
önkormányzati választásokon
összesen kétszázharminchárman szavaztak: a cigány önkormányzatra százkilencen,
míg a németre százhuszonnégyen adták le voksukat. Érvénytelen szavazat nem volt.
pt-kgy-sj-vt

Higiénikus,
gyors barnulás
verhetetlen áron!
Ha szeretné
megõrizni barnaságát,
a Tanuszodában
hatvancsöves
álló szolárium várja!
A gyors barnulást vadonatúj
csövek garantálják.
Hétközben: 6–20 óráig
Hétvégén: 8–20 óráig
ni képviselõként mandátumot
szerzett a települési önkormányzatban is. A német önkormányzat lapzártánkig nem
tartotta meg alakuló ülését.
– Úgy gondolom, hogy az önkormányzat mûködését tekintve nem fog változni semmi, ebben mi réges-rég egyetértettünk nem csak a korábbi
képviselõkkel, hanem például
azokkal is, akik most újként
bekerültek az önkormányzatba – fogalmazott Féhr
György, aki szerint az önkormányzat mûködése eddig is
helyes irányt mutatott, ezen
nem kell változtatni, maximum kiegészíteni lehet újabb
feladatokkal.
Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Összefogtak a játszóterekért
Három játszóteret adtak át
a napokban Pakson. Elkészült egy az úgynevezett Váci Mihály utcai tömbbelsõben, egy dunakömlõdi sportpályán, illetve telepítettek
néhány játékot a KRESZparkban is. A munka kivitelezõje a BA-TU Kft. volt.
Balogh József ügyvezetõ elmondta, mindhárom helyszínen szoros határidõvel dolgoztak, és uniós szabványnak minden tekintetben
megfelelõ játékokat telepítettek. A tereken a gyerekek
biztonságát gumitégla garantálja. A Váci Mihály utcában már egy éve lebontották
a játékokat, így nagy örömmel fogadták a gyerekek a
hintát, mászóvárat. Nem
volt ez másképpen a

KRESZ-parkban sem, mely
egykor a gyerekek legkedveltebb helye volt, de eltávolították a veszélyesnek mi-

nõsített eszközöket. Ide – mint Balogh József elmondta – csupán
néhány játék került, hiszen csak a
tervezett fejlesztés
elsõ ütemét valósították meg a megrendelõ kérésének
megfelelõen. Hum
Ferenc
mûszaki
osztályvezetõ megerõsítette,
a
KRESZ-parkban
még két ütem hátra
van, sõt a parkosítás is. Ez utóbbit
meg tudják oldani
más forrásból, de az újabb
játékok telepítéséhez pénz
kell, amirõl viszont az új testület dönthet a költségvetés

Röviden

– Gyönyörû lett ez a virágos
kert, inkább az autók parkolhatnának itt! – Ezzel a kommentárral küldte el szerkesztõségünkbe olvasónk ezt a város fõutcáján készült képet.
Kérdésünkre, hogy miért
ilyen a nemrég elkészült út
melletti ágyás, a polgármesteri hivatal mûszaki osztályvezetõje adott választ. Hum
Ferenc elmondta, a beruházás része volt az út melletti
parkosítás. Ebben az esetben
nem is az önkormányzat, hanem a közút kezelõje volt a

megrendelõ. S bár a hivatal
munkatársai többször szorgalmazták, rendezze a leendõ
zöldfelületeket a kivitelezõ
Soltút Kft., eddig nem jártak
sikerrel. A tervek, illetve a
szerzõdés szerint füvesítenie
kell az út építõjének ezt a területet. Hasonló gondokra lehet számítani a nemrég átadott gimnázium elõtti útszakasznál, ahol szintén burjánzik a gyom. Itt a beruházás
részeként egy éven át gondoznia kell a zöldfelületet a kivitelezõnek.

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

Villamos
távvezetékfelújítás zajlik Pakson. Az
Országos
Villamostávvezeték, azaz OVIT Zrt. végzi
a munkát a MartonvásárPaks közötti 400 kilovoltos
vezetéken. A munkák során
a gépek kárt okozhatnak a
nyomvonalon fekvõ házak
kertjében-udvarában, ezért
a terület használóját kártalanítás illeti meg. Az érintettek kártalanítási igényüket a
jelen lévõ építésvezetõnél
személyesen vagy levélben
az OVIT-nál jelenthetik be.
A népmese napja

alkalomból játékot
hirdetett a Paksi
Pákolitz
István
Könyvtár. Kortól,
nemtõl függetlenül mindenki szavazhatott legkedvesebb népmeséjére. Az eredményhirdetésre
szeptember 30-án,
a népmese napján

5

elfogadásakor. A játszóterek
cseréjére, felújítására 12
millió forintot különített el a
testület. A benyújtott pályázat sajnos nem nyert. Hoszszas egyeztetés, számolgatás után sem volt elegendõ a
pénz, még úgy sem, hogy
Dunakömlõdön Kern József
felajánlotta képviselõi keretét, azaz egymillió forintot.
Hogy a KRESZ-park felújításának elkezdésérõl nem
kellett lemondani, az annak
köszönhetõ, hogy Hajdú János felhalmozott képviselõi
keretébõl e célra fordított
mintegy 1,7 millió forintot.
Így készült el a három park.
Dunakömlõdön Törõ György
fafaragó munkáját dicsérik a
játékok, a két paksi parkba
Svédországból érkeztek az
úgynevezett HAGS játékok,
hinták.
vida
került sor. Ezen a napon a
könyvtár egyéb programokat is szervezett, volt bábkészítés, mesélés és játék is.
Új utcaseprõ és -tisztító

gépjármûvet vásárolt az önkormányzat segítségével a
DC Dunakom Kft. Eddig
egy húszéves géppel végezték a város takarítását, de
komoly karbantartásokra
volt szükség ahhoz, hogy
üzemképes legyen. Saáry
Miklósné, a DC Dunakom
Kft. ügyvezetõje elmondta,
hogy a most megvásárolt autó minden tekintetben megfelel az elvárásoknak. -tv-
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Száraz lábbal a Síksoron

Útépítés állami pénzzel

Befejezõdött az építkezés a
Síksoron, elkészült az út
parkkal, játszótérrel együtt.
A munkát nyár közepén
kezdte a közbeszerzési pályázaton nyertes tolnai Hegedûs és Schmidt Kft. Azon
kívül, hogy megépítették az
utat, járdát, kapubejárókat,
a zöldfelületet is rendezték,
és játszóteret is építettek.
A korábbit – amit még a
környéken élõk hoztak
létre – le kellett bontani,
mert nem volt szabványos,
és éppen az út nyomvonalában állt. A munka – mint
Hum Ferenc, a mûszaki
osztályvezetõje tájékoztatott – összességében valamivel több mint 40 millió
forintba került, amibõl 27
millió forint állami támogatás. A régi építésû utcák
közül ez volt az utolsó Pakson, amelyiknek nem volt

Júliusban kezdõdtek Pakson
az úgynevezett 1 + 1 forintos
útfelújítások. A felújításra
váró utcákat két csoportra
osztották. A Dunacenter
Therm Kft. szeptember 29-i
határidõre vállalta az általa
elnyert szakaszok megépítését, azaz a Vak Bottyán utca,
a Hõsök tere, a Gyár utca,
valamint a Zápor utca Kishegyi és Hõsök tere közötti szakaszának megépítését. Hum
Ferenc mûszaki osztályvezetõ elmondta, 77 millió forintba került ez az útfelújítási
program. Ennek – bár a
program lényege az egy forintos saját részhez egy forintos állami támogatás –
nem egészen fele központi
forrás, hiszen azt csak utakra
lehet fordítani, más munkákra, így például közmûcserére
nem. Az említett esetekben a

Gyár utcában és a Hõsök terén ivóvízvezeték-fektetésre
is sor került, a Vak Bottyán
utcában ez már korábban
megtörtént. Az utcákban,
mint a mûszaki osztályvezetõtõl megtudtuk, az új útburkolat elkészítése mellett járdák, kapubejárók készülnek.
Több utcában még nem végeztek, ebben a hónapban folyik az útfelújítás. A meghirdetett munkák másik csoportját elnyerõ Soltút Kft.
október végi határidõvel vállalta a Domb utca Kishegyi
és Tolnai közötti szakasza, a
Szérûs és a Csendes utca, valamint a Jámbor Pál, Kalap,
Bástya, Nyár utca és a Virág
utca egy rövidebb szakaszának aszfaltozását. Ez az útfelújítási „csomag” is 77 millió forintba kerül.
-vida-

tésre. Gondoskodni kell útról,
közmûvekrõl is. Éppen emiatt fontos, hogy összehangolják az elképzeléseket, lehetõ-

kintést igényel, hiszen figyelembe kell venni a tulajdonosok igénye mellett például az
elõírt telekméretet, a közmûvek nyomvonalát, sõt lehet,
hogy cserére is szükség lehet
kapacitáshiány miatt.

ségeket. Több variáció is készült, melyeket a tulajdonosok igényei alapján állítottak
össze, s a hivatal mûszaki osztályvezetõje be is mutatott az
érintetteknek. Hum Ferenc
elmondta, hogy lakossági kezdeményezésre történt a munka megkezdése, mely körülte-

A Május 1 utcában már elõrehaladottabb a telekkialakítás, a Vácikában még a munka elején járnak. A telekhelyzet kapcsán az osztályvezetõ
úgy tájékoztatott, hogy önkormányzati
tulajdonban
nincs eladó, magánkézbõl lehet vásárolni korlátozott

számban, ezért lenne szükség
újakra. Az utóbbi idõben az
volt a jellemzõ, hogy nem új
házak épültek, hanem a régieket vásárolták meg, s bontották le, vagy újították fel. Ez,
mint Hum Ferenc mondta,
minden bizonnyal elõnyös
volt a városközpont számára,
de az ilyen lehetõségek is
csökkenõben vannak.
A város különbözõ pontjain
más és más a minimális méret
és a beépítési arány, tájékoztatott a fõépítész. Horváth
András elmondta, a Vácikában és a Május 1 utcában nem
megfelelõ a struktúra, ezért
azt át kell alakítani. – A határozott szándék – mondta a fõépítész –, hogy ne terjeszkedjen a város, hanem a meglévõ
infrastruktúrát kihasználva
az eddig lakott területeket
használja tovább, s azok ne
néptelenedjenek el. Horváth
András szerint ennek eredménye és Paks helyi értéke
az, hogy nagyon sok régi épületet felújítottak.
-tV-

szilárd burkolata. Azokban
az utcákban, ahol az utóbbi
idõben alakítottak ki telkeket, s építettek házakat,
vannak szilárd burkolat
nélküli szakaszok. Ilyen
például a Pákolitz és az
Öreghegy utca.
-vt-

Terjeszkedne a város
Az önkormányzat telekkialakítással kapcsolatos fórumot
hirdetett a Vácikában és a
Május 1 utcában érintettek
számára. Ezeken a területeken a leendõ építési telkek
magántulajdonban vannak,
telekké alakításukhoz tulajdonosaik szándéka is kell.
Ezen túl több dologban
egyezségre kell jutnia a tulajdonosoknak az önkormányzattal, mely csak a tervezésben vesz részt, illetve koordinációs feladatokat lát el.
A Vácikában igen vegyes a
kép, akad olyan ingatlan, ahol
laknak, másutt hétvégi házak,
gazdasági épületek vannak és
mezõgazdasági tevékenységgel, szõlõmûveléssel foglalkoznak a gazdák. Ha itt építkezésbe fognak, a mostani telekméretek és formák sem
maradhatnak meg, hiszen
több nadrágszíjparcella van,
amely nem alkalmas beépí-

Fotók: Fonyó Dániel (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)
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Tanulni vágyókat várt a képzési börze
Elsõsorban érettségizett
pályakezdõket vártak a Tolna Megyei Munkaügyi Központ paksi kirendeltségének közelmúltban rendezett képzési börzéjére. A
meghívott képzõk bemutatták ajánlatukat, tájékozódni lehetett uniós álláskeresésrõl, délután pedig a térség könyvelõinek tartottak
tájékoztatót aktuális témákról. Mindemellett az álláskeresési technikák oktatásáról is hallhattak az érdeklõdõk. Létezik három
hetes képzés, amely álláskeresõ klub keretében mûködik minden megyében,
de mára kialakultak rövidebb változatok is. Igénybe
vehetõ három-, illetve egynapos oktatás, mert azt tapasztalták, vannak olyan álláskeresõk, akiknek nincsen szükségük a teljes

kurzusra, csupán egy-egy
elem elsajátítására. Elsõként felmérik, hogy az álláskeresõ milyen tapasztalatokkal, erõforrásokkal
rendelkezik; megnézik, milyen munkát szeretne végezni, illetve milyen állás
lenne megfelelõ számára. A
képzésben aztán a hallgatók elsajátítják az írásos
anyagok: önéletrajz, bemutatkozó kártya elkészítését,
majd álláskeresési módszereket ismerhetnek meg, a
személyes kapcsolatok mûködtetését, illetve a spekulatív álláskeresést.
– Elõbbi lényege, hogy
egy ismerõssel folytatott
beszélgetés ne rekedjen
meg a kérdésnél, tudsz-e
valami állást, a spekulatív
pedig azt, hogy az illetõ
nem a hirdetéseket nézi,
hanem azt, hogy az õ erõ-

forrásaival, tapasztalataival, munkavégzõ képességével hol tudja elképzelni
magát mint munkavállalót,
majd a helyeket összegyûjti, s a tanított módszerrel
megkeresi ezeket. A cél az,
hogy minél több kompetens
vezetõvel sikerüljön találkoznia. A résztvevõk megtanulnak tárgyalni a munkáról, fizetésrõl, juttatásokról, illetve ahhoz is kapnak tanácsokat, hogyan lehet megtartani az elnyert
állást – összegezte a program tartalmát Márk László, a Tolna Megyei Munkaügyi Központ humán szolgáltatási osztályának munkatársa. A börzén az Európai Unió által támogatott
„Lépj egyet elõre” program
képzési palettáját is bemutatták. A program keretében olyan emberek oktatá-

sát finanszírozzák, akik
nem rendelkeznek szakképzettséggel, õk a nyolc általánost végzettek, illetve a
gimnáziumi
érettségivel
rendelkezõk. Ugyanakkor
nagy hangsúlyt fektetnek a
hét-nyolc osztályos felzárkóztató képzésekre is.
Amellett, hogy a tanfolyam
ingyenes, sikeres vizsga
esetén egy havi minimálbért is biztosítanak.
– A támogatott képzések
elsõsorban a hiányszakmákban adnak végzettséget – tájékoztatott Tóth
András, a TMMK munkatársa, a program mentora.
Az említett lehetõségekrõl,
programokról a Tolna Megyei Munkaügyi Központ
Paksi Kirendeltségén tájékozódhatnak az érdeklõdõk.
-kgy-

mint például az élõ énekszó.
Rompf Gabriella tanár a
bölcsõdék szerepérõl, jelentõségérõl beszélve egyebek
mellett azt emelte ki, hogy
nem egészségügyi, gyermekmegõrzõ intézményrõl
van szó, hiszen a bölcsõdék

bekapcsolódnak a nevelési
folyamatba.
– A gyerekek pszichés fejlõdése ugyanúgy biztosított a
bölcsõdében, mint otthon, így
azok a gyerekek, akik oda
járnak, nincsenek hátrányban azokkal szemben, akik
óvodás korukig otthon vannak – emelte ki. Ezt támasztja alá a városban végzett felmérésének
eredménye.
Eszerint a készségek fejlõdése, illetve szociális fejlõdés
terén inkább elõnyt jelent a
kicsiknek a bölcsõde. Ennek
okát többek közt abban látja,
hogy a bölcsõdében a gondozónõk figyelme egész nap a
gyermekre irányulhat, sok
játékra, különbözõ foglalkozásokra van lehetõség. Hozzátette, úgy érzi, hogy a bölcsõdék még mindig nem kapnak elég nagy figyelmet,
megbecsülést.
-gyöngy-

Nem csak gyerekmegõrzõ
Regionális szakmai konferenciát szervezett a Bóbita
bölcsõde, amelynek központi témája a korai mûvészeti
nevelés volt. A találkozót
azért hívták életre, hogy a
téma körüljárásával segítsék a gondozónõk munkáját, mondta el Laszlóczki
Józsefné, a bölcsõde vezetõje. A meghívott szakemberek elõadásaiból kiderült,
milyen hatással vannak az
irodalmi mûvészeti élmények a kicsikre, szó volt a
kreativitás fejlesztésérõl a
képzõmûvészeti
nevelés
tükrében, a mûvészetterápia jelentõségérõl, a veszélyeztetett gyermekek bölcsõdei gondozásáról, a zene
szerepérõl, illetve arról,
hogy mindebben milyen feladata van a gondozónõknek.
Gáll Ferencné énektanár
rámutatott, a bölcsõdei zenei nevelés feladata, hogy
Fotók: Szaffenauer Ferenc

felkeltse a kicsi gyermekek
érdeklõdését a mûvészeti
ág iránt. Mint mondta, erre
a bölcsõdékben egész nap
lehetõség van mindenféle
direkt tanítás nélkül, a gyerekek életkorának megfelelõ, egyszerû eszközökkel,
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A paksi atomerõmûben kezdõdõ elhárítással kapcsolatban öt kérdést intézett az Európai Bizottsághoz az Európai Parlament zöld pártjainak
energiaügyi szóvivõje. Rebecca Harms a paksi mûvelet
biztonságát firtatta. Az Országos Atomenergia Hivatal
fõigazgatója közleményben
reagált a biztonságot érintõ
kérdésekre.
Harms szerint a fûtõelemeket további eltörésük nélkül
kell kiemelni, vagy ott hagyni, ahol vannak, mert szerinte fennáll a veszélye egy még
nagyobb nukleáris katasztrófa bekövetkeztének. – Az eltávolítási mûveletek körül az
OAH semmilyen bizonytalanságot, vagy nem kellõen
feltárt veszélyforrást nem
lát. A nukleáris biztonsági
hatóság meggyõzõdött arról,
hogy az eltávolítás végrehajtását úgy tervezték meg,
hogy emberi számítás szerint
kizárt bármilyen a környeze-

tet károsító hatás fellépte –
szól a hatósági válasz. A szóvivõ szerint a döntéshozatali
eljárásból teljesen hiányzik
az átláthatóság. – A döntéshozatal alapvetõ elemét képezik a hatósági döntések,
melyek nyilvánosak, azokhoz
minden magyar állampolgár
és civil szervezet hozzájuthat, a magyar zöld szervezetek minden az eltávolításra
vonatkozó nukleáris biztonsági hatósági határozatot
megkaptak – írja az OAH.
A közleményben kiemelik: a
hatóság számára a paksi
atomerõmû egyértelmûen
igazolta, hogy az eltávolítási
munkálatok nem növelik a lakosság veszélyeztetettségét.
A Dr. Rónaky József fõigazgató által jegyzet dokumentumban hangsúlyozza a hatóság, hogy a mûveleteknek országhatáron túlnyúló hatása
elképzelhetetlen. Súlyos baleset bekövetkezése teljesen
kizárt.

mot, amelyet a tisztítótartály
fölé helyeznek egy speciális,
szintén e célra készült védõperemre. Ennek furataiba kerülnek azok a hermetikus tokok, amelyekbe a sérült kazettadarabokat helyezik spe-

ciálisan szerszámokkal. A tokok a sérült fûtõelemekkel a
pihentetõ medencébe kerülnek, ahol körülbelül ugyanannyi ideig tárolják, mint a kiégett kazettákat. Arra a kérdésre, hogy a tisztítótartály

belsejében három éve háborítatlanul pihenõ fûtõelemek
megbolygatása beindíthat-e
láncreakciót, a vezérigazgató
határozottan kijelentette: mérésekkel, számításokkal igazolták, hogy ez nem fordulhat
elõ. Kovács József újságírói
kérdésre arról is beszélt,
hogy a felszámolás költségei –
miként az üzleti tervben is
szerepel – nem haladja meg
az egymilliárd forintot.
Az üzemzavar, mint ismeretes, 2003 áprilisában, az
üzemanyag-kazetták tisztítása közben történt. A 2. blokk
fõjavítása közben az egyes
aknában elhelyezett tisztítótartályban végezték az elszennyezõdött fûtõelemek
tisztítását. A francia-német
Framatome cég által gyártott
tartályban – miként a vizsgálat megállapította – konstrukciós hiba miatt nem volt
megfelelõ a hûtés, így a felhevült kazetták darabokra hullottak.
A helyreállításra a két ajánlattevõ közül az orosz TVEL
konzorcium kapott megbízást. Az elmúlt hónapok alatt
a nemzetközi tapasztalatokat,
szaktudást, a magyar kutatási eredményeket felhasználva
készültek a munkára, mely
becslések szerint az év végéig
befejezõdik. 2007-re már csak
az utómunkák maradnak.
-vt-

miként dr. Kocsis István kuratóriumi elnök kiemelte –
hétszázmilliós
fejlesztést
idéz elõ. A paksi kistérségbõl
14 programra kértek összesen 247 millió forint értékû
támogatást az alapítványtól.
A négy gyõztes pályázat
nyomán 56 millió forint támogatás jut az atomerõmû
környéki területre. Dr.
Varga-Sabján László, a kuratórium operatív ügyekért felelõs tagja ezek közül a gerjenire hívta fel a figyelmet,
ahol egy vállalkozásnak
munkahelyteremtésre adtak
támogatást. A beruházás

nyomán hatvan fõ foglalkoztatására nyílik lehetõség.
Dr. Kocsis István arról is tájékoztatott, hogy a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány maga is pályázni kíván. A Norvég Alap közintézmények akadálymentesítésére kiírt programja keretében
az öt kistérség összes közintézményét szeretnék mozgássérültek számára megközelíthetõvé tenni. Az igényelt
összeg félmilliárd forint, a
Duna-Mecsek alapítvány pedig 100 milliós önerõvel járul
hozzá a példanélküli programhoz.
-vida-

Kiemelik a sérült kazettákat
A kettes blokk leállításával
kezdetét vette az atomerõmûben a 2003 áprilisában történt
üzemzavar felszámolása. A
munkát az orosz TVEL cég
munkatársai végzik magyar
irányítás mellett. Az elõkészületek – miként az atomerõmû vezetõi az erõmû reaktorcsarnokában tartott tájékoztatójukon beszámoltak –
megtörténtek, elkészültek a
szükséges eszközök. A fûtõelemek kiemelését a hónap elsõ felében kezdik. Hogy mikor fejezik be, nem tervezték
el elõre. Kovács József vezérigazgató hangsúlyozta, nem
az idõ, hanem a biztonság számít. Kovács József vezérigazgató dr. Molnár Károly elnök
és az MVM Zrt. vezérigazgatója, a paksi atomerõmû korábbi vezetõje, Kocsis István
társaságában ismertette az
üzemzavar bekövetkezése óta
történt eseményeket, a helyreállítás felkészülési fázisait,
az engedélyezési eljárást. Bemutattak néhány, munkálatokhoz szükséges berendezést, szerszámot, valamint
animációs filmen a tervezett
munkafolyamatot.
A vezérigazgató úgy tájékoztatott, elkészült és kipróbálták azt a 24,7 tonnás, 14
méter magas munkaplatfor-

Munkahelyteremtés
A beérkezett pályázatokról,
illetve egy Norvég Alapra benyújtandó igényrõl döntött
Pakson tartott ülésén a Duna-Mecsek Területfejlesztési
Alapítvány. A paksi atomerõmû ötszázmillió forint alaptõkével hozta létre az alapítványt azzal a céllal, hogy a
nukleáris létesítmények, valamint a hulladéktároló helyek kutatásában érintett településeket segítse a település-, térség- és a gazdaságfejlesztés területén. Idén másodízben döntött a kuratóri-

um a beérkezett pályázatokról, ebben az évben a munkahelyteremtést helyezték elõtérbe. Az érintett régiók hatvan településérõl fogadták
önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozók pályázatait. Elsõ fordulóban 288
millió forintot ítéltek oda,
most pedig 155 milliót.
Paks, Kalocsa, Bátaapáti,
Boda és Püspökszilágy térségébõl összesen 58 igény
érkezett, a legtöbb – huszonkilenc – Bátaapáti környékérõl. Az odaítélt támogatás –
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Tízéves a társulás
A nagy aktivitású erõmûvi hulladékok leendõ tárolója
a szakemberek szerint az átmeneti leállás ellenére idõre elkészülhet Boda térségében. A kutatási program
stagnál, a tájékoztatás, információtovábbítás viszont
folyamatos. Minderrõl a harmadik Tájoló napon,
Bodán beszéltek a szakemberek. A program a már hagyományos, tudományos üléssel kezdõdött, szórakoztató programokkal folytatódott, célja: szélesebb körben is megismertetni a radioaktív hulladékok elhelyezését célzó munkát.
A Radioaktív Hulladékkezelõ Közhasznú Társaságot
(RHK Kht.) a hazánkban
keletkezett radioaktív hulladékok biztonságos és
hosszú távú elhelyezésére
hozták létre. A meglévõ
vagy leendõ tárolók környezetében már ezt megelõzõen szövetségre léptek
az önkormányzatok. Jelenleg négy ilyen mûködik, a
Boda térségiek a NyugatMecseki Társadalmi és Információs Társulást tíz éve
alapították. Az itt rendezett Tájoló nap ilyen értelemben jubileuminak számított.
A tervek szerint ebben a
térségben építenek egy
mélygeológiai tárolót a
nagy aktivitású radioaktív
hulladékok számára. Az eddigi vizsgálatok nem tártak
fel olyan momentumot,
amely megkérdõjelezné az
itt lévõ aleurolit kõzet alkalmasságát.
– A kutatási program
anyagi források hiányában
gyakorlatilag leállt – kezdte az elmúlt egy évrõl szóló
beszámolóját dr. Hegyháti
József. Az RHK Kht. ügyvezetõ-igazgatója hozzátette, némelyek megkérdõjelezik a tároló szükségességét. Ez nem kérdés – hangsúlyozta –, mivel hiába
szállítanák külföldre a kiégett fûtõelemeket, a paksi
atomerõmû leszerelési hulladékát, illetve az egyéb
nagy aktivitású és hosszú
élettartamú hulladékokat
nem lehet máshol elhelyezFotók: Vida Tünde

ni. Az, hogy immár második évben szünetel a program, dr. Hegyháti József
szerint nem okoz behozhatatlan hátrányt, legfeljebb
egy-két évvel csúsztatni
kell a közbensõ határidõket, de amikorra szükség
lesz rá, elkészülhet a tároló. – Tisztában vagyunk azzal, hogy az ország pénz-

ügyi helyzetének stabilizálása az elsõdleges, és nekünk is van egy projektünk, ami elsõbbséget élvez.
Errõl,
azaz
a
Bátaapátiban folyó munkáról szólva úgy tájékoztatott, a kis és közepes aktivitású hulladékok tárolójánál minden adott, csupán
pénzkérdés, hogy befejezzék. A terv az, hogy
elsõként egy technológiai épület készül
el, s máris idekerülhet az atomerõmûbõl
háromezer hordónyi
hulladék, és az erõmû területén nem
kell bõvíteni az átmeneti kapacitásokat. Ez a lépés dr.
Hegyháti József szerint növeli a paksi
erõmû versenyképességét, mivel nincs
szükség plusz kiadásokra. A Bátaapátiban és Bodán tervezett tárolók építési

költsége viszont nem növeli
az áram árát, hiszen azokra
elõre tervezetten évente fizet az erõmû a Központi
Nukleáris Pénzügyi Alapba.
A régióban a lakosság támogatja a kutatásokat, és a
tárolólétesítmények megépítését. Ez, mint a nyugatmecseki társulás elnöke,

Boda polgármestere beszámolt róla, komoly kommunikációs munka eredménye.
Már nemzetközi színtérre is
kiléptek, csatlakoztak a nukleáris létesítmények körüli
önkormányzatok nemzetközi szövetségéhez, a GMFhez. Kovács Gyõzõ elmondta, nemzetközi szinten példaként állítják a magyar
társulások munkáját. Boda
térségében sajtókiadványok, elõadássorozatok segítségével tájékoztatják a lakosságot. Erre szolgálnak
az évente rendezett Tájoló
napok is, melyekre – mint a
mostanira – meghívják a
társult települések vezetõit,
lakóit, hogy részletesen beszámoljanak a radioaktív
hulladék elhelyezés hazai és
nemzetközi eredményeirõl.
A Tájoló napra a Bátaapáti
környékén mûködõ TETT
elnöke, Krauchn Szilárd
ajándékkal érkezett. Egy
gránittömböt ajándékozott a
társszervezetnek. Az ajándék a leendõ radioaktív hulladéktároló kutatási programjában épült Eszter-aknából származik.
Kovács Gyõzõ azt is elmondta, Bakonya, Boda,
Bükkösd, Cserdi, Cserkút,
Helesfa, Hetvehely, Kõvágószõllõs, Kõvágótöttös tíz
éve azzal a céllal társult,
hogy tájékoztassa a lakosságot a kutatásokról, és biztosítsa annak társadalmi ellenõrzését. Idéntõl a területfejlesztés is a közös feladatok közé került. Erre az
ösztönözte a településeket,
hogy az atomerõmû létrehozott egy alapítványt területfejlesztési céllal, s ezek a települések is élni kívánnak a
pályázatok nyújtotta lehetõséggel. Idén már 21 millió
forintot sikerült elnyerniük
infrastruktúra és turizmusfejlesztésre, illetve munkahelyteremtésre.
Vida Tünde

10

MOZAIK

Ausztriai élmények

Új lehetõségek a drog ellen

A Bezerédj Általános Iskolában már hagyomány, hogy
a német nyelvet tanulók egy
csoportja az õsz folyamán
Ausztria felé veszi az irányt.
Az egy hetes útról hazatérõ
diákok rengeteg élményrõl
mesélnek. Alkalmuk nyílt
hasonló korú osztrák társaik iskolájának megismerésére, táncoltak német zenére, énekeltek, beszélgettek
is német anyanyelvû gyerekekkel. De a legérdekesebb
számukra az intézménynek
az a szobája volt, ahol minden a rókáról szólt: játékok,
filmek, ábrák. Több kastély
meglátogatására is módjuk
nyílt. Mindegyikhez apró
történetek kapcsolódnak
számukra: a hellbrunni kastélyban egy tréfás kedvû
püspök szórakoztatta azzal
a vendégeit, hogy váratlan
helyeken apró szökõkutakat
hozott
mûködésbe.
A
neuschwansteini vár olyan,
mint az ékszerdoboz. Szívesen emlékeznek II. Lajos
egyetlen befejezetlen kastélyára, a linderhofira is a zeneszobával és az udvarán látott pávákkal. Lovakkal is
találkoztak a Lech folyó völgyében tett túra alkalmával,
melynek végén egy függõhídon keltek át. Izgalmas volt
az utazás felvonóval a
Jöhelspitze közelébe, ahonnan a csúcsra már gyalog
mentek.
Amint azt Szilágyi Istvánné, az út szervezõje elmondta, intézményük nagy hangsúlyt fektet a nyelvoktatásra, melynek fontos része,
hogy a nyelvterületen élõk
kultúrájával, földrajzi adottságaival és történelmi emlékeivel találkozzanak a gyerekek. A hétköznapi szituációkban sikeresen alkalmazott nyelvtudás pedig nagyszerûen ösztönzi õket, megalapozza további nyelvi fejlõdésüket.
S.Szabó

Megtartotta hagyományos
kortárssegítõ tanfolyamát a
városi egészségnevelés és a
Jövõ Drogok Nélkül Alapítvány. A középiskolásoknak
szóló tréningen idén az
ESZI-bõl, a Vak Bottyán
Gimnáziumból, valamint az
I. István Szakképzõ Iskolából összesen huszonkét kilenc-tizedik évfolyamos diák
vett részt. A foglalkozásokon
arra készítették fel õket,
hogy érzékenyek legyenek
társaik problémáira, vegyék
észre, ha valamelyiküknek
gondja van, tudjanak vele
beszélgetni róla. Megtudhatták, hol van az a határ, amikor már segítõ szakemberhez kell irányítani a bajban
lévõt. A képzést vezetõ szakemberek hangsúlyozták, korántsem arról van szó, hogy
õk szoktatják le kortársukat

valamely káros szenvedélyrõl, hanem az a cél, hogy képesek legyenek valamiféle
segítõ tevékenység elindítására. Lõrincz Norbert szociális munkás elmondta, a tréningen többféle technikával
igyekeznek elérni, hogy a
kortárssegítõk kellõ információkkal rendelkezzenek a
kábítószerproblémáról, a félelmek kezelésérõl, a különbözõ gyógykezelési alternatívákról, segítési lehetõségekrõl, illetve megtanulják,
hogyan tudnak adott szituációban kommunikálni az
érintettel. Elõadásokat hallgatnak, különbözõ feladatokat oldanak meg, beszélgetnek. Dr. Vöröss Endréné
egészségnevelõ hozzáfûzte, a
tanfolyamon elkészítenek
egy programtervet is, amelyet iskolájukban valósíta-

nak meg, további munkájukat az ott tevékenykedõ, felnõtt koordinátorok segítik,
illetve havonkénti találkozókat tartanak, ahol mindent
meg tudnak beszélni. Az idei
tréninget „Új alternatívák a
kortárssegítésben” címmel
tartották. Ennek megfelelõen beszélgettek arról is,
hogy milyen tevékenységi
körök vannak még, amelybe
a kortárssegítõk bevonhatók, ilyen például az éjszakai
sport. Szó volt arról, hogy
milyen kapcsolat lehet a diákönkormányzat és kortárssegítés között, valamint arról is, hogy folyamatban van
országos, megyei, illetve regionális kortárssegítõ hálózatok kialakítása. Ezek munkájában, miként dr. Vöröss
Endréné elárulta, részt szeretnének venni.
-gyöngy-

Egészségtúra Szálkán
Megtartotta hagyományos
õszi sétáját, az ÖKO Munkacsoport Alapítvány és az
Egészséges Városok Paksi
Szervezete. Évente kétszer
szerveznek ilyen programot,
tavasszal és lombhulláskor.
– Az egyik alkalommal a városban és környékén teszünk egy kiadós sétát, a
másikat pedig távolabbi tájra szervezzük, így a résztvevõk megismerhetik megyénk természeti szépségeit
is – mondta el Jantnerné
Oláh Ilona, az ÖKO Munkacsoport Alapítvány elnöke.
Ez alkalommal a Szálkai tó
volt az úti cél, így két autóbusszal indultak útnak a
résztvevõk. Az elõzetes terepszemle során kiderült,
hogy a teljes távolság a tó
körül tizenkét kilométer lenne, így egy rövidebb szakaszt választottak.
A gyülekezõnél arról is értesültünk, hogy a szervezõk

együttmûködése a jövõben
szélesedik, hiszen az Egészséges Városok Paksi Szervezete csatlakozott az alapítvány „Ültess fát” programjához. Ennek lényege, hogy
egy régi hagyományt felelevenítve a kisbabák születésekor fát ültetnek. Elsõ
körben azok jelentkezését
várták, akiknek január 1. és
szeptember 30. között született gyermekük. Az alapítvány biztosítja a facsemeté-

ket a DC Dunakom Kft. támogatásával, ezeket október
12-én a városháza elõtt veheti át az a tíz család, akik
jelentkeztek a felhívásra. Az
elültetett csemetére egy
tábla kerül a gyermek nevével, születési dátumával, illetve a két szervezet nevét is
feltüntetik rajta. A tervek
szerint a jövõben minden évben meghirdetik a programot.
-gyöngyFotó: ÖKO Munkacsoport

MOZAIK

Öt év könyvben

Újságírópalánták Krakkóban

A következõ év elején jelenik meg az a könyvecske,
amelyet ötéves mûködésérõl
ad ki a Duna-Sió Turisztikai
Egyesület. A döntést a választmány javaslatára hozta
meg az egyesület közgyûlése Dunaföldváron. Szintén a
választmány indítványozta,
szervezzenek szakmai kirándulást. November 17–18án Tapolca környékére utaznak tapasztalatcserére. A jelenlévõ tagság hetven százaléka jelezte, részt vesz a
szakmai úton. Az egyesület
közgyûlése arról is döntött,
hogy mûködésre költi azt a
kétszázezer forintot, melyet
a Nemzeti Civil Alapprogramtól nyertek el. – Ez az
összeg sajnos évrõl-évre
csökken – mondta az elnök.
Dömény Zoltán azt is hozzátette, hogy miután Dunaföldváron tanácskoztak, sétát tettek a városban, s meghallgatták Nagy Gáborné
polgármester beszámolóját
arról a fejlesztésrõl, mely állami támogatással zajlik a
belvárosban.
-tünde-

Öt igen tartalmas napot töltött
az ESZI újságírószakköre
Lengyelországban, útjukat
Leimsziederné Tóth Ildikó
szervezte. A tanárnõ elmondta, az ESZI tavaly alakult újságírószakköre aktívan dolgozott az elmúlt tanévben, bekapcsolódtak az Axel Springer által támogatott SÉTA –
Sajtó és tanulás – programba.
Így tettek szert némi bevételre is, amit az ESZI oktatási,
nevelési alapítványa és az iskolafenntartó alapítvány egészített ki annyira, hogy elutazhattak egy komolyabb kirándulásra. Leimsziderné Tóth
Ildikó választása Krakkóra
esett, pedig akkor még nem
tudta, hogy alakulóban van a
testvérkapcsolat egy ottani
középiskola és az ESZI között. Végül erre alapozva szervezték meg az utat, a vendéglátók ellátást, szállást biztosítottak, s mindvégig segítségükre voltak a paksiaknak.

A

dunakeszi

Fotók: Schubert Péter

Ki gondolná, hogy a mai

városi

könyvtár munkatársai látogattak tapasztalatcserére a
paksi városi könyvtárba.
Eddig csupán a könyvtári
rendszer kötötte össze a
két intézményt, ez volt az
elsõ személyes találkozás.
A vendégek nem csak a
könyvtárral és saját szakterületükkel ismerkedtek,
megtekintették a paksi
atomerõmû tájékoztató és
látogatóközpontját és a város nevezetességeit is. A
paksi és a dunakeszi könyvtár egyébként könyvállományát illetõen hasonló
nagyságrendû és hasonló
gondokkal is küszködik, hiszen mindkét intézmény –
vezetõje szerint – kinõtte
mostani helyét.
-vt-

– Tanácsadóink, idegenvezetõink voltak, s mire hazaindultunk, barátaink – mondta
Leimsziederné. A paksiak egy
magyar-lengyel barátságról
szóló bemutatóval hálálták
meg a szíveslátást. Az Árpádkortól napjainkig felvonultatták a közös történelmi momentumokat, párhuzamokat
kutattak fel. A tanárnõ szerint
sok az összecsengés, ami magyarázza azt is, hogy olyannyira rokonlelkû a két nép. – Jó
volt, hogy mindenhol találkoztunk magyarokkal, s a magyarok történelmi nyomaival –
idézte fel a pedagógus. Mint
elmondta, a diákújságírókra is
nagy hatást gyakorolt az út,
mely alatt mintha felnõtté váltak volna. Wawel vára és a
wieliczkai sóbányában tett kirándulás mindenkit lenyûgözött. A legmélyebb hatást az
auschwitzi látogatás tette mindenkire.
-vida-

1956 Paks címmel jelentet
meg könyvet a Pákolitz István Városi Könyvtár a forradalom évfordulójára. A
könyvbemutatóra október
16-án, 18 órakor várják az
érdeklõdõket a könyvtárba.
A könyv Inotai Imre soha
nem látott fotóit, id. Gárdai
György visszaemlékezéseit
tartalmazza Kernné Magda
Irén kiegészítéseivel hatvannyolc oldalon.
-pgr-

gyerekek közül sokaknak
okoz gondot a tûzrakás, és a
szalonnasütés sem könnyû
számukra segítség nélkül?
Pedig ez derült ki a Bezerédj
Általános Iskola akadályversenyén. Reggel kerékpárra
pattantak nebulók, és meg
sem álltak a cseresznyéspusztai iskoláig, ahol olyan
képességeikrõl adhattak számot, melyet az iskola falain
belül ritkán csillogtathatnak.
Versenghettek, ki állítja fel
gyorsabban a sátrat. Sikere
volt az „élõtekének”, melyben a kötélre kapaszkodó
versenyzõ saját testével sodorja el a bábukat. A labirintusban a bekötött szemû versenyzõt telefonon navigálták
társai. De legnépszerûbb feladatnak – akadályversenyhez méltóan – a célbalövés bizonyult paintball puskával.
S.Szabó
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Irodalmi
barangolások
A legtöbb ember azt gondolja, hogy az olvasás páros dolog: a könyv és õ. Néhányan
azonban vágynak arra, hogy
olvasási élményeiket másokkal is megoszthassák. Ezen
ötlet nyomán indult el az a
háromfõs csapat, amely
Pakson létrehozta, felelevenítette a hajdani önképzõköri légkört. Gutai Istvánné,
Serdültné Benke Éva és Tell
Edit minden hónap elsõ hétfõjén a mûvelõdési ház
könyvtárába várja azokat a
fiatalokat és idõseket, akik
szeretik az irodalmat. A
hangulatos, teázós beszélgetések közben Serdültné tanárnõ rávilágít a mûvek születésének körülményeire,
más szemszögbõl mutatja be
az írókat, költõket, mint
ahogy arról esetleg irodalomórákon tanulhatott az
ember és mesél rengeteg érdekes dologról, ami talán
eszébe sem jut az olvasónak
a könyvek lapozgatása közben, de amelynek ismeretében már másképp nyúl a
könyvespolcra. Téma volt a
„titokzatos irodalom”, a
nyelvemlékek, sõt beszélgettek már a nagy szerelmekrõl az irodalomban kérdéskörben is. Tell Edit részleteket olvas fel, Gutai Julika pedig a legújabb kiadott
könyvek közül ajánl a jelenlévõknek. Jártak már irodalmi kiránduláson többek között Uzdon, ide mindenki
egy Petõfi verset vitt magával, amit elõadott a többieknek. Különbözõ rendezvényeken, így kiállításmegnyitókon is lehet találkozni az
önképzõkörösökkel, mint
aktív résztvevõkkel. Jelenleg épp a magyar kultúra
napjára készülnek egy irodalmi összeállítással. A hétfõi szeánszok nyitottak, bárkit szívesen látnak a VMK
könyvtár olvasótermében.
sete
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Egy nap az idõsekért

Az idõsek világnapja alkalmából, a hagyományokhoz
hûen programot szervezett
az önkormányzat és a Paksi
Közmûvelõdési Kht. városunk idõs lakóinak. Már
délelõtt várták az ünnepelteket a mûvelõdési központba, ahol vérnyomásmérést, vércukor- és koleszterinszint-mérést végeztek a
Vöröskereszt helyi szervezetének, valamint az Országos Mentõszolgálat Paksi

Mentõállomásának munkatársai.
– A lehetõséggel évrõl-évre
sokan élnek, hiszen gyorsan
elkészülnek a vizsgálattal a
szakemberek, és azonnal van
eredmény – tájékoztatott
Ferencziné Vesztergombi
Klára, a Vöröskereszt helyi
szervezetének titkára. Idén
vérnyomást 230-240 nyugdíjas méretett, a vércukorszint-mérésére rendelkezésre álló száz tesztcsík mind el-

fogyott, és hasonló számban
vették igénybe a koleszterinszint-mérést is. Aki túl volt a
vizsgálatokon, beülhetett a
színházterembe egy könynyed délutáni mozira. Kiállítás is nyílott a világnap kapcsán „Az idõs kor csodái”
címmel, a kiskiállítóban.
– Ebben a formában tavaly
volt elõször tárlat, amelynek
anyaga nyugdíjasok munkáiból állt össze. Idén leginkább szövést, hímzést, fafa-

Molnár Imréné tíz éve nyugdíjas. Mozgalmas az élete,
olyan sok elfoglaltsága van,
hogy még magának is idõpontot kell kérnie magától. Maszszíroz, jár a nyugdíjasklubokba, fõzést, kuglófsütést vállal,
mindemellett ruhagyûjtést,
szeretetünnepséget szervez a
rászorulóknak. Mindez boldoggá teszi, csak akkor szorul
el a szíve, ha egy kortársát betegnek látja, vagy a szeretet
hiányát tapasztalja.

Nyári Tibort a sors három éve
vezérelte vissza városunkba.
Elmondta, hogy jól érzi magát, rendszeresen eljár a
nyugdíjasklubba, ahol sok
ismerõssel tölti együtt az
idõt, és buszos kirándulásokra is mennek, azaz békésen telnek öreg napjai. Hozzátette, ebben a korban lehetne jobb is, de végül is elégedett, csak azt kívánja,
hogy ennél rosszabb ne legyen.

Jegesei Jánosné úgy érzi,
hogy a nyugdíjaskornak vannak szépségei, de van árnyoldala is, hiszen az egészsége
már nem a régi, de nem panaszkodik. Ami igazán boldoggá teszi, az a család, három gyermeke és öt unokája
van. Õ is jár a nyugdíjasklubba, a hétköznapokon pedig
mindig talál valami tennivalót. Szerencsésnek érzi magát, mert még nem szorult
gondoskodásra.

ragást bocsátottak a ház
rendelkezésére, 29 alkotótól
157 tárgy érkezett – mondta
el Fodor Melinda, a Közmûvelõdési Kht. munkatársa.
Hozzátette, hogy a kiállítás
berendezésében nagyon sokat segített Bán Lajosné.
Közös munkájuk eredménye
október 24-ig látható. A kiállítás-megnyitót követõen ünnepi mûsorral várták a vendégeket. Hajdú János polgármester köszöntõjét követõen a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.A és 3.C
osztályosai léptek színpadra
versekkel, zenével, tánccal
mosolyt csalva a közönség
soraiban
ülõk
arcára.
Dékány Sarolta és Koós János mûsora után uzsonnára
hívták a megjelenteket, ahol
még hosszasan folyt a szó
családról, unokákról, egészségrõl, a mindennapokról.
-gyöngyAmatõr Pop-Rock-Jazz

Fesztivált rendeznek november 18-án a Mûvelõdési
Központban, melyre amatõr zenekarok jelentkezését várják kb. 12–15 percnyi mûsorral.
Jelentkezési határidõ: november 8. Információ: Ruff
Ferenc, tel: 20/93-94-776, email: prjfeszt@citromail.hu
Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Színes szüret Kömlõdön

Idén is egész napos kikapcsolódást kínált a szüreti
nap Dunakömlõdön. Megszervezték a már hagyományos programokat, így például a barátságos labdarúgótornát, ahol Somodor,
Somogybabod és Dunakömlõd „öreg fiai” mérkõztek meg a futballpályán.
Tartottak fõzõversenyt, ahol
családok, baráti társaságok
ragadhattak fakanalat. A
színpadi mûsor keretében
fellépett a Madarasi Harmonika Zenekar, a Két Zsivány
mulatós együttes és a Tûzvirág Táncegyüttes. A régmúlt hagyományai és a jelen
kor ötvözõdött a szüreti felvonulásban, hiszen a körülbelül húsz fogat és harminc
lovas mellett néhány feldíszített kerti traktor is csatlakozott a menethez. A tradicionális programok mellett megjelentek új elemek,
is: a „szamárketrec”, ahol
tréfás ügyességi játékokkal
várták a gyerekeket a helyi
ifjúsági klub tagjai; alkalmi
fotózásra is volt lehetõség; a
cserkészek pedig arcfestéssel és nemezeléssel készültek. Tavaly léphettek be elõször az édesszájúak a mézes
udvarba, aki ott jól érezte
magát, idén repetázhatott a
finom mézekbõl és egyéb
ínyencségekbõl. Aki a kellemes nyárias melegben megFotók: Molnár Gyula

szomjazott, annak jól jött
egy pohár ízletes bor a helyi
borbarát klub sátránál. Közben megtekinthették az elmúlt évek szüreti programjairól készült fotókból, illetve az elsõ dunakömlõdi rajztábor anyagából nyílott kiállítást a faluházban.
A programok
közben hirdették ki a különbözõ versenyek
eredményét. A
zöld
gyepen
Dunakömlõd
„öreg fiai” bizonyultak a legjobbnak, a 2000
óta
mûködõ
„Virágos udvar,
rendezett ház”
programban

pedig idén 34 új cím talált
gazdára. A fõzõversenyen kilenc résztvevõ volt, akik
tizenkétféle ínycsiklandozó
ételt készítettek, jutalmul
ajándékokat és oklevelet
kaptak. A madárijesztõ-készítõ pályázatra háromfõs
élõképpel készült a helyi diákklub, õk különdíjban részesültek. Még hat pályamunka érkezett a felhívásra,
az elsõ helyezett a dunakömlõdi óvoda lett az Ihók és Mihók elnevezésû alkotással.
Mindezek után táncra perdülhetett a társaság a szüreti bálon, ahol megválasztották a Szüret szépét. A képzeletbeli koronát a nyolc résztvevõ közül Kóti Lajosné
nyerte el, elsõ udvarhölgyé
Sallai Juditot választották, a
második udvarhölgy pedig
Hanol Éva lett.
-gyöngy-

Tehetséges és kiemelkedõ közösségi munkát végzõ
kömlõdi fiatalokat jutalmazott a Tehetséges Dunakömlõdi
Fiatalokért Közalapítvány. A tehetséges fiatalok díjazását
az adók egy százalékából befolyt összegbõl, a kiváló közösségi embereket pedig a részönkormányzat támogatásából
díjazták.
Kósz Roland, a kuratórium elnöke elmondta, kilenc tehetséges fiatal kapott 6-6 ezer forintot. A díjazottak személyére egyébként bárki tehetett javaslatot, jelölésük alapján a kuratórium döntött a jutalmakról.
A másik kategóriában, melyet másodszor ismertek el, 18
ezer forintot osztottak szét differenciáltan. Itt négy kömlõdi fiatalt díjaztak, köztük annak a rajztábornak a szervezõit, amely elsõ ízben kínált tartalmas nyári elfoglaltságot
a dunakömlõdi diákoknak.
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Búcsú a nyártól
Nyárbúcsúztatót tartottak a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, folytatva
egyik elõdintézményük hagyományát. – A tanévkezdés
óta eltelt egy hónap, a diákok megírták az év eleji felmérõket, létrehozták a diákszervezeteket, megszervezõdtek a különbözõ szakkörök. A nyárbúcsúztató rendezvény jó alkalom arra,
hogy az év eleji hajrá után
egy kicsit megpihenjenek,
és egyben feltöltõdjenek a
folytatáshoz – számolt be lapunknak Till Józsefné igazgató. Az idei rendezvény közel esett a pákozdi csata évfordulójához, illetve a zene
világnapjához, így erre is
gondoltak a program kidolgozásakor. A közös éneklés
után több helyszínen folytatódott a nap, a kisebbeket
akadályverseny várta, néhány osztály túrázott, az
ötödikesek a tûzoltóságra látogattak el, a hetedikeseknek szellemi és sportvetélkedõt szerveztek, a legidõsebbek pedig a pályaorientációs program részeként a
„mesterségek udvarában”
töltötték az idõt. A nyárbúcsúztató szervezésében a diákönkormányzat is szerepet
vállalt. Az intézmény következõ iskolanapja március 27én lesz, amikor névadójukra
emlékeznek.
-kgy-

Az „Együtt a parlagfû
ellen” Alapítvány
kuratóriumi ülést
tartott 2006. október
2-án 17 órakor,
a Sárgödörtéri
Borházban.

MOZAIK
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Mit süt-fõz ma?

Serdültné Benke Éva
Az elmúlt napokban sokat gondolkodtam, hogy ki legyen a “következõ áldozatom” a rovatban, mire rájöttem, hogy
új ízeket kell keresnem. Olyan embert,
aki nem a hagyományos magyar konyha elemeit ötvözi a fõzésben, hanem
más népek szakácstudományában is
otthonosan mozog. Így esett a választásom Serdültné Évikére, akit jó pár éve
ismerek és tudtam, hogy szoros szálak
fûzik Erdélyhez. Ismét nem kellett csalódnom. Megkeresésemre azonnal beavatott a muszaka készítésének rejtelmeibe. Miközben fia félig viccesen megjegyezte, hogy micsoda dolog kiadni a
“titkos családi receptet”, Évike elmesélte – én ezeket a kedves tanításait szeretem a legjobban –, hogy az erdélyi
konyhában keverednek a román és örmény konyha hatásai. Az ételek kevésbé nehezek és kalóriadúsak, mint nálunk, ráadásul kicsit más fûszereket is
használnak. Magyarországon még nem
olyan népszerû például a padlizsán sem
– ottani nevén lila –, mint a Balkánon,
A mondás szerint, aki a virágot
szereti,
rossz ember
nem lehet. Én
ezzel áltatom
magam, szeretném hinni, hogy
virágimádatom
sok rossz tulajdonságomat
semlegesíti. Például, ha valamelyik gyermekem leveri a csodálatosan szép és ritka
Pelargonium Zonálét, (hagyományos kerti
muskátli), vagy – ne adj' isten! – a különleges
Tagates Signatát (közönséges büdöske), lelkiismeret-furdalás nélkül nyakon vághatom.
Mindazonáltal sajnálattal veszem tudomásul, hogy rajongásom a sokévnyi gyakorlat és
tanulás mellett sem párosul kellõ szakértelemmel. A legjobb példa erre a török rózsa
esete. Ismerik ezt a virágot? A kép szerint –
melyet mutattak róla – gyönyörû, többféle
színben létezik, és nagyon-nagyon hasonlít a
pünkösdi rózsához. Hatszáz forintért vettem
egy szép, erõs tövet, majd kertem frekventált
helyére ültetve ápolgattam több hónapon át.
Áldozatos munkámat nem várt siker koronázta. A gaz, melyet felneveltem, ronda volt és kiirthatatlan.

ahol számtalan jó fogást készítenek belõle. Ezzel el
is
jutottunk oda,
hogy miért
éppen
a
„rakott
padlizsán”,
vagyis a
muszaka a
mai menü.
Az elkészítés nem
ördöngösség, talán leírni is tovább tart.
A padlizsánt hámozzuk meg, vágjuk
szeletekre és sózzuk be. Barnás levet
fog engedni, de ettõl nem kell megijedni, pusztán így távozik belõle a kesernyés íz. Nem szabad túl vékonyra szeletelni, mert a késõbbiek során szétHozzávalók: 3-4db padlizsán, 50 dkg
darált hús, 2 közepes fej vöröshagyma,
3-4 fej fokhagyma, 2-3db paradicsom,
sajt, tejföl, só, bors, olaj.

Plörõ

Ki a virágot szereti…
Hasonló tehetséggel és szerencsével állok
neki gyümölcsfáim gondozásához is. Elméletig a biogazdálkodás híve volnék, ezt azonban
kertem kártevõi egyszerûen nem hajlandók
tudomásul venni. A gigászi küzdelem, mely
hol az én, hol a tetvek és gombák gyõzelmét
hozza, valószínûleg soha nem ér véget. Én következetesen össze-vissza permetezek, a kártevõk pedig vagy kipurcannak, vagy nem. A
metszéssel már kevesebb kárt okozok, viszont sokkal látványosabbat. Kifejlesztettem
egy egyedi módszert melynek lényege, hogy
a fás metszést ötvözöm a zöldmetszéssel, azaz évszaktól és fajtától függetlenül ott vágok
és csípek le a fából, ahol érem. Van olyan almafám, mely hathatós munkámnak köszönhetõen az elmúlt nyolc évben egyszer már
gyümölcsöt is hozott, igaz, akkor úgy rogyadozott az almától, hogy alig bírtam kikötözni
az ágait. Szomszédasszonyom szerint az a
szegény fácska úgy nézett ki, mint egy horrorfilmbõl elszabadult vérszomjas „fazombi”,
melyet, hogy megfékezzenek, négy vasrúddal
pányváztak le. Azt azért tudni kell, hogy cselekedeteim motiválórugója a 10% hülyeség

esik. Közben a darált húst az apróra vágott hagymával, sóval, borssal fûszerezve pároljuk meg. Évike elmondása
alapján eredetileg marhából vagy birkából készítették, de sovány sertéshúsból épp olyan finom lesz. Bõ olajban – a
legjobb az olívaolaj – süssük ki a padlizsánszeleteket. Zsírban szigorúan tilos,
szólt az intelem. Tegyük papírszalvétára és csepegtessük le. Mindezek után
következik a rétegezés. Kisebb tepsibe
vagy jénaiba elsõ rétegként tegyük a lilát, erre jön a hús, majd a paradicsomkarikák. Kevés párolt rizst rakhatunk
közé, akkor nem lesz olyan szaftos, viszont az íze menynyei, és köretet sem
igényel. Addig rétegezzük így, míg el
nem fogy. A lényeg, hogy paradicsommal zárjunk. A tejfölben kavarjuk el a
reszelt sajtot, majd ezzel a kulimásszal
locsoljuk meg az ételt. Elõmelegített
sütõben addig süssük, míg a teteje
megpirul. Tálaláskor szép kockákat lehet vágni belõle. Igazi vendégváró étel,
mesélte Évike. Akkor kell betenni a sütõbe, mikor a vendégek belépnek az ajtón. Márpedig ez náluk az utóbbi idõben elég gyakori jelenség.
sete
mellett 90%-ban az aggodalom, így amikor
azt hallottam, hogy a tavaszi fagyok ellen, az
éjszakai vizes permetezés az egyik lehetséges
megoldás, nem tétováztam, kis kézi spriccelõmmel, másfél órát botorkáltam a tök sötét
hátsó kertben, vaktában permetezve fát, kutyát, telefonpóznát.
Szomszédaim egyébként (mint anyja a hülye
gyerekére) elnézõ szeretettel tekintenek rám,
pontosabban kertészeti ténykedéseimre. Komoly dilemmát mindösszesen egyszer okoztam nekik. A baj forrása a kelbimbó volt. Mint
ismeretes, ezt a káposztafélét júliusban kell
palántálni. Én minden szakértelmemet latba
vetve kora hajnalban végeztem el ezt a tevékenységet, a kis palánták pedig úgy álltak
mint a cövek. Egészen tíz óráig, akkor azonban az odasütõ nap hatására mint megannyi
kitaposott kis levelibéka kifeküdtek. Én az aggodalomtól félõrülten futkostam a sorok között, locsolgattam, legyezgettem õket, majd
más megoldást nem látva, népes családom
esernyõivel biztosítottam árnyékot a kis kelbimbóknak. Mint utólag Éva szomszédasszonyom elmondta, amikor meglátta a kertben
felsorakozó 8-10 ernyõt, melyek közt volt Donald kacsás, nagy családi, kínai papír és csíkos napernyõ is, erõsen elgondolkodott azon,
hogy kihívja-e a mentõket, vagy sem.
Hahn Szilvia
Fotók: Balog Judit (fent), Csahóczi Fotó (lent)
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Jó napot, mi újság?

Badics Istvánné Éva
Óvónõnek készült, de a szociális munka lett a hivatása.
Badics Istvánné, lánykori nevén Schaller Éva a paksi
önkormányzat szociális osztályát vezeti. Éva eredetileg
tolnai, most családjával együtt Dunaszentgyörgyön él,
de szeretnének mihamarabb Paksra költözni, hiszen
ideköti munkája, sõt édesanyja is itt él.
Éva eredetileg óvónõ szeretett volna lenni, a felvételi
azonban nem sikerült, mivel
a tornában használatos gerendán nem tudott bukfencezni. Ennyin múlt, de már
nem bánja. A szekszárdi
egészségügyi szakközépiskolába viszont felvették, s
ápolónõként végzett. A szakmai gyakorlatát a szekszárdi
kórházban töltötte. Munka
közben rájött arra, hogy milyen nemes feladat beteg, elesett emberekkel bánni, idõs
embereken segíteni. A szakképzettség
megszerzése
után két évig dolgozott a
kórházban. A pályát ezután
sem hagyta el, csak munkahelyet váltott: három évig
volt körzeti ápoló Tolnán.
Istvánnal kötött házassága
azonban újabb változást ho-

zott, hiszen férje szülõfalujába, Dunaszentgyörgyre költöztek, s két év múlva megszületett fiúk, Péter. Éva
családanyaként egyre kényelmetlenebbnek érezte a
bejárást, változó munkabeosztást, így amikor megtudta, hogy Pakson a városi vezetõ gondozói állás megüresedett, azonnal beadta a pályázatát. Az állás az övé lett,
s ezzel egy korszak lezárult
az életében: elhagyta az
egészségügyi pályát. Persze
az ott szerzett tudásra, tapasztalatra támaszkodott a
szociális szférában is. Sõt,
mint mondja, munkájában
szinte ugyanazon alapvetõ
képességekre volt szükség,
mint addig: türelemre és empátiára. Ezért aztán ez a váltás is zökkenõmentes volt.

Azóta több munkakörben is
kipróbálta magát, de úgy tûnik, ehhez a pályához hû marad. Hosszú éveket dolgozott
a paksi önkormányzatnál
szociális ügyintézõként, s
ahogy õ fogalmaz: a tudás
mellé a szükséges papírt is
megszerezte, általános szociális munkás szakon diplomázott. Késõbb, helyettes osztályvezetõként a napi teendõk mellett a vezetõi feladatokkal is megismerkedett.
Ezért nem jött zavarba, amikor ideiglenesen megbízták
a szociális osztály vezetésével. A kollégák elfogadták,
segítettek neki, az osztály továbbra is jól mûködött. En-

a SOTE-n meglepõdve, ám
örömmel fogadták az akkor
hatodikos gyermek lelkesedését. Csaba naponta 3-4 órát
foglalkozik méréssel, összesítéssel, kiértékeléssel, diagram- és grafikonkészítéssel.
Rendszeresen küldött eredményeit felhasználják az
egyetemek. Ma õ a River of
Europe projekten belül Paks-

tól Mohácsig a Duna vízminõség-mérésének csoportvezetõje. Öt városból futárok szállítják számára a mintákat,
melyeket saját, otthoni, minilaboratóriumában értékel ki.
Céljai között van a Duna teljes ökológiai feltárása. Németül, angolul és latinul tanul,
mert szeretne az ELTE-n
vagy Szegeden környezetkutató biológus szakra felvételt
nyerni. Csaba kikapcsolódásként ornitológiával foglalkozik. A madarak életének tanulmányozása és a vonuláskutatás a kedvence. Csabával találkozhatunk minden nap a
Duna partján, november 2425-én pedig a TUDOK Regionális Konferencián, ahol elõadást tart.
-hm-

Tehetségesek, fiatalok

Kirchkeszner Csaba
Remissziós fotométer. Ez a kifejezés szerepelt Kirchkeszner Csaba elsõ mondatában,
amikor találkoztunk. A nyolcadik osztályos srác az említett mûszerrel naponta végez
méréseket a Duna vizében.
Elõször a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karától kapott kölcsön
mérõeszközt, majd egy pályázat, illetve szülõi támogatás
révén vásárolt egy sajátot. A
Vak Bottyán Gimnázium diákja két éve foglalkozik környezetanalitikával. Akkor lépett
be a KUT Diákok Országos
Egyesületébe. Mentorai Szegeden, Pécsett, az ELTE-n és

Fotók: Paksi Hírnök archívum (fent), Molnár Gyula (lent)
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nek köszönhetõen 2006
szeptemberétõl határozatlan idejû megbízást kapott.
Éva elárulta, hogy a
szociális területen eltöltött évek edzettebbé tették, de nem fásult el. Sok kiszolgáltatott helyzetben lévõ
embert, szerencsétlen
sorsot látott. Muszáj
volt megkeményednie,
hogy a feladatát szakszerûen elláthassa. Elszomorító, hogy a paksiak harmada megfordult
már az osztályán, de némi
felüdülést és jókedvet hoznak a szintén hozzájuk forduló pályakezdõ fiatalok.
Éva új lendületet – mint elmondta – a családi nyaralások alkalmával kap. A belföldi utazásokat részesítik
elõnyben, olyannyira, hogy
útlevelet nem is váltottak
maguknak. Régebben a Balatonra jártak, mostanában
inkább a termálvizet kedvelik, évente legalább egyszer
elutaznak Hévízre. Egyébként férjével együtt otthonülõk. Éva megszokta már,
hogy a házon belül minden
nõi munka, igyekszik utolérni magát, s ha marad ideje,
akkor a világhálót böngészi.
Híreket olvas, s a közösségi
portálokon ismerõsök után
kutat. Hétvégenként legfõbb vágya, hogy ebéd után
kicsit pihenjen, ami akkor
tökéletes, ha nem neki kell
az ételt megfõzni: a kedvence ugyanis a férje által készített halászlé sok tésztával. Ha teheti, esténként
megnézi a sokak által kedvelt Barátok köztöt. Terveirõl elárulja: a kollégák, s
legfõképpen az ügyfelek érdekében szeretné az osztályát a legjobb tudása szerint
vezetni. Mivel férje itt dolgozik, édesanyja is itt él,
szeretnének Paksra költözni. Ismeri a várost, kedveli a
paksiakat, a halászlét meg
itt is el lehet készíteni tolnai
módra.
gyuri
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Kozmannék
sárkányhajóban
is nyerõk
A tajvani sárkányhajó-világbajnokságon három napon keresztül versenyeztek
egymással a világ legjobbjai, köztük a magyar sárkányhajó-válogatott. A magyar csapat tagja volt az
Atomerõmû SE versenyzõje, Kozmann György is, valamint többek között Kovács Katalin, Kolonics
György, Vajda Attila, a maratonis Györe Attila és
Csabai Edvin. Különbözõ
összetételben és távokon
versenyeztek egymással a
hajók, a mix – nyolc nõ és
tizenkét férfi –, a nõi és
férfi sárkányhajók (húszfõs legénység, egy kormányosból és egy dobosból álló csapat) illetve tízfõs (nõi
és férfi) egységek 250, 500,
1000, és 2000 méteren
mérték össze tudásukat.
Kozmann Gyuri összesen
nyolc számban ült hajóba,
és hat aranyat, egy ezüstöt
és egy bronzot lapátolt össze társaival. Érdeklõdésünkre elmondta, hogy a
válogatottal nem tér haza,
hanem pihen egy kicsit.
Csabai Edvinnel körülnéznek Thaiföldön, és Bangkokban.
Ötven csapat – köztük
paksiak – részvételével
rendezték az idei utolsó hazai sárkányhajóversenyt. A
III. Sárkányhajó Fesztiválon, Székesfehérváron hat
kategóriában versenyeztek
a hajók, köztük a három
paksi. A kezdõk mezõnyében ezüstérmet szereztek
az Atomerõmû Tûzoltók, a
Céges Kupában pedig a
Magyar Villamos Mûvek
csapata ért másodikként
célba. Az Aktív Kupában
rajthoz álló Paksi Sárkányhajó Klub ezúttal az ötödik
helyen végzett.
cseri-vt
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Lehetett volna gyõzelem is
Paks FC–Újpest FC 1–1

Két mérkõzést játszott elõzõ
lapszámunk megjelenése óta
a Paks FC NB I-es labdarúgócsapata. A Borsodi Liga 7.
fordulójában Gyõrbe látogatott Lengyel Ferenc legénysége, és 0–0-s félidõ után
2–1-re kikapott. A vírusos
betegségtõl megtizedelt társaság a 62. percig tartotta
magát, ekkor Bajzát révén
szerzett vezetést az ETO.
Tíz perc múlva Tokody is bevette Kovács Attila kapuját,
így Heffler gólja már csak a
szépítést jelentette.
A 8. fordulóban felfokozott
várakozás elõzte meg a tavalyi ezüstérmes Újpest paksi
vendégjátékát. A mintegy
4000 hazai, és közel 500 vendégszurkoló
fogadására
nagy erõkkel vonult fel a
rendõrség, de rendbontásra
nem került sor. A paksi csapatból kimaradt a beteg Kovács kapus, Tamási pedig sérülten vállalta a játékot.
A jó iramú mérkõzésen az
újonc lépett fel támadólag,
amelynek a 14. percben Kiss
Tamás felvágásáért egy jogosan megítélt 11-es lett a
vége. A büntetõt maga a sértett végezte el, a bal sarokra
tartó labdát azonban a ven-

dégek kapusa gyors vetõdéssel kiütötte. A 26. percben
megszerezte az Újpest a vezetést, Rajczi cselezte be
magát baloldalról a 16-oson
belülre, és a hazai védõk között senkitõl sem zavartatva
kilõtte a kapu jobb oldalát
(0–1). A 68. percben a csereként beállt Buzás mutatta
meg, hogy milyen kiváló a
rúgótechnikája, a Montvai
buktatásáért megítélt szabadrúgást 22 m-rõl a keresztlécre lõtte. Beszorította
ellenfelét a Paks, folyamatosan ívelték a labdákat
Balajcza kapuja elé. A sok
kísérletnek meg is lett az
eredménye, a 86. percben
Kiss Tamás baloldalról érkePAKS,
Táncsics u. 22.
Tel: 75/319-209
Szemüvegkeretekbõl
20% kedvezmény!
– SZTK vények beváltása,
– szemüvegkészítés, javítás kiváló
minõségben.
OTP, Patika Egészségpénztár
és Vitaminpénztár Partner (kártya)
Szemüvege készleten lévõ
lencse esetén 1 órán belül
elkészül

zõ labdáját Varga László fejjel csúsztatta az Újpest hálójába (1–1).
A mérkõzés képe alapján a
Paks közelebb állt a gyõzelemhez, a kihagyott tizenegyes és a kapufa mellett
több gólszerzési lehetõséget
is elpuskáztak a hazai játékosok. Lengyel Ferenc vezetõedzõ a mérkõzés után úgy
értékelte a látottakat, hogy
ebbõl a döntetlenbõl még sokat profitálhat csapata.
A következõ bajnoki fordulóra a magyar válogatott törökök elleni EB-selejtezõje
miatt október 14-ig kell várni, akkor a REAC otthonába lépnek pályára Kiss Tamásék.
cseri

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

Iránytûvel az Ürgemezõn

Kiválóan szerepeltek az
Atomerõmû SE utánpótlás
cselgáncsosai. Keszthelyi
László és Kun Szilárd tanítványai a Diák „B” Országos Bajnokságon hat érmet
szereztek. Keszthelyi László, Dobai László és Kun
Szilárd növendékei Ausztriában, Strasswalchenben
is tatamira léptek. Az U11,
13 és 16-os korosztályos
sportolók öt éremmel tértek haza.
Az országos bajnokságon
Haklik Levente és Szõke
Attila ezüstérmet szerzett.
Jász Botond, Kozma Zoltán,
Skálát Katalin és Szabó Anna a dobogó harmadik foká-

A Tolna Megyei Tájfutó Szövetség az elmúlt hétvégén
rendezte a hagyományos
Bottyán Kupa Tájfutó versenyt. Szikrázó napsütésben,
25 fokos melegben mellett
rendezték meg a versenyt a
paksi ürgemezei pályán. Az
F18-as kategóriában elsõ helyen végzett a PSE tájfutója,
Dominik Lázár. F16-ban
Sélei Marcell elsõként, Virág
Tamás harmadikként haladt
át a célvonalon, a második
helyen egy gerjeni sportoló,
Kiss Norbert végzett. Az
F14-es kategóriában Bors
Márton lett a gyõztes, ezüstérmet szerzett Rácz Péter.

ra állhatott fel. A szeptember utolsó napján tartott
versenyen Horváth Jennifer és Benkõ Norbert ötödik helyezést ért el.
Ugyanezen a hétvégén tartottak nemzetközi judoversenyt Strasswalchenben. Az
osztrák tornán az ASE sportolói közül Tolnai Márk nyakába került aranyérem.
Akkermann Gergõ, Csabai
Dániel, Kertész Evelin és
Pupp Réka bronzérmet
szerzett. Három ötödik hely
is „jutott” az atomos fiataloknak Ádám Attila, Hosnyánszki Dániel, Tolnai
Márk jóvoltából.
-vt-

Jubileumi bokszgála

A Paksi Sportegyesület ökölvívó
szakosztályának versenyzõi, követve
az elmúlt évek hagyományait, az
idei Bokszgálán három arany-, és
kettõ ezüstérmet szereztek. A szeptember utolsó hétvégéjén megrendezett Paks Kupa a tizedik volt.
1996-ban keltették ismét életre a régi hagyományokkal bíró Atom Kupa
bokszgálát. A jubileumi tizedik versenyre tizenhárom csapat érkezett az
Fotók: Molnár Gyula

ország minden tájáról, ráadásul az
eseményt nemzetközivé tette az
aradi csapat szereplése is. A szervezõk szerint az
egyetlen negatívum az volt, hogy
több csapat nevezését is vissza
kellett utasítani
idõhiány miatt,
ám ez is bizonyítja a Paks Kupa
népszerûségét
hazánkban.
A
paksi versenyzõk
az elmúlt évek hagyományaihoz híven az idei gálán
is kitettek magukért, hiszen az öt indulóból hárman,
Sárközi Béla, Balogh Gábor és
Gomán István elsõ helyen végzett,
míg ketten, Gertner Ferenc és Molnár József a dobogó második fokára
állhatott fel. A rendezvényt, melynek
idén immár harmadik éve az ESZI
Sportcsarnok adott otthont, a szervezõk jövõre ismét megrendezik, bízva
abban, hogy egy helyett immár kétnapos lehet a verseny és akkor több
csapat is részt vehet rajta.
-Titti-

Az N16-os kategóriában második lett Sági Evelin. Az
N14-ben elsõ Máté Fanni
Gerjenbõl, Sági Evelin a második helyet szerezte meg.
Szalagos pályán aranyérmet
szerzett Katz Petra, a Vak
Bottyán Gimnázium tanulója, második Leber Kitti szintén a paksi gimnázium versenyzõje lett. A tájfutók legközelebbi versenyét, a Szeged Kupát ezen a hétvégén
tartják Ópusztaszer térségében. A verseny utáni héten a
Paksi SE versenyzõi háromnapos edzõtáborozáson vesznek részt Bátaapátiban.
-sj-

Röviden
Kettõs gyõzelmet aratott, és ezzel a
második helyen zárta a bajnokságot a
Paks OB III-as teniszcsapata. A mezõnybõl hibátlan játékával Dávid Antal
tûnt ki.
Immár tizedik éve, hogy Labdavarázs

néven mozgásfejlesztõ sportprogram
indul óvodásoknak és általános iskolásoknak. Az elsõ foglalkozás október 14én, szombaton lesz az ESZI sportcsarnokban, jelentkezni a helyszínen lehet.
A programot az önkormányzat, az
atomerõmû és más cégek támogatták.
Két idegenlégiós, Summerville és

Walters leigazolásával kialakult Zsoldos
András kerete. A amerikai kosarasok,
mint a tréner elmondta, újoncok Európában, ám jó képességû játékosok.
Futóverseny, óriás darts, célbadobás

és ügyességi kerékpározás is lesz a
programok között a 6. Gyermek Kulturális és Sportnapon október 7-én. A rendezvényt a Nagycsaládosok Paksi
Egyesülete szervezi, akik a résztvevõk
számára némi enni- és innivalóval is
kedveskednek. Az értékelés szünetében
zenés, kulturális program szórakoztatja
majd a versenyzõket, akik reggel 9 órától nevezhetnek a helyszínen.

MOZAIK
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Híres paksiak, paksi hírességek

Kolonics János
Ebben a hónapban sorozatomban azoknak a paksiaknak a sorsát szeretném felidézni, akiknek életét az
1956-os forradalomban játszott szerepük határozta
meg.
A rákospalotai Újköztemetõ 301-es parcellájának
egyetlen paksi születésû
mártírja Kolonics János.
Pakson született 1935. április 29-én, édesapja szabósegéd volt, édesanyja a háztartást vezette, gyakran
árult gombát a piacon. Két
fiúk közül János volt az idõsebbik, aki az általános iskola befejezése után különbözõ iparvállalatoknál dolgozott segédmunkásként. Járt
vájárképzõ iskolába is, de
azt nem fejezte be, mert haza kellett jönnie Paksra,
hogy szüleinek segítsen. Rö-

vid idõ után ismét a hidasi
szénbányában dolgozott,
megnõsült, egy kislánya
született.
1955 õszén Tolnára vonult
be katonának egy utász alakulathoz, de egészségi okokból hamarosan leszerelték.
1953-ban a tervgazdaság érdekeit sértõ bûntett vádjával tíz hónapra ítélték (engedély nélküli disznóvágás
miatt), majd közvetlenül a
büntetése letöltése után tiltott határátlépésért kapott
másfél évi börtönt. 1956
nyarán barátjával Ausztriába szökött, eleinte munkát
is kapott, de munkahelye
megszûnése után az NSZKba távozott, ott próbált
munkához jutni. Októberig
munka nélkül élt Nyugat–Németországban, itt
érte a forradalom kitörésé-

nek híre. Barátjával úgy
döntöttek, azonnal hazatérnek, Bécsbe utaztak, ahol
október 27-én részt vettek a
magyar emigránsok által
szervezett gyûlésen. Másnap kilenc társával Ágfalvánál lépte át a határt, de a
határõrök elfogták, és Sopronba vitték õket. Kétnapi
fogva tartás után egy élelmiszerszállító autóval jöttek
föl a fõvárosba, ahol
Kolonics János a társaival
együtt a Széna tériek Maros
utcai bázisán jelentkezett.
Belépett a nemzetõrségbe,
elõször a Rákosi-villa õrzésére rendelték ki. Másnap
részt vett a Külügyminisztérium épületének elfoglalásában. A szovjet támadást
követõen még két napig a
Széna téren, két napig az
óbudai Schmidt-kastélyban

vett részt a fegyveres harcokban. A forradalom bukása után letartóztatásáig,
1958. október 27-ig bujkált.
(Idõs paksiak elmondása
alapján szüleinél, Pakson.)
A Budapesti Katonai Bíróság szervezkedésben való
részvétel, hûtlenség valamint egyéb vádak alapján
halálra ítélte, majd az ítéletet a Legfelsõbb Bíróság
jogerõre
emelte,
és
Kolonics Jánost 1959. május
6-án kivégezték.
Jelképes sírja, melyet
édesanyja állíttatott fiának,
megtalálható a paksi Fehérvári úti katolikus temetõben.
Forrás: A megtorlások halálos áldozatai, . in.: 1956 kézikönyve, III. kötet. 1956-os
Intézet, Bp. 1996.
Kernné Magda Irén

Ismét Pakson koncertezett, az evangéli-

kus templomban Rákász Gergely orgonamûvész. „A nagy orgona” címû programjában
maga a hangszer állt a középpontban. Az ifjú
mûvész elmondta, azért választotta ezt témául, mert a könnyed koncertek világában ráébredt, hogy milyen keveset beszélt a „hangszerek királynõjérõl”. Rákász Gergely már több
alkalommal vendégeskedett Pakson, 2003-ban
Romantika Light, 2004-ben Barokk Light címû programját hallhatta a közönség, 2005-ben
Látványkoncertet tartott számos városban,
köztük nálunk is.
-kgy-

ELADÓ
INGATLANOK
Pakson, a lakótelepen, a Jedlik Ányos
utca melletti területen 1364 m2-es telek teljes közmûvel, gondozott szõlõvel, gyümölcsössel, kis házzal eladó.
Irányár: 5 M Ft.
Pakson, a Fehérvári utca elején 2
szintes, összkomfortos, 4 szobás
családi ház 2 fürdõszobával, nagy garázzsal eladó. Irányár: 15,8 M Ft.
Pakson, Cseresznyéspuszta központjában 1247 m2-es építési telek (belterület)
betonút mellett eladó. Irányár: 3,5 M Ft.

Pakson, a Pacsirta utcában 350 n.
öl területtel 120 m2 alapterületû
családi ház eladó. Ár: 12,5 M Ft. 2
szobás lakást I. emeletig beszámítunk.
Dunakömlõdön, a Hegy utcában
családi ház (2 szoba, nappali, fürdõszoba) gázfûtéses eladó. Irányár:
7,2 M Ft.
Pakson, a Hangya közben 3 szobás,
gázfûtéses családi ház eladó. Irányár:
10,2 M Ft.
Pakson, a Zöldfa utcában 3 szobás,
komfortos családi ház 7,2 M Ft-ért
eladó.
Pakson, a Kömlõdi utcában két és

félszobás családi ház 7,2 M Ft-ért
eladó.
Pakson, a KRESZ parknál, Szent
István téren, a moziudvarban 2
szobás, komfortos, egyedi fûtésû,
földszinti lakás eladó. Irányár 7,5 M
Ft.
Pakson, a Rókus utcában 34 fõ
fogadására alkalmas vendégház és
borozó eladó. Irányár: 27,8 M Ft.
Pakson, a Petõfi Sándor utcában két
és félszobás, összkomfortos családi
ház garázzsal eladó. 1,5 vagy 2
szobás lakást 1 emeletig beszámítok.
Irányár: 12,3 M Ft.
Pakson, az Öreghegy elején 4 szoba

+ nappalis összkomfortos családi
ház kis kerttel 17,3 M Ft-ért eladó.
Pakson, a Hegyalja utcában 2
szobás, összkomfortos, gázfûtéses
csalõdi ház 8,3 M Ft-ért eladó.
Pakson, az Öreghegy utcában 2485
m2-es építési telek 4,8 M Ft-ért eladó.
Paks–Cseresznyéspuszta területén,
külterületen 52 hektár erdõ eladó. Ár
megegyezés szerint.

Részletes információ: Fonyó Lajos
ingatlan értékbecslõ közvetítõ
70/310-8374,
fonyolajos@freemail.hu

Fotó: Vida Tünde

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

Mozi

Távkapcs –

Október 6. (péntek) 19 óra
LAS BANDITAS
Szinkr. am. kalandfilm
Október 8. (vas.) 19 óra
A KARIB-TENGER
KALÓZAI 2 – A HOLTAK
KINCSE
Szinkr. am. kalandfilm
Október 11. (szerda) 19 óra
PARTY GIMI
Feliratos amerikai vígjáték
Október 13. (péntek) 19 óra
TÁVKAPCS
Szinkr.amerikai vígjáték

Michael boldog családapa,
ám hiába van
gyönyörû,
odaadó felesége és két bájos
gyereke, alig
látja
õket,
mert csak a
munkájának él. Egy átdolgozott éjszaka után azonban a holtfáradt Michael kiborul egy apróságon: nem tudja kitalálni, melyik
távirányítóval kapcsolhatja be a tévét. Elmegy a mûszaki áruházba, ahol furcsa eladóval hozza össze a sors. Morty rögtön segít a
baján, és felajánl neki egy páratlan szerkentyût, mely megváltoztatja majd az életét. A férfit elbûvöli az új játékszer, de egy kicsit
össze is zavarodik tõle. Újra felkeresi Mortyt, aki szerint Michael
pontosan azt kapta, amit keresett - egy univerzális távirányítót,
mellyel ellenõrzése alatt tarthatja saját kis univerzumát.

Október 15. (vas.) 19 óra
VADÁSZPILÓTÁK
Feliratos francia akciófilm

H-V 05-20-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Rugalmas nyitva tartás,
családias hangulat.
Elõzetes bejelentkezés:
20/514-3005

Villámgyors barnulás!

Kiállítás
A Városi Mûvelõdési Központ nagykiállítójában Kiss
Zoltán paksi festõ „Levelek
2006” címû tárlata látható
október 13-ig.
A Városi Múzeumban „A
rendõrség története” c. kiállítást láthatják.
A Paksi Rendõrkapitányság
Zsarugalériájában Cseh Gábor szekszárdi festõmûvész
kiállítását tekinthetik meg.
A Városi Mûvelõdési Központban október 17-én
(kedden) 18 órakor nyílik
meg Péger József „Az én
'56-om” címû kiállítása.
A Dunakömlõdi Faluházban
Májer Zsófia paksi festõ kiállításának megnyitójára
kerül sor október 17-én
17.30-kor. A tárlatot Balogh
Jenõ képzõmûvész, az ART
999 Képzõmûvészeti Egyesület elnöke nyitja meg.
Közremûködik: a Kalinkó
Népzenei Együttes.

Nyitva tartás:

Álló szolárium
a Hajnal utcában!
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Pálfa mutatkozik be a paksi okmányiroda Kistérségi Pillanatok címû sorozatában. Az irodaház földszintjén kialakított
galéria jóvoltából már több települést megismerhettek az
ügyfelek. Most Pálfára került a sor. A település nem a megszokott módon, természet- és épületfotókkal, mutatkozik be,
hanem életképekkel, hangulatfotókkal. A képek egy fotópályázat legsikeresebb darabjai.

Fortuna 96,3 MHz
Újra Brüsszelben a Fortuna uniós tudósítója
Október 9-tõl egy hétig újra Brüsszelbõl tudósít Czinege Mária a Fortuna rádió uniós
tudósítója, aki minden nap több alkalommal,
élõ kapcsolással jelentkezik az Európai Unió
központjából. A napi politikai és gazdasági
aktuális történéseken túl a fõ téma az "Európai városok és régiók hete" címû rendezvény,
ahol Magyarország Dél-Dunántúli Régiójának irodája is képviselteti magát.
Kapcsolódjon be Ön is Brüsszelbe!

Elindul a testvérrádió mûsora
Október 4-tõl minden szerdán este 19
órától 10 héten át
hallható az a 10 részes mûsorszámsorozat, amelyet a Fortuna testvérrádiója, a
kézdivásárhelyi Siculus rádió készített „Háromszék – Kézdivásárhely és környéke helytörténete” címmel. A két rádió egy közös pályázaton nyert támogatást arra, hogy Paks és
Kézdivásárhely helytörténetét bemutassák a
másik rádió adóján. Tartsanak velünk
Kovászna megye és Erdély történetében!

TelePaks
„Ez történt a héten” címmel a hét legfontosabb eseményeit nézhetik meg a
TELEPAKS csatornáján.
Szombaton 19.00 órától vasárnap pedig 18.00 órától
vetítjük a hírmûsort.
Folytatódik a Mindentudás
egyeteme a Paksi Televízió
mûsorán. Szerdán 17.30-tól
a 6. szemeszter 7. részében
Palkovics László: Intelligens jármûvek címû elõadását tekinthetik meg.
Az NB I. 9. fordulójában,
október 14-én a REAC látja vendégül a Paksi FC gárdáját. A mérkõzést felvételrõl vasárnap 19 órától, és
hétfõn 17.30-tól sugározza
a Városi Televízió.
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Közalapítványok,
alapítványok,
egyesületek
FIGYELEM!
A Paksi Hírnök következõ, október
20-i lapszámában külön oldalon kedvezményes hirdetési lehetõséget biztosít az 1%-os támogatással kapcsolatos tájékoztatók (beszámolók) közzétételére.
A kedvezményes árak:
44x62 mm 2500 Ft + áfa
92x62 mm 5000 Ft + áfa
Részletes felvilágosítás: 70/3108374, telefax: 75/314-119
Tájékoztassák támogatóikat a Paksi
Hírnökben az szja egy százalékok felhasználásáról!

A Paksi Ipari Parkban
hosszú távú bérleti
konstrukcióban
kiadó 2 db 90 m2-es
ipari csarnok
egyben vagy külön.
Érdeklõdni:
75/510-763
(20) 377-3-277

A Tûzvirág Táncegyesület
ezúton szeretné megköszönni a
támogatást mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1%-át
2005-ben az egyesületnek ajánlották fel.
Az ily módon befolyt 291.763 Ftot a Tûzvirág Táncegyesület
önálló bemutatóinak hang- és
fénytechnika bérlésére használta
fel, melyek jelentõsen emelték az
elõadások mûvészi színvonalát.
Továbbra is számítunk az Önök
támogatására!
Tûzvirág Táncegyesület
Vezetõsége

7100 Szekszárd,
Kossuth L. u. 13.
Tel.: 74/311-814
Ajánlatunk

39.160.- Ft

megtakarítást jelent személygépkocsi kategóriában.

Tanfolyam indul:
2006. október 10-én (kedd) 15 órakor

Pakson, az Energetikai Szakközépiskolában.
Jelentkezni: A HELYSZÍNEN,
vagy a 74/311-814, 20/498-8383 telefonon.

www.tempo-autosiskola.hu

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
Mûszeres és orvosi
szemvizsgálat
Kontaktlencse- és
szemüvegrendelés
SZTK-vények felírása
és beváltása
Gyors, minõségi szemüvegkészítés
Elérhetõségünk:
LENS OPTIKA
7030 Paks, Dózsa György út 44.
Telefon: 75/511-246

