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PAKSIHÍRNÖK

Intézze kényelmesen,
olcsón bankügyeit !

Vegye igénybe Internetbank szolgáltatásunkat,
mellyel a hagyományos utalásnál olcsóbban

utalhat számlájáról, csupán internet-hozzáférés-
re van szüksége. Válassza az igényeinek 
leginkább megfelelõbb számlacsomagot !

1.Lakossági számlavezetés 0 Ft/hó
2. Lakossági számlavezetés 
+ Internetbank 250 Ft/hó
3. Lak. számlavezetés 
+ Internetbank 
+ VISA bankkártya  500 Ft/hó  

1. Vállalkozói számlavezetés 500 Ft/hó
2.  Váll. számlavezetés 
+ Internetbank 
+ VISA bankkártya  1.000 Ft/hó

Paks, Villany utca 4. Telefon: 75/511-240

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását 

az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Összefogó
kömlõdi gyülekezet

Sabáli edzõ
új névsort ír



Megkezdõdött a téli ügyelet a
síkosság-mentesítésért fele-
lõs DC Dunakom Kft.-nél. A
cég a feladatot az önkor-
mányzattal kötött szolgálta-
tási szerzõdés keretében látja
el. A munkálatok része az ön-
kormányzat kezelésében lévõ
belterületi utak, járdák, ke-
rékpárutak, gyalogutak, par-
kolók, közlekedési célú közte-
rületek, útátjárók, buszmeg-
állók, forgalmas csomópontok
hó- és síkosságmentesítése,
ezen kívül az ehhez szükséges
anyag biztosítása, valamint az
ügyeleti és készenléti szolgá-
lat megszervezése. A készen-
lét március 15-ig tart, idõjá-
rástól függõen minimum, il-
letve maximum ügyeletet ad-
nak a cég munkatársai. A mi-
nimális ügyeletben kilencfõs
csoport dolgozik, ebben az
ügyeletvezetõtõl a gépszere-
lõig mindenki benne van. Ma-
ximális ügyeletben huszonhá-
rom fõ vesz részt, de ha szük-
séges, még harminc közhasz-
nú munkás is bekapcsolódik a
hómentesítésbe. Az utakat
négy ütemben takarítják, a
forgalmasabb helyektõl, pél-
dául fõközlekedési utak, köz-
intézmények, buszok útvona-
lától haladnak a legkevésbé
forgalmas helyekig, tájékoz-
tatott Saáry Miklósné, a cég
ügyvezetõje. A kézi erõ mel-
lett természetesen gépi is
rendelkezésre áll, négy sószó-
ró és négy hóeke, valamint
két járdatisztító kisgép. Pus-
kás János úgy tájékoztatott,

hogy a jármûvek közül egy
szippantó, kettõ pedig konté-
neres autó, tehát más terüle-
ten is használatban van, de fél
órán belül a hó eltakarításához
felszerelten csatasorba állnak.
A mûszaki vezetõ hozzátette, a
jármûvek üzembiztos állapot-
ban vannak, a géppark egy ko-
molyabb tél esetén is megbir-
kózna a feladattal. A járdák
síkosságmentesítéséhez het-
ven darab sós homokkal feltöl-
tött ládát is kihelyeztek a vá-
ros különbözõ pontjain, ezek
száma szükség esetén huszon-
öttel növelhetõ. A téli idõszak-
ban a cég számít a lakosság se-
gítségére és közremûködésé-
re. Ilyenkor úgy célszerû par-
kolni a gépkocsikkal, hogy ne
akadályozzák a hótoló autókat.
Emellett arra is felhívják a fi-
gyelmet a szakemberek, hogy
a köztisztasági rendelet értel-
mében a lakóépületek elõtti
járdák tisztítása a lakók fel-
adata, a hó eltakarítását, a
síkosságmentesítést reggel
hét óráig, illetve szükség ese-
tén naponta többször el kell
végezniük. A felhintésre sót,
bomló anyagot nem tartalma-
zó szóróanyagot, például fû-
részport, homokot, kõport, ha-
mut, kis szemcséjû salakot
kell használni. A szóróanyag
beszerzése a kötelezett felada-
ta, sós homokot a Duna-
komnál értékesítenek. Az
ügyelet éjjel-nappal hívható
száma 30/520-8834, napközben
pedig tárcsázhatják a 75/310-
411-et.                              -kgy-
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Fotók: Molnár Gyula (balra), Paksi Hírnök archív (jobbra)

Megjelenik kéthetente, 4000 példányban

Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde (Tel.: 20/398-4504)
Fõmunkatárs: Kövi Gergõ

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: 2007. december 7.

Címlapfotó: Molnár Gyula
Panorámakép: www.paksnet.hu

PAKSIHÍRNÖK

Készenlétben

A Paksi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat volt vezetõje,
Solt Pál, és a poszt jelenlegi
betöltõje, Gertner Ferenc
között nézeteltérés támadt
az önkormányzat munkájá-
nak törvényességét és haté-
konyságát illetõen. Solt Pál
november 12-én a helyi tele-
víziónak adott interjújában
elmondta, hogy az új gárda
kezdeti lelkesedése eltûnt,
érdembeli munkát nem vé-
geznek, üléseik nem nyilvá-
nosak, s nem bánnak megfe-
lelõen pénzügyi forrásaik-
kal. A volt vezetõ az eddigi
ülések jegyzõkönyveibõl le-
szûrtekre alapozta utóbbi ki-
jelentését. Az önkormányzat
alapszabályában kötelezõvé
teszik az ülések nyilvános le-
bonyolítását. Ennek hiányá-
ban nem kerülhet sor külsõ
érdemi hozzászólásra. Zárt
ülést akkor tarthatnak csak,
ha megválasztanak, illetve
leváltanak tagokat, bizottsá-
got hoznak létre vagy bizott-
ságból valakit visszahívnak. 
Solt Pál felhívta a figyelmet

a cigányság megosztottságá-
ra, rossz életkörülményeire,
melynek fõ okaként az ön-
kormányzat tétlenségét ne-
vezte meg. Kifogásolta an-
nak költségvetését, kiemelve
az irodavezetés több mint fél
éves hiányát, és a túl magas
tiszteletdíjakat.
Gertner Ferenc szintén egy
televíziós interjúban adott
válaszában elmondta, bárki
utánanézhet a költségvetés
adatainak a paksi polgár-
mesteri hivatal pénzügyi
osztályán, melyekbõl kide-
rül, hogy Solt Pál téves in-
formációkat közölt. Az ön-
kormányzat tétlenségére vo-
natkozó kijelentést cáfolan-
dóan elmondta, hogy a ter-
veik között szerepel a ta-
nácskozó terem létrehozása,
több pályázatra való jelent-
kezés, a roma közösségi ház
befejezése és átadása, ha-
gyományõrzõ programok
szervezése, a roma diákok-
nak számítógépes tanfolyam
indítása.

ms

Tétlenkedik a CKÖ?
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Fotó: Vida Tünde

Novemberi ülésén egyebek
mellett a város büdzséjével
foglalkozott a képviselõtes-
tület. A költségvetés há-
romnegyed éves beszámoló-
jának tárgyalása során
megállapították, hogy a be-
vételek a tervezettnél na-
gyobb mértékben teljesül-
tek, a kiadások kissé elma-
radnak az elõirányzottnál.
Az intézményi kiadások pél-
dául 73%-on állnak, ami ta-
karékos gazdálkodásra en-
ged következtetni. 

A költségvetési fõösszeget
amiatt kellett módosítani,
hogy megjelenjen benne
például a kötvénykibocsá-
tásból lehívott összeg. Két
ellenszavazat és egy tartóz-
kodás mellett a jövõ évi
költségvetés irányelveit is
elfogadták. Abban minden-
ki egyetértett, hogy jól el-
készített, korrekt anyag ke-
rült a grémium elé, nagy
összegeket, jelentõs tétele-
ket érintõ módosító javasla-
tok nem is érkeztek. Né-
hány képviselõ az érdek-
képviseletek kéréseit felka-
rolva kért támogatást a tes-
tülettõl, de ezek nem kap-
tak kellõ szavazatot. Hajdú
János polgármester el-
mondta, egy-két jóléti ele-
met már beépítettek a költ-
ségvetésbe, így például havi
kétezer forinttal nagyobb
összeget kap a közel ezer
közalkalmazott melegétkez-
tetésre. Másik hosszasabb
vitát generáló kérdés a ki-
sebbségi önkormányzatok
tervezett támogatása. Haj-
dú János arra tett javasla-
tot, hogy a korábbiakkal el-
lentétben, amikor a német
önkormányzat támogatása
magasabb volt, jövõre egy-
formán kapjon a két kisebb-
ségi önkormányzat városi
támogatást. A német ki-
sebbségi önkormányzat –
mint a hozzászólók kifejtet-
ték – széles körû munkát
végez, kulturális program-

jai színesek, támogatja a
nemzetiségi oktatást, nyelvi
képzést. Kérték, hogy
amennyiben a szerényebb
összegû juttatás kap több-
séget, a pályázati úton adott
támogatásaikat építsék be
az önkormányzat szakbiz-
tosságainak céljai közé és
rendeljenek hozzá forrást
is. A költségvetés részletei-
rõl a következõ ülésen tár-
gyalnak a városvezetõk.

Az ülésen két oktatási in-
tézmény, a Vak Bottyán
Gimnázium és az I. István
Szakképzõ Iskola tevé-
kenységérõl szóló beszá-
molót is tárgyalták, elfo-
gadták. A folytatásban mó-
dosították a Városi Múze-
um alapító okiratát, amire
azért volt szükség, mert az
intézmény részeként mû-
ködõ Városi Képtár új
helyre költözött, az új cí-
met be kellett vezetni az
okiratba. A legutóbbi ülés
óta egy vételi szándéknyi-
latkozat érkezett a polgár-
mesteri hivatalba önkor-

mányzati tulajdonú ingat-
lanra, mégpedig a város
külterületén, a Pörösi dûlõ-
ben lévõ gyep mûvelési ágú
földrészletre, a testület ezt
kijelölte értékesítésre. 

Döntöttek többek között
egy kisebb mûszaki beruhá-
zás megkezdésérõl sikeres
pályázat alapján, fûtési
költségek csökkentésére a
Napsugár Óvoda Gyermek-
sziget tagintézményében,
illetve a Barátság úti kettes
számú orvosi rendelõben. A
költségek negyven százalé-
kát vissza tudják majd igé-
nyelni az Energiaközpont
Kht-tól. 

A munkaterv szerint a
képviselõ-testület legköze-
lebb decemberben ülésezik.
Döntenek többek között a
lakossági távhõ- és meleg-
víz-szolgáltatás díjáról, va-
lamint a helyi autóbusz-köz-
lekedés díjáról, napirenden
szerepel majd közalapít-
ványok kuratóriumának be-
számolója, a testület 2008.
évi munkaterve, valamint a
Paks kultúrájáért kitüntetõ
cím adományozása. 

-vt-kgy-

Döntés után

Képviselõi felvetés nyomán szóba került az Árvíz ut-
ca, s az a korábbi Hajdú János részérõl elhangzott ígé-
ret, hogy orvosolják a Duna árterében élõk problémá-
ját. A polgármester elmondta, nem feledkezett meg
ígéretérõl, vizsgálják a lehetõségeket, de azok korláto-
zottak. Pakson – mint mondta – túl magasak az ingat-
lanárak, a még Árvíz utcában élõ néhány család számá-
ra nem sikerült csereingatlant találni. Azt a javaslatot,
hogy évente egy-egy lakó számára vásároljon az önkor-
mányzat, a testület tagjai elfogadhatónak találták, fi-
gyelembe véve azt, hogy egy árvízi védekezés akár ma-
gasabb összeget is felemészthet, mint amennyibe ez a
csereüzlet kerülne.

Egészségügyet érintõ kérdésekkel, véleményekkel
is elõálltak a költségvetés tárgyalásakor a városatyák.
Firtatták, hol tart a tervezett gondozóház elõkészítése,
sor kerül-e a Deák utcai rendelõ egyre sürgetõbbnek lát-
szó felújítására. Pályázni szeretnének. Az elõbbirõl Haj-
dú János elmondta, engedélyezési terv van, s készül a ki-
viteli terv. A Deák utcai rendelõt az önkormányzat csak
száz százalékos önerõbõl tudná felújítani, ugyanis járó-
beteg-ellátás javítását szolgáló pályázat van, erre vonat-
kozó azonban nincs. 

Böjte Csaba ferences szer-
zetes és néhány dévai árva
látogat Paksra december
elején. A programot a Fi-
desz Tolna megyei nõtagoza-
ta szervezi. A részletekrõl a
Fidesz paksi szervezetének
tagjai, köztük Nagy-Kollár
Gyuláné a paksi nõtagozat
vezetõje számolt be sajtótá-
jékoztatón. Bordács József
elnök elmondta, gyûjtést
szerveznek, az adományokat
a Fidesz irodában várják a
hét minden napján. Fõként
tartós élelmiszert, tisztálko-
dási eszközöket kérnek, s a
pénzadományokat is öröm-
mel veszik. 

Barnabás István alpolgár-
mester hozzátette, a Polgári
Összefogás önkormányzati
frakciója is támogatja a kez-
deményezést, ennek módjá-
ról a tájékoztatót követõ ülé-
sen döntöttek. 

Nagy-Kollár Gyuláné azt
emelte ki, hogy Böjte Csaba
ferences szerzetes rengete-
get tett az árva és elesett
gyerekek érdekében. Im-
már nem csak Erdélyben,
hanem Magyarországon is
hozott létre otthont és inté-
zetet. – A szeretet nem jobb-
vagy baloldali – hangsúlyoz-
ta a nõtagozat vezetõje, s
hozzátette, a segíteni tudók
ne azt nézzék, ki kezdemé-
nyezi a gyûjtést, hanem azt,
hogy milyen nemes célt se-
gítenek vele.

-vt-

Árváknak 
gyûjtenek
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Fotók: Molnár Gyula (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)

A szociális szakterületen dolgozók szá-
mára szervezett ünnepséget a szociális
munka napján a paksi önkormányzat.
Itt adta át Hajdú János polgármester a
Segítõ kéz kitüntetést, melyet idén kol-
légái és az intézményvezetõ javaslatára
Takács Józsefnének ítélt oda a képvise-
lõ-testület. 

Takács Józsefné, Vera alig húszéve-
sen, 1975-ben kezdte pályáját Pakson
orvos írnokként, majd 2002-ig körzeti
ápolónõként dolgozott. Gyermekápolói
végzettsége mellé 1976-ban körzeti
ápolói, '99-ben foglalkozás-egészség-
ügyi szakápolói, 2005-ben klinikai ge-
riátriai szakápolói felsõfokú képesítést
szerzett. A folyamatos tanulás és mun-
ka mellett a Hospice tanfolyamot is el-
végezte.

Öt esztendeje Paks Város Szociális In-
tézmények Idõskorúak Otthona és
Gondozóháza munkatársa. Ápoló, majd
vezetõ ápoló volt, 2005-tõl pedig osz-

tályvezetõ ápolóként segíti az idõs em-
berek mindennapjait. Vera lapunknak
elmondta, a nyolc óra leteltével nála
nem ér véget a munkaidõ. Örömet az
jelent neki, ha az idõs emberek jelét ad-

ják szeretetüknek, egy-egy
puszival, vagy éppen azzal,
hogy visszavárják a szabad-
sága után. Vera szereti mun-
káját, a kitüntetés viszont
meglepte. Úgy gondolja, ab-
ban nem csak az õ, hanem az
egész kollektívájának mun-
kája benne van. 

Életét – miként a méltatás-
ban is elhangzott – a segít-
ségnyújtás tölti ki. Gyakran
találkozhatnak vele a gondo-
zottak hétvégén vagy ünnep-
napokon is. Munkáját hiva-
tásként folytatja, mélyen át-
érzi az idõs emberek problé-
máját. Munkatárs vagy ba-

rát, ellátott vagy idegen, mindenki szá-
míthat immár 32 éve, hiszen azóta vég-
zi munkáját önzetlenül, fáradhatatla-
nul.          

Vida Tünde

Élete a segítségnyújtás

A fizika népszerûsítése terén
végzett tevékenységéért
Ericsson-díjat vehetett át a
közelmúltban Nagyné Lakos
Mária, az Energetikai Szak-
középiskola matematika-fizi-
ka szakos tanára. A díjat az
Ericsson magyarországi ku-
tatási-fejlesztési igazgatósá-
ga alapította 1999-ben. Ebben
az elismerésben azok a közép-
iskolai matematika- és fizika-
tanárok részesülhetnek, akik-
nek tanítványai kiemelkedõ
eredményeket értek el, vagy
nagyon sokat tettek annak ér-

dekében, hogy diákjaikkal
megismertessék, megszeret-
tessék ezeket a tantárgyakat. 

Nagyné Lakos Mária min-
dig tanár akart lenni, pedig
családjában nem mindenki fo-
gadta döntését kitörõ öröm-
mel. Debrecenben szerezte
meg tanári oklevelét, majd
Kenderesen állt fel elõször a
katedrára, oktatott Szekszár-
don, majd 1983-ban került
Paksra. A Vak Bottyán Gim-
náziumban folytatta a tanári
pályát, tizenöt évvel késõbb
pedig az Energetikai Szakkö-
zépiskola lett második ottho-
na, azóta is ott tanít. A tanár-
nõ 1999-ben környezetfizika
szakos tanári oklevelet is
szerzett. Üzemlátogatásokat
szervez az atomerõmûbe, a
Paksra látogató fizikatanárok
és diákok számára, közel har-
minc éve tagja az Eötvös Lo-
ránd Fizikai Társulatnak,
2002 óta közoktatási szakértõ
fizikából, munkaközösség ve-
zetõ, a Szilárd Leó Tehetség-
gondozó Alapítvány titkára,

mindemellett nagy elhivatott-
sággal vesz részt különbözõ
rendezvények megszervezé-
sében, lebonyolításában, ame-
lyekben tanítványai sikerrel
szerepelnek. Diákjai közül
sok hívet szerzett a csillagá-
szatnak, valamint a nukleáris
fizikának. Tanítványai közül a
fizika érettségire jelentkezõk
száma messze meghaladja az
átlagot, illetve többen közü-
lük jegyzett helyezést értek el
országos fizikaversenyeken.
A tanárnõ, akinek saját beval-
lása szerint a fizika áll a szívé-
hez közelebb, elmondta, hogy
szívesen foglalkozik kama-
szokkal, kihívásnak tekinti,
hogy felkeltse érdekelõdésü-
ket e tudományok iránt. Mo-
solyogva hozzátette, hogy ez
bizony nem mindig sikerül, de
ha azt eléri, hogy nem félnek
tõle és szívesen jönnek az
órákra, már megérte a pró-
bálkozás. Ami a tanóráin, fizi-
ka szakkörön mindennapos
vendég kísérletezést illeti,
nem felejti el egykori profesz-

szora mondását, miszerint, a
kísérlet kettõs öröm: öröm a
tanárnak, ha sikerül, illetve
öröm a diákoknak, ha nem.
Ilyenkor õ is egy kicsit vizsgá-
zik, a diákok látják, hogy nem
annyira nyilvánvaló dolgokról
van szó, hogy a tanárnak is
dolgozni kell, és bizony izgal-
mat okoz, hogy sikerül-e az
adott kísérlet.

Az ESZI-ben olyan vezetés-
re, kollektívára és eszközfel-
tételekre talált, amelyek segí-
tik õt a fizika népszerûsítését
érintõ törekvéseiben. A jövõt
illetõen elmondta, hogy amíg
elérkezik a nyugdíj ideje, ma-
rad természetesen a tanítás,
sõt a tanulás, ugyanis elkez-
dett mélyrehatóbban foglal-
kozni a számítástechnikával,
az alaptanfolyamon már túl
van. Otthon pedig várja csa-
ládja: férje Viktor, aki már
nyugdíjas, az atomerõmûben
dolgozott, nagyobbik fiuk
Viktor, aki sebésznek készül,
jelenleg másodéves rezidens,
illetve a kisebbik fiú Árpád,
aki orvostanhallgató, és fog-
orvos szeretne lenni.

-gyöngy-

Ericsson-díj az elhivatott pedagógusnak



A kömlõdiek komoly összefo-
gása eredményeként a Szent
Imre napi búcsúra elkészült a
templom melletti támfal. A te-
lepülés templomának ünnepé-
re ugyancsak a lakosság segí-
tõkészsége eredményeként a
templomhoz vezetõ lépcsõ
mellett álló keresztre új kor-
pusz került, amit Erdélyben
készíttettek, s a búcsú napja

elõtt helyezték fel. Fitt
Szabolcs plébániaigaz-
gató elmondta, a paksi
önkormányzat 2,5 mil-
lió forintot adott a tám-
fal felújításához, ehhez
adományaikkal és
munkájukkal az egy-
házközség tagjai is
hozzájárultak. Fitt
Szabolcs külön kiemel-
te az egyházközség el-
nökét, Forster Józsefet
és Forster Gábort. A

búcsú napján tartott szentmi-
se elõtt Bacsmai László meg-
áldotta a keresztet, támfalat. 

Az ünnepség a közösségi
házban folytatódott egy tárlat-
megnyitóval. Az összeállítás
Fitt Tamás fotóiból és Fittné
Szilvássy Ildikó verseibõl ké-
szült, s még most is látható a
közösségi házban.               

-tünde-

Tavasszal szeretnék elkez-
deni a református templom
teljes külsõ felújítását, ami
igencsak idõszerûvé vált, el-
sõsorban a beázó tetõ miatt.
A közösség nem rendelke-
zik elegendõ saját forrással
a huszonhét millió forintos
beruházáshoz, ezért minden
támogatásnak örülnek. A
közelmúltban orgonahang-
versenyre várták a közönsé-
get, amelyet dr. Keresztes
Pál plébános segítségének
köszönhetõen a Jézus Szíve
templomban tartottak,
ugyanakkor a koncert hir-
detésében, a jegyek árusítá-
sában az evangélikus gyüle-
kezetre is számíthattak. Az
esten a református közös-
ség tagja, a zeneakadémián
másodéves Szabó Kata or-
gonán játszott, barátnõje
Kovács Katalin, aki szintén

a zeneakadémián tanul kar-
vezetést, csellón. Mûsoron
szerepelt többek között J.S.
Bach, Cesar Franck, Jehan
Alain, valamint Liszkay Gá-
bor egy-egy darabja, illetve
most elõször hallhatta a kö-
zönség Károly János orgo-
nafantáziáját, amelyet kife-
jezetten egykori tanítvá-
nyának, Katának írt. Ahogy
azt elõzõ számunkban már
megírtuk, a tanár úr el-
mondta, hogy még két olyan
volt növendéke van, akik
igen sikeresek a zenei pá-
lyán és hasonló ajándékra
számíthatnak tõle. A jóté-
konysági koncert bevétele
felülmúlta a várakozást, az
összegyûlt közel kilencszáz-
ezer forinttal tizennégymil-
lióra növekedett a templom
felújítására eddig szánt ösz-
szeg.                           -kgy-

Fitt Szabolcs személyében új
plébániaigazgató tevékeny-
kedik Dunakömlõdön. A
szekszárdi fiatalember érett-
ségi után Pécsre került, ahol
a hittudományi fõiskolán
szerzett hittanári diplomát. –
Olyan, mintha azt kérdeznék,
valaki miért éppen azt a lányt
szereti – hárítja el a kérdést,
hogy mi vitte erre a pályára.
Majd elárulja, hívõ – és nem
vallásos – családba született.
Ez lényeges különbség,

hangsúlyozza. Az elõbbi tar-
talmat takar, olyan embere-
ket, akik az evangélium alap-
ján élnek, az utóbbi külsõsé-
get, nem egyszer csupán az
ünnepnapi templomba járást.
Fitt Szabolcs azzal, hogy ta-
nár lett, édesapja nyomdoka-
in halad. Két példaképként
tisztelt papot említ, Petkó Ta-
mást és Bacsmai Lászlót.
Hogy õ maga miért nem lett
pap, erre egyszerû a válasz,
családot szeretne. Menyasz-
szonyával – aki ugyan még
Szekszárdon él és tanít –
együtt hosszú távra tervez
Dunakömlõdön, ahol jó szív-
vel fogadták. Szívesen jött
ide, nem volt ismeretlen a
hely, hiszen abszolút nincs
messze szülõvárosától, s
bátyja, annak családja Pak-
son él. 

Az idehelyezést egyébként
– fejtegeti – nem úgy kell ér-
teni, mint sokan kívülállók hi-
szik. Az érintett véleményét

is kikérik, mielõtt megszüle-
tik a döntés, hol kell szolgál-
nia a továbbiakban. A plébá-
niaigazgató egyébként úgy
véli, egyáltalán nem hátrány
a náluk még meglévõ rend és
fegyelem. – A túlzott libera-
lizmus káoszhoz vezet – szö-
gezi le. 

A plébániaigazgató úgy vé-
li, ma nemcsak a világban, a
fejekben is hatalmas a zûrza-
var, az emberek elhiszik azt,
amit a „mert megérdemled”
üzenetû reklámok sugallnak.
Éppen ezért nem mindegy,
hogy az egyház képviselõi
milyen példát mutatnak. –
Az evangélium tanítása me-
gállja a helyét, nem megy ki
a divatból, mint a Harry
Potter – fogalmaz. Hozzáte-
szi, amit az egyház ad, azt
nem lehet anyagiasítani, de
ez jelentõségét nem csorbít-
ja. Az, hogy õ mit hozott
Dunakömlõdre, szerinte egy
szóval jellemezhetõ, ez pedig

a nyitottság. – Elõdöm is, én
is más személyiségek va-
gyunk, ez mindenképpen
érezhetõ lesz – fogalmaz.
Hozzáteszi, Koósz Roland, a
korábbi igazgató nagyon sok
mindent felépített, ami ér-
ték, s azt meg kell õrizni.
Mindezen túl szeretné növel-
ni azok számát, akik aktívan
bekapcsolódnak a hitéletbe,
részt vesznek az istentiszte-
leteken. Jó, mondja az igaz-
gató, hogy a kömlõdi hívek
tudják mi a dolguk, s teszik
is azt önállóan, szinte kérni
sem kell. Ezt a közelmúltban
a búcsú szervezése során is
ékesen bizonyították. Az vi-
szont nagyon megnehezíti a
dolgát, hogy megszûnt az is-
kola, nehéz megtalálni az
utat a gyerekekhez. Elõny
viszont a fantasztikus közös-
ségi ház, amilyennel nagyon
kevesek büszkélkedhetnek a
plébániák közül. Itt tartják a
felnõttek számára a biblia-
órákat, amelyek arra szol-
gálnak, hogy elmélyítsék hi-
tüket.                 Vida Tünde
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Az evangélium nem múló divat

Koncert a templomért Összefogó gyülekezet
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

A leendõ nukleáris tároló
helyszínén, Bátaapátiban
jártak a TEIT települések
polgármesterei. A paksi
atomerõmû körzetében
alakult Társadalmi Ellen-
õrzõ és Információs Tár-
sulás elnöke elmondta,
egy éve látogatták meg
utoljára a leendõ kis és kö-
zepes aktivitású radioak-
tív hulladéktárolót, ezért
szerették volna tudni, mi-
ként halad a kivitelezés.
Török Gusztáv arról is be-
számolt, hogy a helyszíni

szemle után Szekszárdon
rövid évértékelõ ülést tar-
tottak. Megállapították,
hogy tervezett feladatai-
kat végrehajtották. Idénre
még egy fontos teendõ
marad, méltóképpen meg-
ünnepelni fennállásuk ti-
zenötödik évfordulóját. A
„Tizenöt éves a TEIT” ne-
vet viselõ konferenciát de-
cember 3-án Kalocsán ren-
dezik. Ennek részleteirõl
is megállapodtak a szek-
szárdi tanácskozáson.          

-tünde-

Terepszemlén a TEIT

Tizenegyedik alkalommal
rendezte családi sportnapját
a Paksi Atomerõmû Zrt.
Karbantartási Igazgatósága.
Idén elõször egy másik igaz-
gatóság, a mûszaki is csatla-
kozott a programokhoz. – Az
idén januárban történt szer-
vezeti változások miatt az
egyik legnagyobb létszámú
karbantartási fõosztály átke-
rült a mûszaki igazgatóság-
ra. Így a MIG létszáma meg-
duplázódott, a KAIG-nál pe-
dig létszámcsökkenés volt. –
Megerõsítve az összetarto-
zást, idén együtt szerveztük
az immár hagyományos
sportnapot – mondta el
Pekárik Géza mûszaki igaz-
gató. Szombaton már reggel
7 órától rúgták a bõrt az
ASE csarnokban a két igaz-
gatóság futballcsapatai.
Akik nem fociztak, azok a te-
kézõben találhattak maguk-
nak sportolási lehetõséget.
Ott darts, sakk és természe-
tesen teke várta a család ap-
raját-nagyját. A legnagyobb
érdeklõdéssel várt progra-
mok közül a kispályás foci
mindenképp kiemelkedett. 

– A tizenkét csapatot négy
csoportba osztottuk, ahol a
körmérkõzéseket követõen

az elsõ helyezettek oda-visz-
szavágós rendszerben dön-
tik el az elsõ hely sorsát. A
tét óriási, hiszen a következõ
egy évben a zrikálás tárgya
nem más, mint hogy mely
csapat hogyan játszott, men-
nyi gólt lõtt vagy kapott, és
kinek segített vagy ártott a
játékvezetõ – tette hozzá
Horváth Miklós karbantar-
tási igazgató. A sportprogra-
mok kora estig tartottak,
melyek végén alaposan elfá-
radtak a résztvevõk, de a jó
hangulat mindvégig megma-
radt. 

Aranyiné Czettli Judit fõ-
szervezõ elmondta, három-

százhúsznál is többen nevez-
tek az öt sportágban hirde-
tett versenyekre, az ebédnél
pedig majdnem hétszázan
voltak. Minden sportágban,
egyéniben és csapatban is
díjazták a legjobbakat, illet-
ve különdíjat kapott a legfia-
talabb és legidõsebb résztve-
võ, akiknek azonban nem
csak ez volt az érdemük,
Benedeczki Lehel és Novák
Lajos elért eredményével is
kiérdemelte a díjat. A jutal-
makat a két igazgató, Hor-
váth Miklós és Pekárik Géza
adta át. A vándorkupát idén
a karbantartási fõosztály
vitte el.                          röné

Két kollektíva a sportpályán

A paksi atomerõmû szak-
szervezetei is csatlakoztak a
Liga Szakszervezetek no-
vember 21-ére hirdetett kez-
deményezéséhez. Lõrincz
László, a PADOSZ elnöke el-
mondta, bizalmi testületük
hosszas tárgyalások és
egyeztetések után döntött
úgy, hogy küldöttségük részt
vesz a budapesti demonstrá-
ción. – Nagyon sok körül-
ményt vettünk figyelembe, a
csatlakozás formája lehetett
volna helyi demonstráció
vagy sztrájk. Úgy gondolom,
a testület nagyon megfontolt

döntést hozott, amikor a bu-
dapesti demonstráción való
részvétel mellett tette le
voksát – fogalmazott
Lõrincz László. A szakszer-
vezeti vezetõ hozzáfûzte, a
másik két atomerõmûves
szakszervezet is hasonló
döntést hozott. – Bennünket
is sok intézkedés sújt, de kü-
lönösen a nyugdíjba vonulás-
sal, nyugdíj-korkedvez-
ménnyel kapcsolatos intéz-
kedések érintenek bennün-
ket hátrányosan – indokolta
a döntést az elnök. 

-vt-

Helyben nem tüntettek

A sportágak legjobbjai:
Labdarúgás (12 csapat) Ar-
matúra és Csõvezeték Kar-
bantartó Osztály (AKO)
Gólkirály: Bencze Balázs
(AKO) 
Legjobb kapus: Szlanyinka
Pál (AKO)
Legjobb játékos: Szabadi
Adrián (AKO)
Asztalitenisz (20 egyéni indu-
ló) Németh Róbert  (KAFO)
Darts (12  csapat) Turbina
és Forgógép Karbantartó
Osztály
Legjobb 3. táblás: Kirr
László (RKO)
Legjobb 2. táblás: Lojek
Csaba (GKTO A)
Legjobb 1. táblás: ifj. Szõts
István (HTO)
Teke Profi (6 csapat, 20
egyéni induló)
Csapat ÉMO-KTFO
Egyéni Suplicz Sándor
(VKO)
Amatõr (12 csapat, 39 egyé-
ni induló)
Csapat GKTO A (Gépész
Karbantartási Osztály)
Egyéni Hegedûs Magdolna
(RTO)
Sakk (4  induló)
Benedeczki Lehel (KTFO)
Vezetõi ügyességi verseny
(6 fõosztály vezetõi csapata)
Karbantartás Technológiai
Fõosztály
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Könyvraktárból rögtönöztek stúdiót

Az idõsek világnapja alkal-
mából tette közzé azt a fel-
hívást a Paksi Városi Mûve-
lõdési Központ Könyvtára,
melyben arra biztatta az
irodalom kedvelõit, hogy
mondják mikrofonba ked-
venc versüket, novellájukat,
vagy akár énekeljék el a
nagy nyilvánosságnak nótá-
jukat. Végül tizenegy je-
lentkezõ akadt, és már kez-
dõdhetett is a nagy munka a
rögtönzött stúdióban. – Mi-
után elõálltam az ötlettel,
Leber Zoltán kollégám fel-
adata volt a technikai háttér
megszervezése, és az ezer
funkciójú könyvtári raktár-
ban rendeztük be a stúdiót.
Jó hangulat alakult ki a fel-

vételek napjain – idézi fel az
elmúlt heteket Gutai
Istvánné könyvtárvezetõ. –
A felvételek átírását CD-re
már a rendszergazdánk,
Auth Gábor végezte, a borí-
tóterv és a sokszorosítás az
én munkám – teszi hozzá. 

Mivel a jelentkezõk fele az
idõsek otthona lakója, ezért
a bemutatóra itt került sor.
A szereplõk körülvették az
ünnepséget vezetõ Gutainé
Júliát, de az otthon többi la-
kója közül is sokan eljöttek.
Leginkább az általános is-
kolai irodalomkönyvek is-
mert versei hangoztak fel
Petõfitõl, Adytól, Gödör Ist-
ván, Noszkay Julianna,
Nyers Józsefné, Stranszki

Jánosné, Török Lászlóné és
Varga Sándorné hangján.
De kivételek is akadtak,
hisz nóta is felcsendült,
Oláh Zoltán pedig saját so-
rait tolmácsolta „Sûrûsödik
a sorsom” címmel,
Pálvölgyi Ferenc a közel-
múltban elhunyt paksi köl-
tõtõl, Szarka Józseftõl vá-
lasztott látnoki sorokat. –
Máskor is mondtam már
verset. Ha valakinek szüle-
tés- vagy névnapja van, azt
megköszöntjük itt az ott-
honban közösen, minden
hónapban tartunk ilyen ösz-
szejövetelt – meséli Rácz
Jánosné, aki örömmel idézi
fel, hogy fiatalkorában még
színdarabokban is közre-
mûködött, olyan is akadt,
amelyiket közel negyven-
szer kellett elõadniuk an-
nak idején. Hasonló emlé-
keket idéz fel Zab Ferenc is,
aki régebben lakodalmak-
ban is muzsikált. A szerep-
lõket Bagdy László tanács-
nok köszöntötte a bemuta-
tót követõen, aki azt hang-
súlyozta, hogy a felvétellel
nem csak azokat sikerül
majd megörvendeztetni,
akik meghallgathatják az
elõadókat, hanem a szerep-
lõknek is jól esett ez a lehe-
tõség. 

-s-

Paks Város Önkormányzata
– immár hagyományosan –
karácsonyi ajándékakciót
szervez a nyugdíjasoknak. A
szeretet ünnepén jelképes
ajándékkal szeretne kedves-
kedni azoknak, akik alacsony
nyugdíjjal rendelkeznek. Er-
rõl a tájékoztatást szórólap
formájában valamennyi pak-
si háztartásba eljuttatták. A
szórólap hátoldalán található
adatlap felhasználásával vár-
ja az önkormányzat azon
paksi nyugdíjasok jelentke-
zését, akiknek családjában az
egy fõre esõ havi jövedelem a
47.000 forintot, egyedül élõk
esetén az 55.000 forintot nem
haladja meg. Az adatlaphoz
j ö v e d e l e m i g a z o l á s o k a t
(nyugdíjszelvény, kereseti
igazolás stb.) kell csatolni,
melybõl a család egy fõre ju-
tó jövedelme kiszámítható. 
Az adatlapokat a polgármes-
teri hivatalban, idõsek ottho-
nában, a családsegítõ és
gyermekjóléti szolgálatnál, a
gondozási központban, a haj-
léktalanok átmeneti szállá-
sán, illetve Dunakömlõdön,
Gyapán, Csámpán és Biritón,
az ügyfélszolgálati irodákban
elhelyezett gyûjtõládákba
kell bedobni 2007. december
1-ig. Az ajándékokat decem-
ber 13-a december 20-a kö-
zött házhoz szállítják.

Szemétszállítási díj kedvez-
ményben részesülhetnek
azok a nyugdíjasok, aki 2007.
december 31-ig betöltik 70.
életévüket. Azok, akik már az
elõzõ évben is részesültek tá-
mogatásban, levélben kaptak
értesítést az igénylés leadá-
sáról. Akik még csak ebben
az évben érték el a 70. élet-
évüket, õk a polgármesteri
hivatal szociális osztályán
szerezhetik be a nyomtat-
ványt. A kitöltött adatlapokat
a hivatal aulájában elhelye-
zett gyûjtõdobozba dobhat-
ják 2008. január 31-ig.

Önkormányzati
hírek

A Pro Artis
Mûvészeti Is-
kola bemutató
estet szerve-
zett. Ezen az
estén az isko-
lában mûködõ
t a n s z a k o k ,
m û v é s z e t i
csoportok, te-
hetséges nö-
v e n d é k e k
kaptak lehetõ-
séget a fellé-
pésre.

(t)
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A mozgásszegény életmódra
kívánja felhívni a figyelmet az
Egészséges felnõtt évekért
nevet viselõ sportvetélkedõ,
melyet a Jövõ Drogok Nélkül
Alapítvány és az Energetikai
Szakközépiskola és Kollégiu-
ma harmadik alkalommal
szervezett. Dr. Vöröss End-
réné, az alapítvány vezetõje
elmondta, az egészség hónap-
jában meghirdetett prog-
rammal a mozgás és a sport
egészségfejlesztõ, illetve
drogprevenciós szerepét sze-
retnék hangsúlyozni. Idén az
I. István Szakképzõ Iskola
játszotta a fõszerepet minden
tekintetben. Egyrészt, mert
a nevezõ tizenhárom csapat
közül öt az iskolát képviselte,
másrészt az elsõ három he-
lyet is õk szerezték meg. A
programot idén az Egészsé-
ges Városok Szövetsége tá-
mogatta.                             -tV-

Drog ellen sport

Finn vendégek jártak a Vak
Bottyán Gimnáziumban. A
finn diákok – tizennégyen – és
két kísérõjük egy közös pro-
jektmunkára érkeztek. A de-
legációt az iskolavezetés mel-
lett Hajdú János polgármes-
ter is fogadta. Paks és Loviisa
2000 óta áll partnerkapcsolat-
ban, az ismeretség hasonló tí-
pusú atomerõmûveiknek kö-
szönhetõen még korábbi kele-
tû. A városok középiskolái is
egymásra találtak, s elõbb a
tantestületek, majd a diákok
által szorosabbra fûzték a vi-
szonyt. Idén a két iskola diák-
jai közös kutatómunkát végez-
nek a második világháborúról.
C. Szabóné Kocsiczki Ilona, a
paksi gimnázium igazgatója
elmondta, egyszer egyik,
másszor a másik iskola dele-
gációja utazik, amelynek költ-
ségeit pályázat segítségével
igyekeznek elõteremteni, de
ez nem a már ismert uniós cse-

rediák projekt része, hanem
egyedi kapcsolat. Korábban
már más témákkal is foglal-
koztak. Elsõ ízben a „Mi nagy-
jaink” címet viselt a kutatási
program, másodszor a mûvé-
szetek kerültek terítékre. A
paksi programról annak koor-
dinátora Stellios Simiakis tá-
jékoztatott. Elmondta, egy be-
mutatkozó fórum után floor-
ball meccsre hívták ki a vendé-
geket, akik nem csak Pakssal
ismerkedtek itt létük alatt.
Meglátogatták a Hadtörténeti
Múzeumot, elutaztak Kecelre,
ahol Pintér József magán
fegyvergyûjteményét nézték
meg, illetve Kiskõrösön a Pe-
tõfi házat. A pedagógus azt is
elmondta, a közös kutatás
eredményébõl kiadványt ké-
szítenek. A szakmai munkát a
gimnázium pedagógusai közül
Szabó Klára és Szabó Péter
irányította.

tV

Közös kutatómunka

A Paksi Városi Múzeum is-
mét megrendezi az immár
hagyománnyá vált kará-
csonyi versenyét, melynek
témája az ünnepkörhöz
kapcsolódó valamely régi
szokás felelevenítése. Eb-
ben az évben hagyomá-
nyos betlehemkészítés
lesz a feladat gyerekeknek
és felnõtteknek, egyének-
nek és csoportoknak,
egyedülállóknak és csalá-
dosoknak egyaránt. A ver-
seny részvevõje lehet bár-
ki, aki saját kezûleg készí-
ti el kedve és tetszése sze-
rint alkotását, és ezzel ne-
vez a versenyre. A részt-
vevõk alkotásait egy kiállí-
tás keretében mutatja be
és értékeli az intézmény.
Nevezési határidõ: 2007.
november 30. péntek, az
alkotások leadási ideje,
december 7-e.

Betlehemverseny

Ünnepélyes keretek között
kapta meg arany diplomáját
Glósz Lajos. – Úgy látszik,
hogy amit az élet elvesz,
azért kamatostul kárpótol-
hatja az embert – összegzi a
Vak Bottyán Gimnázium
volt igazgatója miután el-
meséli: 1957-ben, amikor a
Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kará-
nak történelem szakán befe-
jezte tanulmányait, nem
tartottak számukra ünnepé-
lyes diplomaosztót. – Postán
kaptuk meg az oklevelünket
– mondja és mutatja az egy-
szerû okmányt, melyen még
a Kossuth-címer díszlik. A
jubileumnak azonban meg-
adták a módját: az ötvene-
dik év elteltével adható
díszoklevelet az egyetemi
elöljáróság jelenlétében ve-
hette át, majd nagyszabású
fogadás következett. –
Ugyanígy jártam az érett-
ségi utáni ballagással is:
1953-ban kispolgári hagyo-
mánynak nyilvánították az
alma matertõl való búcsú-
nak ezt a fajtáját. Helyette
azonban pályafutásom hosz-
szú évei alatt számtalan bal-
lagási ünnepségen vehet-
tem részt – kanyarodik a
katedrán töltött évekhez.
Kiderül, hogy a tanár úr vé-
letlen folytán került Paksra,
ahová menyasszonyával
együtt helyezték. Családja
a felvidéki Rozsnyóról való,

õ maga Ózdon született. A
katedrát 1995-ös nyugdíjba
vonulását követõen sem
hagyta el. Mint mondja, az
oktatás jobban érdekelte,
mint az intézményvezetés,
bár 25 évet töltött az igazga-
tói székben. Mint mondja, a
pályafutása alatt eltelt idõ-
ben a történelem tanítása is
nagy változásokon ment ke-
resztül, mint ahogyan maga
a történelem, és annak ér-
telmezése is mindig változó. 
Nyugdíjas éveirõl beszélve
elmondja, sok öröme telik
unokáiban, a 10 éves Ger-
gelyben, a 8 esztendõs
Grétában és a 3 éves Dorká-
ban. Keserûséggel tölti el
azonban, hogy olyan idõ-
szakban vonult nyugdíjba,
amikor úgy számolták ki já-
randóságát, hogy friss
nyugdíjas kollegái, akik az
õ tanítványai voltak, sokkal
elégedettebbek lehetnek. A
hétköznapok sok-sok olva-
sással telnek, feleségével
nap mint nap próbálják át-
gondolni, értelmezni a vi-
lágban tapasztalható ese-
ményeket, jelenségeket,
tendenciákat. – Én a diák-
jaimnak nem csak a törté-
nelmet és a földrajzot igye-
keztem átadni. Reményke-
dem abban, hogy megnõ az
értéke a becsületnek, az
egyenes jellemnek és az
emberségnek – teszi hozzá.  

-s-

Fél évszázad a katedrán

1%
Az „Együtt a Jövõ Szak-
embereiért” Alapítvány ez-
úton is megköszöni a 2006.
évi SZJA 1%-át, 144.216 Ft-
ot, melyet az alapító okira-
tunkban megfogalmazott cé-
lokra fordítottunk. Kérjük, a
jövõben is támogassa adója

1%-ával az „Együtt a Jövõ
Szakembereiért” Alapítványt.
11992206-06198736-1000-
0025

A Paksi Kertbarát Egye-
sület köszönetet mond azok-
nak, akik adójuk 1%-át
egyesületünknek ajánlották.
A befolyt összeget, 175.626
Ft-ot szakmai kiadásokra
fordítottuk.
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Fotók: Gyõrffy Orsolya (fent), Szaffenauer Ferenc (lent balra), Vida Tünde (lent jobbra)

Franyuk József is meghívást
kapott a Haj és Stílus Nem-
zetközi Fodrász Showra. A
paksi fodrász nem ismeretlen
a show világában, hiszen szá-
mos kimagasló versenyered-
ménnyel vonta magára a
szakma figyelmét. Az sem az

elsõ alkalom, hogy felkérik,
tartson bemutatót a szakma
és az érdeklõdõk részére. A
közelmúltban rendezett fesz-
tivál is ezek sorába tartozik.
Franyuk József modellje ez-
úttal kolléganõje, Kardos Ka-
ta volt, akinek ez élete elsõ

színpadi szereplését jelentet-
te ilyen típusú nemzetközi be-
mutatón. A téma kelet és nyu-
gat találkozása volt, ennek
kellett tükrözõdnie a frizurán,
sminken, ruhán. – Teljesen
szabad kezet kaptunk – fogal-
maz a fodrász. Ennek ered-
ménye egy olyan frizura lett,
ami magában hordozta a ke-
let nyugalmát és a nyugati
kavalkádot. Az ehhez illõ ruha
Kata édesanyjának keze
munkáját és közös elképzelé-
seiket tükrözte, a sminket és
mûkörmöt pedig Gyõrffy Or-
solya készítette, aki szintén
elkísérte a fodrászokat a
nemzetközi bemutatóra.

Franyuk József elmondta,
bár elsõ meghatározó ver-
senyszereplése, azaz 1996 óta
sok szakmi megmérettetésen
megfordult, manapság már
nem jár versenyre. Vélemé-
nye szerint ez a pénztelenség
számlájára írható, emiatt
nincs népes mezõny, annak
meg nem látja értelmét, hogy
szûk körben osztozkodjanak
rendrõl rendre a helyezése-
ken.                            

-tünde-

Fodrász a színpadon

Kecskeméten rajzfilm stúdióban dolgozott korábban
Périné Lévai Beáta. Miután a technika, amit ott, illetve az
üvegfestés során alkalmaznak hasonló, egyenes út vezetett
az üvegfestéshez. A motívumokat pedig a keleti kultúrák-
hoz kötõdése ihlette, õ ugyanis tibeti buddhista. Az alkotó
nyolc éve foglalkozik üvegfestéssel, munkáit számos kiállí-
táson megcsodálhatták az érdeklõdõk. Pályázatoknak kö-
szönhetõen csoportos kiállítások keretében bemutatkozott
már a keszthelyi Festetics-kastélyban, s Budapesten a
Vajdahunyad várában. A paksi mûvelõdési központ könyv-
tárgalériáján megnyílt tárlata november végéig látható.

Szilágyi Krisztián egy éven belül második kiállítással ruk-
kolt közönsége elé. Hivatásos mûvész esetén ez talán kevésbé
meglepõ, bár szép teljesítmény volna. Krisztián azonban ács-
állványozóként dolgozik, és három gyermeket nevel. Az elõzõ
kiállításra csak festményeket hozott, most újdonságokkal állt
elõ: a képek elõtti asztalokon kancsók, palackok, üvegek sora-
koznak – funkciójuknak megfelelõ mintákkal gravírozva. – Az
üveggel való foglalatoskodást egyik nagybátyámtól lestem el,
és amint lehetett, szereztem hozzá gépet – meséli. A minták
némelyikét sablonnal készíti, a többit maga tervezi. A tárlat
az utolsó kiállítás idén a Dunakömlõdi Faluházban.               -s-

Mozgóképek

A megújult Paksi Képtár-
ban Prosek Zoltán veze-
tésével novembertõl heti
rendszerességgel filmve-
títés vette kezdetét. A
fél-, illetve egyórás felvé-
telek készítõi a magyar
történelmet és a magyar
mûvészet fejlõdését állít-
ják párhuzamba, bepil-
lantást nyújtanak a politi-
ka által elnyomott, az al-
kotás szabadságáért har-
coló mûvészek életébe,
vagy éppen mögöttes tar-
talommal, érzelmesebb és
lényegibb mondanivaló-
val töltik a meg a felele-
venedõ történelmi képso-
rokat, segítségül hívva a
zenei és képi hatásokat.
Az éppen aktuális filmcí-
mek a képtár internetes
oldalán megtekinthetõk.
A programok ingyenesek,
a következõ elõadás no-
vember 27-én lesz.

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

Hagyomány az atomerõmû-
ves dolgozókból és hozzátar-
tozóikból alakult Paksi Re-
form Fõzõklubnál, hogy
Márton napjának környékén
vacsorára  hívják támogatói-
kat. Az esten saját készítésû
menüsorral kápráztatják el a
vendégeket, ajándékkal is
kedveskednek segítõiknek,
illetve beszámolnak az el-
múlt év eredményeirõl, ese-
ményeirõl. Ez idén sem volt
másként. A társaság hóna-
pokkal ezelõtt eldöntötte,
hogy nem mirelitet használ
majd, hanem saját nevelésû
szárnyasokat fog feltálalni
az esten. Így aztán, amikor
eljött az ideje, összegyûltek
és levágtak harminc kacsát,
hét libát és tizenkét gyöngy-
tyúkot. Ahogy az ilyenkor
lenni szokott volt udvaron
kergetõzés, ennek eredmé-
nyeképpen némi sárfürdõ,
aztán tollazás, pörkölés, bon-
tás, darabolás. Eltervezték a
menüsort, majd a nagy na-
pon, az összeszokott társa-
ság nekifogott, hogy elké-
szítse a négyfogásos étel-
sort. A vacsora nyitányaként
feltálalt elõétel a népi hagyo-
mányokat felelevenítve a ba-
romfi „nem számos” részé-
bõl készült. Ropogós liba tö-
pörtyû lilahagymával, vala-

mint májpástétom és tojás-
pástétom került a tányérra,
amihez mézzel kiforralt, bal-
zsamecetes salátát adtak. A
liba és kacsa aprólékából
alaplevet készítettek, amibe
gyöngytyúk került. A tészta
mellett párolt gomba, zöld-
borsó, bébirépa és karfiol
gazdagította az ételt. A fõ-
étel a szárnyas mellébõl és
combjából készült, a hagyo-
mányoknak megfelelõen fû-
szerek nélkül, csupán só fel-
használásával készítve, saját
levében párolva, majd sütve.
A ropogós sülthöz, a régi
idõkben gyakorta önálló
ételként fogyasztott krump-
liból, kevés liszttel, sóval és
vöröshagymával készült dö-
döllét, valamint almás párolt
káposztát kínáltak, de nem

hiányzott az asztalról a ludas
kása sem. A menüsort a
desszerttel koronázták meg,
ami Márton napjához illõen,
féléves fehérborból készült
borpuding volt, erdei gyü-
mölcsraguval, mazsolával és
tejszínhabbal bolondítva. A
fogásokhoz zamatos borokat
kínáltak. A vacsora elfo-
gyasztása elõtt Bíró Lajosné
röviden beszámolt a klub el-
múlt egy évérõl. A társaság
fõ szponzora az atomerõmû,
de kaptak támogatást az ön-
kormányzattól, helyben illet-
ve más településeken mûkö-
dõ cégektõl, illetve magán-
személyektõl. A segítség a
legkülönbözõbb formákban
nyilvánult meg, anyagiak-
ban, illetve eszközökben, de
kaptak az ételek elkészítésé-

hez nyersanyagokat is. Az
elmúlt tizenkét hónap prog-
ramokban gazdag volt a har-
mincfõs társaság számára.
Az Atomfitt Centrumban lé-
võ, négy tûzhellyel és más
konyhai eszközökkel gazda-
gon felszerelt klubhelyiség-
ben havonta egyszer talál-
koztak és készítettek min-
den alkalommal teljes menü-
sort Kovács János Venesz-
díjas mesterszakács vezeté-
sével. A konyhai szorgosko-
dás mellett a szabadtéri fõ-
zés sem idegen tõlük, amire
a versenyeken szükség is
volt. Idén elõször részt vet-
tek a Duna-parti szezonnyitó
hagyományaihoz tartozó ha-
lászléfõzõ versenyen, az itt
elnyert különdíjnak köszön-
hetõen elutaztak a bajai nép-
ünnepélyre, Pakson a Gast-
roblues Fesztiválon több
étellel versenyeztek, illetve
megmérették magukat a
szüreti napon megrendezett,
siller borokhoz illõ étkek fõ-
zõversenyén. Eredményeik
önmagukért beszélnek, több
elsõ és második helyezés ke-
rült a klub tarsolyába. Mind-
emellett nagy élmény volt a
csapat számára a Kézdi-
vásárhelyen tett látogatá-
suk, ahol a vendéglátók ké-
résére 260 fõre fõztek teljes
ételsort  az elsõ alkalommal
megrendezett almafesztivá-
lon.                          -gyöngy-

Négyfogásos libator

Márton napi ökumenikus új-
boráldásra várta az érdeklõ-
dõket a Sárgödör téri Prés-
háztulajdonosok Egyesülete
a téren felállított sátorban. A
rendezvényen az egyesület
nevében Polgár Zoltán, a ve-
zetõség tagja üdvözölte a
megjelenteket, majd Hajdú
János polgármester mondott
humorral fûszerezett köszön-
tõt. A történelmi egyházak
megjelent képviselõi megál-
dották az új borokat, ezt kö-
vetõen pedig Kern József és
Faller Dezsõ önkormányzati

képviselõk csapra verték a
hordókat, amelyeknek egyike
fehér, a másik vörös bort rej-
tett. Emellett minden borter-
melõ vihetett az áldásra 2007-
es évjáratú borából. 

Az egyesület öt évvel ezelõtt
hívta életre a Márton napi ren-
dezvényt. E dátumhoz számos
szokás kötõdik. Márton az új-
bor bírája, tartja a hiedelem.
Ennek megfelelõen a Sárgö-
dör téri rendezvényen az ál-
dást kóstolás követte. Az elsõ
koccintásnál Barnabás István
alpolgármester mondott po-
hárköszöntõt. 

(Folytatás a 11. oldalon)

Csapra verték a hordókat
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Fotó: Paksi Hírnök archív

Allergia, a 21. század járványa

Mai világunkban szinte lehe-
tetlen elkerülni, hogy mérge-
zõ anyaggal érintkezzünk. Az
ipari termelés következtében
felszabaduló káros anyagok
elenyészõ részének ismert
csak az emberi szervezetre
gyakorolt hatása. Annak elle-
nére, hogy a legtöbb bizonyí-
tottan egészséget károsító
anyagot – mint például a
DDT, a PCB és az azbeszt –
már évtizedekkel ezelõtt be-
tiltották, továbbra is találnak
olyan vegyi anyagokat a kuta-
tók, amelyek a szervezetben
felhalmozódva betegségek ki-
alakulásához vezetnek. 

A vegyi ipari termelés és a
környezetszennyezés nem
csak a mi életünket befolyá-
solja negatívan, hanem a kö-
vetkezõ generációét is. Kör-
nyezettudatos életmód és fel-
fogásbeli változtatás szüksé-
geltetik saját magunk és az
utánunk következõk érdeké-
ben. Többek között a fent fel-
soroltaknak köszönhetjük

századunk civilizációs beteg-
ségét, az allergiát. Bár a nyá-
ri fõszezonnak vége, a beteg-
ségtõl nem szabadultunk
meg. Ennek kialakulásával,
terjedésével, fajtáival és meg-
elõzési módjaival ismerked-
hettek meg azok, akik elláto-
gattak prof. dr. Nékám Kris-
tóf elõadására.

A professzor több mint 25
éves témabeli jártasságával
felvázolta a korántsem biztató,
változtatást igénylõ helyzetet
a városi mûvelõdési központ-
ban tartott elõadása során. Az
allergiás megbetegedések ki-
alakulásának fõ okaként a ’60-
as években növekedésnek in-
dult környezetszennyezést ne-
vezte meg. E mellé társult az
emberek stresszes, egészség-
telen életmódja az iparváros-
ok kialakulásával, a technikai
fejlõdés következményeként
pedig a mozgáshiány, az elké-
nyelmesedés.

Dr. Nékám statisztikai fel-
mérésekre hivatkozva tett
közzé bizonyító és megdöb-
bentõ adatokat: egyes uniós
országokban a lakosság több
mint 30%-a szenved az aller-
gia valamelyik fajtájától. Ma-
gyarországon a felmérések
szerint 2-300 ezer az asztmás
betegek száma, a lakosság 10-
15%-a bõr-, 4-5%-a ételaller-
giában, 20-25 %-a pedig aller-
giás náthától szenved.

Számos negatív tényezõrõl
is beszámolt, hangsúlyozva a
túlzottan sterilizált környe-
zetet és életmódot (mozgás-
hiány, táplálkozás), de szó
esett az épületi technológiá-
ról is.

Pakson az asztmás, parlag-
fûre allergiás betegek ügyét
eddig az Együtt a parlagfû
ellen Alapítvány képviselte,
a feladatok egy része meg-
maradt, az ezekhez szorosan
kapcsolódó parlagfû-mente-
sítéssel azonban az önkor-
mányzat a DC Dunakom
Kft-t bízta meg. Sáhi Manu-
éla, az alapítvány ügyvezetõ-
je elmondta, hogy jelenleg az
asztma-allergia klubot mû-
ködtetik, ahol fõleg ismeret-
terjesztõ elõadásokat, aller-
giás tüneteket enyhítõ ter-
mékek bemutatóit tartják,
melyeket a nem allergiás
paksi és Paks környéki lako-
sok is látogatják. Emellett a
gyerekeknek heti rendsze-
rességgel gyógyúszást és a
felnõttek részére gyógyüdü-
léseket szerveznek.

Dr. Kárpáti István, a tüdõ-
gondozó vezetõje hozzátette,
hogy Paks térségében jelen-
leg háromezerhez közelít a
felnõtt allergiás betegek szá-
ma. S egyre több esetet is-
mernek fel, köszönhetõen a
diagnosztikai lehetõségek bõ-
vülésének.                        -ms-

(Folytatás a 10. oldalról)
Kiemelte, hogy a kedvezõ

idõjárásnak, valamint a gaz-
dák gondos munkájának
eredményeképpen kiváló év-
járatnak ígérkezik a 2007-es.
A jó hangulatról visszatérõ
vendégek gondoskodtak: a
Roger Schilling Fúvószene-
kar és a Vetõvirág Népzenei
Együttes; Adorján József
pedig boros verseket hozott.
Az esten a múlt mellett a jö-
võrõl is szó esett, ismertették
az egyesület terveit. A társa-
ság az idén életre hívott elsõ
paksi sillerfesztivált szeretné
a jövõben országossá emelni,
hogy az egykor méltán híres
paksi bor visszanyerje rang-
ját. Kern József, a körzet kép-
viselõje érdeklõdésünkre el-
mondta, hogy sok magyaror-
szági, sõt külföldi településen
látott pincefalut, de – bár le-
het, hogy a lokálpatriotizmus
is beszél belõle – olyan szépet,
mint a paksi, még nem. Hang-
súlyozta, hogy a Sárgödör tér
egy csoda a város szívében,
amelyre vigyázni kell, ennek
érdekében pedig kiváló mun-
kát végez a présháztulajdono-
sok egyesülete.

A dunakömlõdi pincesoron
elõbb kettõ, majd négy-öt
présház tulajdonos fogott ös-
sze, hogy felélessze a Már-
ton-napi hagyományokat. Ta-
valy és idén már egy présház-
ban el sem fértek a vendégek,
pedig tágas vendégváró pin-
cék sorakoznak a soron. Tûz-
helyekben, kemencében öt li-
ba sült a borosgazdák lanka-
datlan figyelmétõl övezve. A
hölgyeknek nem kellett faka-
nalat ragadniuk, a férfiak vál-
lalták a szakács szerepét.
Természetesen megkóstolták
az újborokat, illetve a tavalyi-
ból is került az asztalra,
merthogy egy éve indítottak
útjára egy új hagyományt.
Elástak az akkori újborból
fehéret és vöröset is, amit
most kiföldeltek, megittak,
majd az idei termésbõl is ke-
rült néhány palackkal a föld
alá. -gy-tv-

Ismét az egészségmegõrzést választották a
nyolcadik évfolyamába érkezõ népfõiskola té-
májául Dunakömlõdön – immár harmadszor.

A tervben tíz elõadás szerepel, de ezek szá-
ma és témája akár menet közben is változtat-
ható, hisz a hallgatóság igényeinek figyelem-
bevétele ennek a típusú elõadás-sorozatnak
az egyik alapelve. – Az elsõ elõadást dr. Ju-
hász Katalin, a település háziorvosa tartotta
az alternatív gyógyászatnak a klasszikus or-
voslásban való megjelenésérõl. A késõbbiek-
ben szó lesz az új pszichoterápiai módszerek-
rõl, beszélünk a szeretet, a boldogság és a
megértés, azaz a pozitív érzelmek közvetett
egészséget óvó szerepérõl is – sorolja Bodó
Katalin, a faluház vezetõje. A programból ki-

derül, hogy a természetgyógyászatról általá-
nos tájékoztatás is várható, de a gyógyító
energiákról külön is szó lesz, valamint a wel-
ness-technológiák ismertetésére külön ter-
mékbemutatót szántak.

Ha már az egészségrõl beszélünk, akkor
nem hanyagolható el a környezettudatos ma-
gatartás fontos szerepe. De nem csak a körü-
löttünk levõ világ alakítása kulcskérdés, ha-
nem a szervezetünkre magunk által gyako-
rolt hatások vizsgálata is elengedhetetlen.
Hogy például tudunk-e józan önmérsékletet
tanúsítani akár a táplálkozás, akár egyéb ká-
ros hatások területén az egészségünk érde-
kében. A kömlõdi népfõiskolán ezekre a kér-
désekre keresik a választ.                            -s-



12 M O Z A I K

Fotók: Paksi Hírnök archív (fent balra), Molnár Gyula

Prancz Petra Magyarország
csillaga, Karmacsi Laura a
Jövõ csillaga, Gosztola Edi-
na pedig Paks Szépe lett a
városi mûvelõdési központ-
ban tartott Csillagfény Pará-
dén. Hét kategóriában vár-
ták a nevezéseket, négyben
különbözõ korosztályú lá-
nyok, kettõben fiúk, egyben
összeillõ párok nevezhettek.
A zsûriben az egyik népsze-
rû televíziós sorozat sztárjai
és a verseny támogatóinak
képviselõi foglaltak helyet. 

A legkisebb Gyöngysze-
mecskék kategóriában egy
hároméves budapesti kis-
lány, Szabó Eszter nyert,
második lett Laczi Kitti Me-
linda, harmadik Prokos Fan-
ni. A közönségdíjat Karakas
Eszter kapta.  

A Gyöngyszemeknél paksi
gyõzelem született. Az elsõ
Samu Adrienn Kíra, s neki
ítélték a közönségdíjat is.
Második a szintén paksi
Karsai Gréta, harmadik Bu-
davári Vivien.

A Jövõ csillaga is
helybeli, Karmacsi
Laura személyében.
Második Kiss Cin-
tia, aki ugyancsak
paksi, és Bajáki Vi-
vient elõzte meg. A
közönségdíjat itt
Telepó Karola érde-
melte ki. Verseng-
tek a lányok mellett
a Jövõ sármos férfi-
ai is. Ez a verseny a
kecskeméti öt és fél
éves Nagy Lorenzo
gyõzelmét hozta,
második a paksi
Kótai János, har-
madik Szabó Zol-
tán lett. Ebben a
kategóriában nem
osztottak közön-

ségdíjat.
Az összeillõ párok verse-

nyét is két apróság –
Karakas Eszter Anna és
Boahene Jeffrey nyerte, il-
letve a közönségdíjat is õk
vitték haza. Második Lacza
Kitti és Nagy Lorenzo, har-
madik helyen Budavári Vivi-
en és Szabó Zoltán végzett.
A sármos férfiak címért ket-
ten szálltak harcba, a zsûri
és a közönség egyaránt Bor
Dánielt találta vonzóbbnak.
Farkas Antal a második díjat
vihette haza.

Tizenhét szebbnél szebb
lány szállt harcba a Magyar-
ország csillaga címért. Itt
Komáromi Kitti vitte haza a
közönségdíjat, harmadik
Katona Renáta, második
Héjjas Katinka lett. Paks
Szépévé Gosztola Edinát vá-
lasztották, aki már tavaly is
elnyerte ezt a címet. A paksi
verseny szépségkirálynõjévé
Prancz Petra paksi diáklányt
választották, aki a verseny
tolnai elõdöntõjét is meg-
nyerte.

A másnapi táncversenyen
több mint száz produkció kö-
zül választotta ki a legjobba-
kat a zsûri.                 

-tünde-

Új csillagok Paks egén

Egy gyermekdal sugallta
ötlet alapján hirdette meg
tavaly az ÖKO Munkacso-
port Alapítvány az Egészsé-
ges Városok Szövetsége
Paksi Szervezetével közö-
sen az Ültess fát, életfát ak-
ciót. A lényege, hogy újszü-
löttek szülei jelentkezhet-
nek, hogy csecsemõjükkel
együtt egy facsemetét is fel-
nevelnek. A két szervezet
biztosítja a fát az emléktáb-
lával. Jantnerné Oláh Ilona,
az ÖKO Munkacsoport ve-
zetõje úgy tájékoztatott,
hogy már tavaly is nagyon
jó visszhangra lelt a kezde-
ményezés, igaz, akkor
„csak” tíz fácska talált gaz-
dára. Idén huszonegy facse-
metét adtak át a családok-
nak, köztük olyannak is,
ahol ikreket nevelnek. Az
akcióval nem csak az a cél,
hogy szaporodjanak a növé-
nyek a városban, s így élhe-
tõbb legyen a környezet, ha-
nem az, hogy közremûköd-
jenek egy olyan nemzedék
felnevelésében, amely fon-
tosnak tartja az élõvilág vé-
delmét. A szervezõk ugyan-
is úgy vélik, hogy az a gyer-
mek, akinek saját fája van,
mellyel együtt cseperedik,
fogékonyabb lesz a környe-
zet megóvására. Jantnerné
Oláh Ilonától tudjuk azt is,
hogy háromszor iskolázott,
tehet életképes díszcseresz-
nye fákat ajándékoztak a je-
lentkezõknek.            -vida-

Ültess fát…

Karmacsi Laura „gyakor-
lott” versenyzõként érke-
zett a Csillagfény Parádéra.
Tavaly is, tavalyelõtt is má-
sodik lett, így nem is megle-
põ, hogy félszeg mosollyal
elárulta, jó volna idén még
jobb eredményt elérni. Ál-
ma teljesült, õt választotta a
zsûri a Jövõ csillagának. A
II. Rákócziba járó diáklány
elmondta, nem idegen szá-
mára a színpad, kilenc évig
táncolt, de a tanulás és a
sok próba már nem fér meg

egymás mellett, így hát a kevesebb elfoglaltsággal járó
kosár mellett döntött. Laura elárulta, a modellkedés ér-
dekli ugyan, mégis más pályára készül, ügyvéd szeretne
lenni, és izgalmasnak találja a sajtó világát is.



M O Z A I K 13

Fotó: Molnár Gyula

A résztvevõ csapatok számát
illetõen rekord született az
ÖKO Munkacsoport Alapít-
vány tizedik felnõtteknek
szóló vetélkedõjén. Tizenegy
négyfõs társaság nevezett,
vegyes összetételûek, taná-
rok, óvodapedagógusok, már
felnõtt diákok, akik korábban
találkoztak a környezet- és
természetvédelmet, környe-
zeti nevelést zászlajára tûzõ
alapítvány munkájával.
Jantnerné Oláh Ilona, a szer-
vezet vezetõje elmondta, tíz
éve azzal a céllal indították
útjára a vetélkedõt, hogy

gyarapítsák a
gyerekek neve-
lésével foglal-
kozók tudását.
Erre pedig –
mint rámuta-
tott – a legjobb
módszer a já-
ték. Három esz-
tendeje, hogy
hazánk egy-egy

nemzeti parkja a téma. Idén
a Duna-Ipoly Nemzeti Park-
hoz kapcsolódott a kérdések
zöme. Nyáron a gyõztes csa-
pat és a civil szervezet tagjai
el is látogatnak majd arra  a
vidékre. A harmadik helyen
az ESZI Örökzöldek csapata
végzett, másodikon a Hét-
színvirág óvoda kollektívájá-
ból verbuválódott Ma-Ju-
Gyö-Pi, a gyõzelmet pedig az
ÖKO névre hallgató, Scmidt
Klára, Ettesy Jánosné, Ká-
dár Józsefné, Kovátsné
Udvardi Mária alkotta társa-
ság szerezte meg.             -tV-

Játszva tanultak
A romló idõjárás miatt egyre
kevesebb kirándulást tud
szervezni a fõként fiatal nyug-
díjasokból álló Delelõ Klub.
Igaz, október végén többen
csatlakoztak a Demeter
Egyesület négynapos túrájá-
hoz, s nemrégiben volt egy ki-
rándulás az Ürgemezõre, a
következõ hónapokra jobbára
nem szabadtéri programokat
terveznek. Az egyik alapító,
Wollner Pál elmondta, kaptak
egy kisebb termet a mûvelõ-
dési központban, szerdánként
itt találkoznak öttõl. Egymás-
tól lesnek el különbözõ kézi-
munka-készítési technikákat,
és játékra is van lehetõség. Az
elsõ találkozón többen szép
kézimunkákkal érkeztek, me-
lyek többnyire már a kará-
csonyt idézték, illetve szójá-
tékkal telt az este. A Delelõ
következõ programja egy ba-
tyus bál volt, melyre nem csak
delelõsöket, nyugdíjasokat
vártak.                                 -vt-

Telel a Delelõ

Erre a tanévre is meghirdet-
te Zöldalma programját az
Együtt a parlagfû ellen Ala-
pítvány, amely tulajdonkép-
pen egy több fordulóból álló,
iskolák közötti vetélkedõ. A
programsorozattal, ötödik
alkalommal szeretne a szer-
vezet hozzájárulni az általá-
nos iskolás korosztály kör-
nyezettudatos neveléséhez,
egészséges életmódra ösztö-
nözni a fiatalokat. A leg-
újabb sorozat összesen nyolc
állomásból áll, amelybõl már
lezajlott a környezetvédelmi
vetélkedõ, illetve az alkotói
pályázat is, utóbbi ered-
ményhirdetését a közelmúlt-
ban tartották. A pályázóktól
olyan sólisztgyurmából ké-
szült alkotásokat vártak,
amelyekbõl látható, hogy
milyen állatok élnek Tolna
megyében. A beérkezett mû-
veket Fogasné Rácz Éva ke-

ramikus és Tell Edit zsûriz-
te. A sorozatra benevezett öt
paksi és németkéri iskolából
beékezett százhúsz alkotás
közül huszonhetet díjaztak.
Az elsõ helyezett a Bezerédj
Általános Iskola 3. a. osztá-
lya lett, második Sáfrány So-
ma a Deák Ferenc Általános
Iskolából, harmadik pedig a
Balogh Antal Katolikus Is-
kolából egy Vakond jeligéjû
pályamû. Különdíjban része-
sítették a Bezerédj Általá-
nos Iskola 2. a. osztályát. A
dobogós helyezettek serle-
get vihettek haza, illetve
minden díjazott ajándékcso-
magot kapott. A vetélkedõ-
sorozat következõ állomása
a Télapóváró lesz a sóbar-
langban, 2008-ban lesz még
tájékozódási futás, nyuszivá-
ró, labdarúgás,  vetélkedõ és
tavaszi virágosítás.              

-gyöngy-

Zöldalma ötödször

Mozdul a család elnevezés-
sel tartott sportos délelõt-
töt a Hétszínvirág óvoda. A
programot elõször 2004-
ben hirdették meg azért,
hogy a gyerekek és szüleik
együtt töltsenek egy tartal-
mas délelõttöt, de a rendez-
vény közösségformáló ereje
is fontos szempont volt. Az
elõzõ években az óvodában
zajlott a program, de a
nagy érdeklõdés miatt idén
már a Deák Ferenc Általá-
nos Iskola tornacsarnoká-
ban mozdult a család. A
sorversenyszerû feladatok
összeállításánál arra töre-
kedtek, hogy sportosak és
egyben játékosak, színesek,
érdekesek és teljesíthetõek
legyenek. Mivel azonban
nem a versengés, hanem az
együttlét és a mozgás volt a

lényeg, nem hirdettek
gyõztest, hanem a búcsú-
zásnál minden kisgyermek
kapott egy kis ajándékot. A
program megvalósítását az
ifjúsági, sport- és esély-
egyenlõségi bizottság, vala-
mint a Kajári Bt. támogat-
ta. Az óvodában egyébként
nem ez az egyetlen alkalom,
amikor óvó nénik, szülõk és
gyerekek együtt töltenek
egy kis idõt, tájékoztatott
Lázár Márta, a Hétszín-
virág Alapítvány kuratóriu-
mának elnöke. A gyermek-
intézmény hagyományos
rendezvényei közé tartozik
az adventi készülõdés, ame-
lyet idén november 28-án
tartanak, illetve minden ta-
vasszal szerveznek egy kö-
zös kirándulást. 

-gyöngy-  

Együtt sportolni öröm

A városi mûvelõdési
központ hozzávetõlege-
sen havi rendszeresség-
gel rendeznek hagyo-
mányõrzõ programot kis-
iskolásoknak. A novem-
beri összejövetelre a De-
ák és a II. Rákóczi Fe-
renc iskolából jöttek az
alsó tagozatos kisdiákok,
akik számára ezúttal Sáf-
rány Jánosné népijátszó-
ház-vezetõ tartott kézmû-
ves foglalkozást. A dél-
utánt, mint minden alka-
lommal, a Vetõvirág Ha-
gyományápoló Népzenei
Együttes tette hangula-
tossá. A legközelebbi al-
kalom, december 16-án,
már a karácsonyhoz kötõ-
dik, tudtuk meg Fodor
Melinda mûvelõdésszer-
vezõtõl. Akkor azonban
nemcsak a gyerekeket,
hanem egész családokat
várnak, s a program is
gazdagabb lesz.

vida
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Fotók: TelePaks Városi Televízió

TELL EDIT
Édesanyám a szekszárdi
kórházból egy gyönyörû
deszkakapus, földes udvarú
Akácfa utcai házba vitt ha-
za, ahol a nagyszüleim él-
tek. Bár nagyon kevés em-
lékem van az itt töltött négy
évrõl, mégis meghatározó
volt. A késõbbiekben átköl-
töztünk az újvárosba, de öt-
évesen megpróbáltam visz-
szaszökni. Most már a Ma-

lom-hegyen lakunk a csalá-
dommal, de még most is
nagy álmom a nagyszüleim-
féle gangos, disznóólas csa-
ládi ház.

Paks kulturális életét gaz-
dagnak látom. Itt nem az a
baj, hogy kevés a program, a
megváltozott társadalmi lét-
re visszavezethetõ érdeklõ-
déshiány okoz problémát.
Idõzavarral küzdenek, vagy
nem ismerik fel, hogy egy
kulturális esemény mennyi-
re fel tudja oldani a problé-
máikat, amiket a minden-
napok rájuk osztanak. Azt
szeretném, hogy mindig
ugyanúgy tudjam látni ezt a
várost, ahogy ma, mert itt
jól érzem magam. Jól tudom
nevelni a gyerekeimet, tu-
dom tartani a kapcsolatot
azokkal, akik fontosak ne-
kem.

KUN SZILÁRD
Gyerekként nem szerettem
itt lakni, mert olyan volt,
mint egy falu. Sopronból ke-
rültünk ide. Egyik nap még
a várkerületben sétáltam
nagyapámmal, a következõ
napon meg már azt láttam,
hogy itt tehenek sétálnak a
fõutcán.

Igazán az elmúlt 6-8 évben
szerettem meg a várost. Ép-
pen azt, amit gyerekként

utáltam – a csendet, a nyu-
galmat. Paks sportváros, itt
nem tudnak elromlani a gye-
rekek, nem csábítja õket a
nagyvárosi csillogás, ezért
egész jól elvannak a sport-
ban. Edzésen jól elfáradnak,
aztán hazabattyognak. A
sport szempontjából abszo-
lút ideális ez a város. Nem
kell messzire menni egy
olimpiai bajnokért vagy egy
világbajnokért. Õket pél-
daképül lehet állítani a
gyerkõcöknek.

Itt az emberek többnyire
jól élnek. Mégis mintha
aludna az egész város. Nem
jó például, egy Pege Aladár-
koncerten húszan ülni egy
húszezres városban. Én azt
szeretném, ha az emberek
egy kicsit felébrednének.
Élnének.

dínó

Az én városom

A XX. század elsõ felében fon-
tos szereplõje volt Paks és
Tolna megye közéletének,
több ciklusban választották
meg országgyûlési képviselõ-
nek, de a lexikonok tudomá-
nyos, jogtörténeti munkássá-
gát is számon tartják.

Erdélyi Aladár 1880. febru-
ár 15-én született a Zala me-
gyei Tótszerdahelyen, ahol
édesapja, Erdélyi Mihály
nagybirtokos a Szabadelvû
Párt elnöke volt. Elemi isko-
láit magántanulóként a szülõi
házban, középiskoláit Gyõr-
ben, Székesfehérváron, Esz-
tergomban és Nagyszombat-
ban végezte. Jogi végzettsé-
gét a budapesti tudomány-
egyetemen szerezte, doktori
oklevelét 1906-ban kapta
meg. Tanulmányai befejezése
után ügyvédként dolgozott,
1908-tól 1936-ig ügyvédi iro-
dát tartott fenn Budapesten.

1915 márciusában bevonult
katonának és 1918 decembe-
réig mint a 29-es honvéd gya-
logezred zászlósa teljesített
katonai szolgálatot. Leszere-
lése után Paks-Máriatelep-
Gyapa pusztai birtokán gaz-
dálkodott, s bekapcsolódott
világháború utáni évek politi-
kai küzdelmeibe. Tagja volt a
paksi s a Tolna megyei tör-
vényhatóságnak, s részt vett
a kisgazda párt Tolna megyei
szervezetének alapításában.
Ifjabb Kovács Sebestyén
Endrével együtt Pakson és
környékén megszervezték a
„Hangya” szövetkezetek
megalakítását és mûködését. 

1922-ben paksi választókerü-
leti képviselõként került be a
nemzetgyûlésbe, a kormányzó
Egységes Párt agrárius cso-
portjához tartozott, õ volt a
legtöbb földmûvelésügyi tör-
vényjavaslat elõadója. A nem-

zetgyûlés közjogi és közokta-
tási bizottságának tagjaként
kormánypárti volta dacára
többször bírálta a kormányzat
pénzügyi és adópolitikáját.
1927-ben az Egységes Párt a
ceglédi választókerületében is
indította, s paksi mandátumá-
ról lemondva a ceglédi kerület
képviselõje lett. A következõ
ciklusban kilépett a kormány-
pártból, s 1931-35. között a
Kisgazdapárt képviselõjeként
ismét a ceglédi kerület ország-
gyûlési képviselõje volt.

Elsõ tudományos értekezé-
se, az Alkotmány címû 1900-
ban, legfontosabb jogtörténeti
munkája a Régi magyar csalá-
di hitbizományok és joga
1542-1852. c. kétkötetes mûve
1912-ben jelent meg. Ennek
alapján kapott magántanári
meghívást 1918-19-ben a po-
zsonyi egyetemre, melyet
azonban a háború és a forra-
dalmak eseményei miatt nem
foglalhatott el. 1920-tól a
Szent István Akadémia ren-
des tagjává választotta. 1931-
ben a szegedi egyetem is meg-

hívta a perjogi tanszékére, de
kinevezése ezúttal is elma-
radt, nem kívánta politikai
karrierjét feladni. 1935-ben
már sikertelenül szerepelt az
országgyûlési választásokon,
s ezután visszavonult az aktív
politizálástól. Újból Pakson
élt, gazdálkodott, és folytatta
jogtörténeti tanulmányait.
Ekkor írta meg a kéziratban
maradt A magyar egyházi va-
gyon eredete és jellege c.
munkáját, és régészeti kuta-
tásokkal is foglalkozott. 1945-
ben az õ gyapai birtokának ki-
mérésével kezdték meg Pak-
son a földosztást.  Erdélyi
Aladár 1949. augusztus 6-án
halt meg Pakson, sírja a Kál-
vária temetõben található.

Forrás: Dr. Dobos Gyula: El-
lenforradalom és konszolidá-
ció, in: Tanulmányok Tolna
megye történetébõl, XI.k.  Gu-
lyás: Magyar írók és munkái,
Új Magyar Életrajzi Lexikon,
II.k. Parlamenti Almanach,
http//:www.ogyk.hu/e-konyvt/
mpgy/alm

Kernné Magda Irén

Híres paksiak, paksi hírességek

Erdélyi Aladár dr.



Miközben az Erõsáramú
Szakközépiskola padjait kop-
tatta Budapesten, õ már tud-
ta, ha rajta múlik, rendõr lesz.
Ez a hivatás akkoriban má-
soknak is tetszett, így nehéz
volt bekerülni. Ezért miután
a sulit elvégezte, egy évet a
VERTESZ-nél dolgozott, és
az adandó alkalomra várt. Mi-
kor behívták katonának, egy
„szakmabeli” tanácsára tarta-
lékos tisztképzõbe jelentke-
zett, ahová fel is vették.
Kerepestarcsán kiváló ered-
ménnyel végzett és alhad-
nagyként szerelt. Miután
megüresedett egy hely, fel-
vették nyomozónak a paksi
kapitányságra. Összetartó
gárda fogadta, így sikerült
hamar beilleszkednie. Né-
hány évvel késõbb a vizsgála-

ti alosztály vezetõje lett, majd
a rendõrtiszti fõiskola elvég-
zése után, 2002-ben a bûnügyi
osztály vezetõjévé nevezték
ki. Késõbb több más lehetõ-
ség is adódott számára, me-
lyeket rendre visszautasított.
Például, amikor a kapitányi
pozíciót kínálták fel neki, ak-
kor a felesége miatt mondott
nemet, aki szintén a rendõr-
ségen dolgozik. Ha vállalta
volna a feladatot, akkor össze-
férhetetlenség miatt a nejé-
nek menni kellett volna. Így
viszont Erika maradhatott, és
mivel Sándor szerint a család-
nak így volt jobb, utólag sem
bánta meg döntését. Szerette
a munkáját, akkor is, ha az át-
lagon felüli terheléssel járt. A
sokszor napi 10-16 óra munka
mellett hobbira már nem ma-

radt idõ, örült, ha a gyerekek-
kel lehetett. Barbara mostan-
ra felnõtt, jelenleg andra-
gógiát tanul, Balázs általános-
ba jár. Balázs az ismerõsök-
nek tömören összefoglalja a
helyzetet: „apa nyugdíjba
ment és most otthon van, ve-
zeti a háztartást.” Sándor
azonban elárulja, hogy õ bi-
zony nem akar tétlenkedni. A
nyugdíjat csupán anyagi
megfontolásból választotta:
sok más társához hasonlóan õ
sem akarta elveszíteni a je-
lenleg még érvényben lévõ

kedvezménye-
ket. Ha tehát
megfelelõ mun-
kát kínálnak
számára, nem
sokat fog gon-
dolkodni. Az
persze jó dolog,
hogy az elma-
radt munkákat
el tudja végezni,
de érez még
magában annyi
erõt és ambíci-
ót, hogy ennyi-
vel ne érje be.
Elképzelhetõ,
hogy nem is kell

sokat várni az alkalomra, mi-
vel jelenleg is tárgyalásban
áll egy céggel, további részle-
teket azonban egyelõre nem
kívánt elárulni. Szívesen el-
meséli viszont az egyik leg-
emlékezetesebb ügyet, mel-
lyel pályafutása során találko-
zott. A paksiak fogtak el két
személyt, akiket sorozatos
postakocsi-rablással gyanúsí-
tottak. Általában valamilyen
nagyobb jármûvel megállásra
kényszerítették az autót,
majd fegyverrel vették rá az
õröket a szállítmány átadásá-
ra. Akkoriban ez volt az egyik
legnagyobb horderejû ügy az
országban, ezért nagy sajtó-
nyilvánosságot kaptak. A
nyomozás sikerrel zárult, a
bûnösök rács mögé kerültek.
Akkoriban persze keveset pi-
hentek, megállás nélkül dol-
gozni kellett. A siker viszont
kárpótolt mindenért.                 

-gyuri-

A Tehetséges Paksi Fiatalo-
kért Alapítvány idei díjki-
osztóján a sport kategória
történetében elõször a lo-
vassportban nyújtott ki-
emelkedõ teljesítményért is
osztottak díjat. Tulajdonosa
Ledneczki Veronika, a II.
Rákóczi Ferenc Általános
Iskola hatodik osztályos ta-
nulója, akit osztályfõnöke,
Pál József Péterné terjesz-
tett fel az elismerésre. A
kislányt édesapja kezdte el
tanítani, aki maga is kiváló
lovas, vadászként, vadõr-
ként pedig a természet ki-
tûnõ ismerõje. A lovasc-
saládban a kislány már
négyévesen kezdett lova-
golni. Azt gondolnánk, így

természetes, ám ez mégsem
igaz, hiszen a család másik
fele, azaz a tízéves Laci és
édesanyjuk nem ülnek lóra,
de annál nagyobb szeretet-
tel gondozzák az állatokat.
Veronika saját lován, a
nyolcéves magyar félvér
Szellõn lovagol, akivel idén
nyáron indult elõször ko-
moly versenyen, országos
ötfordulós kupasorozaton.

A különbözõ helyeken, több
kategóriában lebonyolított
ügyességi versenyeken el-
ért eredményei – két elsõ,
két második, egy harmadik
hely – alapján lett összesí-
tésben, a trail kategóriában
elsõ. Itt a legfontosabb a lo-
vas és lovasa összehangolt
munkája. A kislány kezdet-
ben az úgynevezett angol
stílussal ismerkedett, ké-
sõbb áttért a western lovag-
lásra. Az állat-és természet-
szeretet miatt szereti a lo-
vaglást, és nagyon sok gya-
korlással kell felkészülni a
versenyekre. A lovaglás a
hobbija, és a jövõjét is a lo-
vak közelében képzeli el.
Tanulás és a lovak kitöltik
mindennapjait, de örömmel
ismerkedik az idei tanévtõl
az informatikával is.              

-bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

Ledneczki Vera
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Középiskolás volt, mikor úgy döntött rendõrnek áll. A
Paksi Rendõrkapitányságon dolgozott mostanáig, s 25 év
szolgálat után nyugállományba vonult. Berki Sándornak
most sok ideje van, de ezt nem szeretné megszokni. Ha
hívják, szívesen munkába áll. 

Jó napot, mi újság?

Berki Sándor

A 45 perc
ifjúsági melléklet 

megjelenését
a Bau-Paks Kft.

támogatta.
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A Soproni Liga õszi utolsó
elõtti fordulójában a Paksi
FC Debrecenben vendégsze-
repelt. A legutóbbi három ki-
írás gyõztese a 2007-2008-as
bajnokságban még pontot
sem vesztett a Nagyerdõben,
így a látogató Paksi FC-nek
nem sok esélyt adtak a szak-
írók. A mérkõzés elõtt kö-
szöntötték az ex-debreceni
Éger Lászlót és a tavalyi baj-
noki aranyérmét is átvehette
a paksi csapatkapitány. Ezt
követõen vette kezdetét a
mélytalajú pályán az össze-
csapás. A 7. percben meg-
eresztett Buzás-lövés jelezte,
a PFC nem ijedt meg a
Lokitól. A félidõ derekán két
lesgólt lõtt a DVSC. Elõbb
Kerekes, majd Kouemaha ta-
lált Kovács Attila kapujába,
de érvénytelenségük miatt
maradt a 0:0. Az elsõ negy-
venöt percben Dzsudzsák
próbálkozásait hárította a
paksi hálóõr, így gól nélküli
döntetlennel vonultak a felek
az öltözõbe.

A második félidõ elején Tö-
köli veszélyeztetett, majd az
53. percben megszerezte a
vezetést a Debrecen,
Kouemaha volt eredményes.

Gellei Imre, a PFC edzõje
behozta Márkust, Horváth
Sándort és Bálót, így táma-
dóbb szellemben játszott to-
vább a Paks. Ennek a 74.
percben meglett az eredmé-
nye: Báló beadását Éger bal-
lal 16 méterrõl a hazai kapu
jobb oldalába lõtte. A végén
még ismét Kovács Attilának
akadt dolga, de az eredmény
már nem változott. Debrece-
ni VSC- Paksi FC 1:1. A dön-
tetlennel nem lépett feljebb a
tabellán a Paks, továbbra is a
Soproni Liga 13. helyén áll.
Az elmúlt hétvégén az „A”
válogatott Európa-bajnoki
selejtezõje miatt nem ren-
deztek újabb fordulót, de a
PFC csapata nem maradt
mérkõzés nélkül. 

Barátságos meccsen Ka-
posváron is vendégszerepelt
a Gellei egylet. A mûfüves
pályán 1:1-es döntetlen szüle-
tett. A két gólt Vasziljevics
11-esbõl és Buzás akcióból
szerezte. Az õsz utolsó ösz-
szecsapásán – ha az idõjárás
nem szól közbe – a Siófok lá-
togat a Fehérvári útra. A ta-
lálkozó november 24-én
szombaton 13 órakor kezdõ-
dik.                                   efgé

Értékes döntetlen
Tizenhárom éve rendezi
Deák sportnapját a Deák
Ferenc Általános Iskola ve-
zetése. A gyerekekbõl, szü-
leikbõl és családtagjaikból
álló közönség a twirling cso-
port és a Sugárzó Lányok
produkcióját követõen a rit-
mikusgimnasztika-bemuta-
tót láthatott, majd a hatodik
osztályosok röplabdáztak. A
szokásos zenés bemelegítés
után, melyet Hermesz Ani-
ta vezényelt, megkezdõdtek
a sor- és váltóversenyek. –
Az idén kicsit újítottunk a
feladatokon, több játékos
próba volt, mint például a
sodrófaváltó, a boszorkány-
reptetés, a krumpliültetés
és a pados kidobó. Figyel-
tünk arra, hogy a balesete-

ket elkerüljük, ezért a zsák-
banfutás és a gördeszkázás
most kimaradt – fogalma-
zott Klopcsikné Somorjai
Mária testnevelõ. – Ötödik
éve veszek részt a Deák
sportnapon, a fiam már fel-
sõs, most elsõs kislányom
csapatán próbálok segíteni,
remélem sikerül. A váltó-
versenyek nem annyira, a
kötélhúzás inkább testhez-
állóbb számomra. Mindig
jól érzem magam ezeken az
iskolai rendezvényeken –
fogalmazott Schmidt József.
A nap végén a vándorkupa,
valamint az oklevelek mel-
lett sportszervásárlási utal-
ványt vehettek át a csapat-
vezetõk.                       

(röné)

Sportos deákok

A Tolna Megyei Tájfutó Szö-
vetség már ötödik alkalom-
mal rendezte Bátaapáti tér-
ségében a Gemenc Kupát.
Négy szakosztály több mint
negyven versenyzõje állt
rajthoz az év utolsó rangos
versenyén. Mittler József
szakosztályvezetõ, a Vak
Bottyán Gimnázium igazga-
tóhelyettese elmondta, a szi-
várvány minden színében
pompázó erdõ ugyan szép
látványt nyújtott, de nem
volt könnyû dolga a sporto-
lóknak, hiszen mindössze
plusz két fok volt, az esõ sze-
merkélt, s a felázott talaj ne-

hezítette a járást. A paksi
zöld-fehérek tíz éremmel
tértek haza. F21-ben Kürti
István elsõ, Endrõdi József
harmadik, F18-ban Miholics
Gábor elsõ, Farkasdi Zoltán
második lett. F16-ban Ador-
ján Tamás arany, Séllei Mar-
cell ezüst, Rácz Péter bronz-
érmet szerzett. A paksi lá-
nyok is arattak N18-ban. El-
sõ lett Feil Adrienn, második
Lajkó Nikolett, harmadik
pedig Sághi Olívia. A tájfu-
tókra még egy verseny vár
idén, a hagyományos Szil-
veszter Kupa Szekszárdon.

-vt-

Tíz érem a Gemenc Kupán

A Paksi Elevenek Twirling
Sportegyesület versenyzõi
két nemzetközi versenyen –
elõbb Zágrábban, majd az
olaszországi Lignanóban –
képviselték botforgató
egyesületüket, illetve váro-
sukat. Zágrábban senior
solo kategóriában László
Nikolett második, junior
solóban Mezõsi Judit hete-
dik, Gazdag Gabriella kilen-
cedik lett. Senior párosban
a Mezõsi Judit–László Ni-
kolett páros bronzérmet
szerzett, csoportban is a do-
bogó harmadik fokára áll-
hattak fel a paksiak.
Lignanóban senior solóban
Mezõsi Judit 0,1 ponttal ma-
radt le a dobogó legfelsõ fo-
káról, így ezüstérmet szer-

zett. László Nikolett 3.,
Gazdag Gabriella 10., Mezõ-
si Ráhel 12. helyezettként
végzett. Párosban, saját
korosztályában Mezõsi Rá-
hel és Gazdag Gabriella, va-
lamint László Nikolett és
Mezõsi Judit második,
Huzlinger Dóra és Ékes
Edina harmadik helyen
végzett, és csoportos kate-
góriában is bronzérem ke-
rült a paksi sportolók nya-
kába. A munka tovább foly-
tatódik, hiszen a csapatból
négy lány Mezõsi Judit,
Mezõsi Ráhel, László Niko-
lett és Gazdag Gabriella
részt vesz a glasgow-i (skó-
ciai) európai edzésen. Az
eseményen csupán öt lány
képviseli hazánkat.        -vt-

Külföldön forgattak

Kilenc csapat részvételével rendezik a városi nõi
röplabdabajnokságot. Két forduló után az Atomcsajok, a
Kontós lányok, és a Vegyes áll két-két gyõzelemmel, az
Ösztrogén, és a Vadlibák egy-egy mérkõzést játszott, ame-
lyet megnyert. Nem gyõzött még a Paksi tinik, a Kiscsírák,
a Drazsém, és a Puncskockák társasága.
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Két idegenbeli vesz-
tes mérkõzés után, a
Gesztenyés úton fo-
gadta az Atomerõmû
SE NB I-es férfi ko-
sárlabdacsapata a ta-
bella végén tanyázó
Bodrogi Bau-Vásár-
helyi KS együttesét.
A vendégek elhitték,
hogy lehet esélyük a
gyengélkedõ ASE el-
len, és az elsõ ne-
gyedben nagyon bát-
ran, ponterõsen ját-
szottak. A második
játékrészben gyor-
san ledolgozta négy-
pontos hátrányát a
paksi alakulat, és fo-
kozatosan elhúzott
ellenfelétõl. A har-
madik negyedben
sem változott a játék,
tovább nõtt az elõny,
az utolsó tíz percnek tizen-
négy pontos hazai elõnnyel
vágtak neki a csapatok. Hat
perccel a vége elõtt sokan
már hátradõltek, megvan a
gyõzelem, hiszen 16 ponttal
„mentek” Gulyásék. Azonban
mintha lekopírozták volna az
elõzõ mérkõzéseket, ismét
jött az érthetetlen megtorpa-
nás, a Hódmezõvásárhely pe-
dig megtáltosodott. Har-
mincnégy másodperccel a vé-
ge elõtt négy pontra jöttek
fel Gémesék. Egy jókor jött
kétpontos paksi kosár azon-
ban már eldöntötte a találko-
zót, és ha némi izgalmak árán
is, de hozta a kötelezõt az
ASE. A hazai csapatból
Murry 26, Gulyás 22 ponttal
volt a legeredményesebb. 

– Ennek a mérkõzésnek az
volt a célja, hogy visszasze-
rezzük az önbizalmunkat. Azt
kértem, hogy ez ellen a csa-
pat ellen tíz eladott labdánál
több ne legyen, erre már a
félidõben kilencnél tartot-
tunk. Ezek mentális problé-
mák, aki egy profi klubnál
nagyobb babérokra tör, an-
nak ez megengedhetetlen.

Örülök Murry jó játékának –
értékelte a látottakat Sabáli
Balázs vezetõedzõ.

A szakvezetés a mérkõzés
után szerzõdést bontott Sasa
Muciccal, és Willie Taylorral.
A Dombóvár elleni idegenbe-
li rangadón csak hét felnõtt
és három utánpótláskorú já-
tékos alkotta az Atomerõmû
keretét, mivel nem érkeztek
új légiósok. Kiss Zsolt és
Panta István is helyet kapott
Mészáros, Gulyás és Murry
mellett a kezdõ ötösben, míg
a házigazdák Deák mellett
négy légióst küldtek pályára.
Az elsõ negyed paksi kosa-
rakkal indult, de a hazaiak is
gyorsan elkapták a fonalat,
és fej-fej mellett haladt a két
csapat. A következõ tíz perc a
Paksé volt, 46-41-es ASE ve-
zetésnél vonultak félidei pi-
henõre a csapatok. A folyta-
tásban sem tudott meglépni
egyik csapat sem. A negyedik
negyedben már 10 ponttal is
vezetett az Atom, de 30 má-
sodperccel a vége elõtt hazai-
ak egyenlíteni tudtak, sõt a
vezetést is megszerezték. A
hosszabbítást Gray harcolta

ki, 6,4 másodperccel
a vége elõtt. A ren-
des játékidõ eredmé-
nye: 86-86.

A ráadásban már
nem játszhatott a ki-
pontozódott Murry,
Panta, Mészáros, és
a dombóvári Wiley.
A hosszabbítás vége
elõtt 54 másodperc-
cel 96-92-re vezetett
az ASE, de English
révén egalizált a
Dombóvár, jöhetett
az újabb öt perces
ráadás.

Az izgalmak to-
vább fokozódtak, 40
másodperccel a vé-
ge elõtt még 105-105
volt az eredmény, de
végül Gulyás és
Gray találatai a
Paks javára döntöt-

ték el a mérkõzést. Végered-
mény. Dombóvár–ASE 108-
112. Az Atomerõmû csapatá-
ból minden pályára lépõ já-
tékos betalált a Dombóvár
kosarába: Gulyás 36/9,
Csaplár-Nagy E. 17/6, Gray
15/3, Panta 13/9, Murry 11/9,
Mészáros 11, Kiss Zs. 7/3,
Medve 2. 

– A Dombóvár egy kicsit
könnyedebben vette ezt a
mérkõzést. A csapatunkban
volt egy olyan „csak azért is
megmutatjuk”, sikerült a
megbeszélteket nagyjából
betartani, mindenki nagy-
szerûen teljesített – mondta
el a mérkõzésrõl Sabáli Ba-
lázs vezetõedzõ. Ezzel a gyõ-
zelemmel az ASE az 5. hely-
re lépett a táblázaton. A kö-
vetkezõ bajnoki mérkõzésre
december elsején kerül sor,
a Gesztenyés úton a Kapos-
vár lesz az ellenfél.              

Lapzártánk után érkezett a
hír, hogy Igor Jokic szlovén
és Peciukas Vaidotas litván
kosaras személyében meg-
vannak a távozó légiósok le-
hetséges utódai.             

(joko)

Nehezen kicsikart gyõzelem A grundbirkózó diákolim-
pia városkörnyéki döntõire
került sor Pakson, melyre öt
fiú, és öt lány csapat neve-
zett. A kezdésre a lányoknál
sajnálatos módon csak két
csapat érkezett meg. A Deák
Ferenc Általános Iskola a
Nagydorog ellen az elsõ
mérkõzésen 5-2-re, a máso-
dikon pedig 6-1-re nyert. A
fiúknál négy csapat vívott
egymással parázs csatát, az
elsõ helyet végül a Deák is-
kola szerezte meg, második
a Bezerédj, harmadik a
Nagydorog, negyedik a Ba-
logh Antal iskola együttese
lett. A lányoknál mindkét
csapat, a fiúknál az elsõ ket-
tõ jutott a megyei döntõbe,
Hõgyészre.  Itt a fiúknál elsõ
helyen a Deák iskola végzett
a Bezerédj Általános Iskola
elõtt. Harmadik a Hõgyész
lett. A lányoknál elsõ lett a
Deák iskola, második a
Nagydorog, harmadik a
Hõgyész. Az elsõ két csapat
a februári pécsi területi dön-
tõbe jutott.                   (joko)

Budapesten rendezték az
Ifjúsági Országos Cselgáncs
Csapatbajnokságot, melyre
az Atomerõmû SE 1991-94
között született versenyzõi
bajnokesélyesként érkeztek.
Az ASE csapata a négy közé
kerülésért a Leányvár
együttesét verte. A döntõbe
jutást a késõbbi bajnok Hon-
véd akadályozta meg, akivel
4-4-re végeztek a paksi fiata-
lok, de segédpontokkal a bu-
dapesti csapat jutott a finálé-
ba. A bronzmérkõzésen a Ju-
do Szk ellen gyõztek
Hangyási László és Kanczler
István tanítványai. A harma-
dik helyezést elért Atomerõ-
mû SE csapata: Ádám Attila,
Haaz Levente, Kovács Már-
ton, Mede Zsombor, Dobai
Patrick, Õri Felicián, Tolnai
Márk, Karika Ákos, Hamvas
Tamás, Gombár Szabolcs,
Vájer István.                 (joko)
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Fotó: Paksi Hírnök archív (jobbra)

Eladó Pakson 60 m2-es, 2,5
szobás, étkezõs, nagyerké-
lyes, felújított, I. emeleti pa-
nellakás. A lakáshoz tároló

helyiség tartozik. Érdeklõdni:
06-20/415-5625

Délután: 06-75/319-868

Az Együtt a parlagfû ellen
Alapítvány 2007. év 3. kurató-
riumi ülését szeptember 11-

én tartotta. Évadzáró ülést tart
november 27-én 
17 órai kezdettel 

az Alapítvány székhelyén.

Dunaújvárosban, a vasúti 
bejárónál, körforgalomban
7600 m2-es földterület 1300

m2-es épülettel (jelenleg
Tüzépként mûködik) eladó.

Tel: 06-70-330-1942

Eladó ingatlan Madocsán
2008 m2-es telken családi ház
eladó: 3 szoba, fûrdõszoba,

konyha, WC, pince+
melléképület. Fûtés gázkon-
vektoros. Az épület felújított.

Telefon: 30/456-1604

Kiemelkedõ a fogási átlag a
Paksi Atomerõmû Horgász-
egyesületnél. Ennek oka elsõ-
sorban az, hogy nagy figyel-
met fordítanak a haltelepítés-
re. Idén négy alkalommal tele-
pítettek, a közelmúltban száz-
ötven mázsa hal került a ta-
vakba, s ezzel együtt idén a
mennyiség elérte a négyszáz-
ötven mázsát. Két napon át
folyt a munka, amibõl a tagok
is kivették részüket, szakmai
segítséget pedig a halászati
szövetkezet nyújtott. Antal
Lajos elnök elmondta, három-
nyaras, jó kondícióban lévõ
pontyok kerültek a tavakba.
Egyébként nem csak saját ne-
velésû fajtákat telepítenek,
vásárolnak is, hogy biztosítsák
a megfelelõ állományt, össze-
tételt. A fogási átlag jelzi, jó a
halgazdálkodás. Az éves átlag
a hétszáz tagot számláló egye-
sületnél hatvan kilogramm, de
az elsõ száz horgász egy év

alatt több, mint egy mázsát fo-
gott. A legeredményesebb
pecás már az öt mázsát közelí-
ti. Antal Lajos meggyõzõdése
szerint azonban egyáltalán
nem emiatt járnak a tavakra
sem a tagok és a vendéghor-
gászok. – Nem az asztalra hor-
gásznak – szögezi le az elnök.
Antal Lajos szerint családi, s
persze változatlanul egyéni ki-
kapcsolódást jelent a tavaknál
tölteni az idõt. Komfortos,
megfelelõ szolgáltatásokkal
körülvett a tórendszer, az erõ-
mû hûtõvizének köszönhetõen
még téli zord idõjárási körül-
mények között is lehet ered-
ményesen pontyra horgászni,
miközben a hûtõvíz-becsatla-
kozástól távolabb esõ tavakon
már folyik a lékhorgászat. A
vendéghorgászoknak pedig
arra is van lehetõségük, hogy
akár több napot idõzzenek, hi-
szen a horgásztanyán szállás-
lehetõség is van.             -vida-

Nem az asztalra horgásznak

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

Startol az ESZI Kupa

Az Energetikai Szakközép
Iskola Sportcsarnokába
várták kedden este a csa-
patvezetõket a 18. ESZI
Duna Sport Kupa kispályás
teremlabdarúgó torna szer-
vezõi. 

A környék legrangosabb
tornáját legutóbb a Tanya
Csárda csapata nyerte. A
több NB I-es labdarúgót is
soraiban tudó csapat oszlo-
pos tagja Balaskó Iván
nagy várakozással tekint a
küzdelemsorozat elé. –
Gondolom hasonlóan magas
színvonalú torna lesz az
idei, mint az eddigiek vol-
tak. Egy kicsit feltérképez-
tük már az ellenfeleket is,
de ilyenkor mindenki így
van ezzel. Most még a Sió-
fok elleni záró bajnoki
meccsre koncentrálunk,
melyet mindenképp szeret-
nénk megnyerni, és lesz
még három Liga-kupa mér-
kõzésünk is. Természetesen
azért indulunk ezen a tor-
nán, hogy megvédjük elsõ-

ségünket – fogalmazott a
Paksi FC irányító középpá-
lyása. Adorján György a
torna egyik szervezõje el-
mondta, apróbb változások
lesznek az idei kiírásban.
Elõselejtezõket nem kell
tartani, mivel épp tucatnyi-
an neveztek a november 16-
ai határidõig. – Kevesebb
mérkõzés lesz, próbáljuk
gyorsabban lebonyolítani a
tornát, épp a nagypályás
bajnokságok kezdete miatt.
A tavalyi végeredményt
szem elõtt tartva, a 18. tor-
nán két hatos csoportba
sorsoltuk a csapatokat. Ez-
zel vélhetõen szorosabbak,
látványosabbak, és izgal-
masabbak lesznek az össze-
csapások – vélekedik a
szervezõ. A záró értekezlet
végén megtörténtek a cso-
portbeosztások. Az „A” cso-
portba a Tanya Csárda, a
Plakész, a Kreszpark-
Beanett, a Tar és Tar
Security, a Trend Bútor és a
PSE ifi, míg a „B” csoport-
ba a Módos- Bor- SI, a
Galaxy Casino, a PFC II, a
Pavill, a Kerék Csárda és a
Tolna VFC került. A torna
december 8-án kezdõdik,
minden hétvégén, sõt a ka-
rácsonyi és a szilveszteri
ünnepek között is lesznek
mérkõzések. A helyosztó-
kat és a döntõt 2008. január
5-én szombaton rendezik.

röné

Sebesség (Kbps)  Ár/Hónap
I. csomag:    384/64 kbps 3840Ft/hó
II. csomag:   512/128 kbps 4490Ft/hó
III. csomag:  1024/256 kbps 5990Ft/hó

– NEM SZÜKSÉGES TELEFONVONAL
– nincs percdíj
– fix, kalkulálható havi költség
– nincs hûségnyilatkozat
– folyamatos internet elérés
– korlátlan adatforgalom

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

vezeték 

nélküli 

internet
szolgáltatás
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Fotó: Dallos Tibor

Mozi

November 25. (vas.) 19 óra
A KULCSFIGURA

Feliratos amerikai thriller

November 28. (szer.) 18 óra
HARRY POTTER 

ÉS A FÕNIX RENDJE
Szinkronizált angol film

November 30. (pén.) 17 óra
L’ECSÓ

Szinkr. animációs film

December 2. (vas.) 19 óra
A MÁSIK ÉN

Feliratos amerikai thriller

Nyitva tartás: 

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)

Program
A mûvelõdési központ
könyvtárában november 27-
én kedden 18 órakor folyta-
tódik Horváth István zene-
barátoknak szóló elõadása
„Korok zenéje II.” címmel.
November 29-én 18 órától a
bonyhádi kalotaszegi, szat-
mári, sárközi és bukovinai
népzenét játszó Büdös
Vornyik zenekar mutatkozik
be a VMK-ban.
Az ÖKO Munkacsoport Ala-
pítvány és a Paksi Közmûve-
lõdési Kht. szervezésében
december 3-án (hétfõn) 18
órakor a VMK-ban Al Gore:
Kellemetlen igazság c. Os-
car-díjas filmjét vetítik. 
A Vöröskereszt paksi alap-
szervezete véradást szervez
december 4-én kedden, 9:00
és 16:00 óra között Pakson a
Városi Mûvelõdési Központ-
ban.

Kiállítás

A városi mûvelõdési köz-
pontban Csepeli István
dunaföldvári és Schmidt
Sándor vásárosnaményi fa-
faragók alkotásait decem-
ber 4-ig tekinthetik meg.

A könyvtár galériájában,
Périné Lévai Beáta üvegfestõ
„Káprázatos valóság – valósá-
gos káprázat” címû kiállítása
november végéig látható.

November 26-án 18 órakor
„Hol a fény?” címmel Or-
bán László bonyhádi festõ
képeibõl nyílik kiállítás a
kiskiállítóban, melyet dr.
Hegedûs Éva, a bonyhádi
városi televízió „Parnasz-
szus” címû mûvészeti, iro-
dalmi mûsorának szerkesz-
tõje nyit meg, s a Pro Artis
Mûvészeti Iskola fúvós nö-
vendékei közremûködnek.

Dunakömlõdön a Faluház-
ban Szilágyi Krisztián gra-
vírozott üvegképeit és tár-
gyait nézhetik meg.

Újra Érték-adó a Fortunában!
Újra indult a Fortunában a
népszerû esti mûsor, a Tér-
adó! A mûsor minden csütör-
tökön 19-21 óráig jelentkezik.
Az adásban teret kapnak a
még nem befutott, de ígére-
tes magyar zenekarok. Hazai
elõadók sosem, vagy csak rit-

kán hallott felvételeit hallhat-
ják másfél órában interjúk-
kal, stúdióbeszélgetésekkel
és bejelentkezésekkel fûsze-
rezve. Mûsorvezetõk: Kozma
Gyõzõ és Zomborka Zoltán.
A Téradó után jön a Téradó
plusz! 30 perc tiszta zene szö-
veg nélkül. Téradó plusz a
legjobb magyar zenékkel
20.30-tól 21 óráig a Fortuná-
ban! A szerkesztõk várják
hozzászólásaikat a 20/9411-
001-es SMS számon.

Dohányzásról leszoktató
kezelés 1 + 1 Minden hé-
ten kedden a Paksi Városi
Mûvelõdési Központban.
Idõpont egyeztetés telefo-
non  06-70/ 450-2373

www.medi-centrumszekszard.hu

Kiadó Pakson 
a lakótelepen 2 szobás

összkomfortos 
egyedi fûtéses lakás.

Érdeklõdni lehet: 
75/702- 120

Mit süt-fõz ma?

Lamm Edit

Egy kedves barátnõjénél
kóstolta elõször a család
kedvencévé vált húsételt
Edit. Azért lett a legked-
veltebb ez a sült, mert a
három lánya közül legválo-
gatósabb Lea is szívesen
fogyasztja. Elkészítése is
nagyon egyszerû, ezért vi-
szonylag gyakran a Lamm
család asztalára kerül a fo-
gás. Mivel Editnek három
lánya van, természetesen
mindannyiuknak van köze
az ételhez: a legkisebb
Lenke minden alkalommal
ott sertepertél a konyhá-
ban, amíg elkészül, õ re-
szeli például a húsra a saj-
tot, több-kevesebb sérülés-
sel megúszva a segítséget.
A legnagyobb lány, Lotti
pedig a fõkóstoló, általá-
ban csak erre van ideje a
sok tanulás mellett. Edit
férje, János pedig a hozzá-
valók megvásárlásában ve-

szi ki részét a közös mun-
kából.  

Az étel elkészítését a kö-
zepes méretû tepsi kiolajo-
zásával kezdjük. Ezt köve-
tõen a besózott színhúst
belehelyezzük a sütõedény-
be, ráöntjük a fõzõtejszínt,
majd a lereszelt sajttal
megszórjuk a tetejét. Fóli-
ával letakarva egy óra alatt
puhára sütjük, majd a fóli-
át levéve pár perc alatt
megpirítjuk a sajtot. 

Edit köretnek burgonya-
pürét és salátát tálal a hús-
hoz. Az étel elkészítése na-
gyon egyszerû és gyors,
ezért vendégváró vacsorá-
nak is kitûnõ. 

-dal-

Hozzávalók egy családra:
1 kg baromfihús, 2 dl fõzõ-
tejszín, 20 dkg trappista
sajt.

KIADÓ 
INGATLANOK
Paks fõutcáján, 

a volt konzervgyári 
irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252



LENS OPTIKA

Lens Optika

Paks, Dózsa György út. 44. Tel.: 75/511-246
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A Mecsekvidéke
Takarékszövetkezet 

a paksi piactéren mûködõ bankfiókja melletti
részen, teljesen felújított 56 m2-es irodát 10,5 M Ft
+ ÁFA, 71 m2-es üzlethelyiséget 12,5 M Ft + ÁFA

kínál eladásra. Az elõzõ összegek irányárak. 

Kedvezõ hitelfeltétel is lehetséges. 
10% + az áfának megfelelõ önerõ 

rendelkezésre állása mellett. 
Futamidõ maximum 15 év. 

Forint és svájci frank alapú hitel is igénybe vehetõ. 

Részletes felvilágosítás a Paksi Fiókban.
Paks, Villany u 4. Telefon: 75/511-240,
vagy Fonyó Lajos ingatlanközvetítõtõl

kapható. 

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

A Paksi Hírnök 
2007 december 7-i száma

KARÁCSONYI 
VÁSÁR

melléklettel jelenik meg. 

Vállalkozók üzlettulajdonosok
jelentõs kedvezménnyel 

hirdethetnek.

Részletes felvilágosítás: 
Fonyó Lajos hirdetési tanácsadó

Telefon 70/310-8374
Fax:75/311-058

e-mail: fonyo.lajos@t-online.hu


