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Fotó: Paksi Hírnök archív

Tizenhét nyugdíjban töltött év után visszatért Pónya József az atomerõmûbe. A vállalat
elsõ vezérigazgatóját az igazgatóság elnökévé választották. A régi-új vezetõ leszögezte,
egy dolog mit sem változott, számára a legfontosabb az erõmû és annak szolgálata.
Beszámoló a 6. oldalon

Az írás megmarad.
ALAPÍTVA 1989-BEN

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió
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Szüreti nap és
sillerfesztivál
9. oldal

Képtár tudat
Újabb kiállítás megnyitására és Trombitás Tamás Magánhadsereg címû köztéri szobrának
avatására várta az érdeklõdõ közönséget a képtár vezetõje, Prosek Zoltán.

Fotó: Molnár Gyula

VERA MOLNAR: Hommage a Dürer variációk - FRANCOIS
MORELLET: Jelzések címû kiállítását dr. Beke László mûvészettörténész, az MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézetének
igazgatója nyitotta meg, a köztéri szobrot Fegyverneky Sándor országos fõépítész avatta fel. A rendezvényen részt vett
Kiss Gyula, a Paksi Képtár egyik tervezõ-építõje, valamint
az alkotómûvész, Trombitás Tamás. Az eseményt megörökítették a közszolgálati televízió Kultúrház címû magazinjának
szerkesztõi, Winkler Nóra vezetésével.
Írásunk a 11. oldalon

Vállalkozói számlán lekötött forint betétje
összeghatártól függetlenül átlagon felül kamatozik:
47 éve Ügyfeleink szolgálatában!

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

1 hónapra
3 hónapra
6 hónapra
12 hónapra

évi 7,00 % (EBKM: 7,23 %)
évi 7,50 % (EBKM: 7,71 %)
évi 7,80 % (EBKM: 7,95 %)
évi 8,00 % (EBKM: 8,00 %)
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Fotó: Fonyó Dániel

Megduplázott támogatás

Elkerülõ út uniós pénzbõl?
Régi terv a hatos fõút és Gesztenyés utca közötti elkerülõ út
folytatása a Fehérvári útig. Már
1997-ben pályázott az önkormányzat a megépítésére. Akkor
sem került rá sor, és lehet, hogy
az M6-os autópálya megvalósításának sem lesz része, pedig a
városvezetés keményen kiállt
amellett, hogy a sztrádával
együtt építsék meg, csökkentve
ezzel a városra zúduló forgalmat. Az autópálya-engedélyezési eljárásában Paks feltételként
szabta az elkerülõ út megépítését, de az építési engedélyt a
Nemzeti Közlekedési Hatóság e
nélkül adta ki. A polgármester
emiatt a Legfelsõ Bírósághoz
fordult. A bíróság még nem tárgyalta az ügyet.
A képviselõ-testület ülésein
többször terítékre kerülõ kérdéssel kapcsolatban Faller Dezsõ (MSZP) úgy vélekedett,
nem jogi vitára kell fordítani az
energiát, hanem más lehetõségek felkutatására az út megépítése érdekében.
Eddig is tudható volt, hogy a
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács úgynevezett
közlekedésfejlesztési „hosszúlistáján” két éve szerepel a tervezett elkerülõ út finanszírozása. Új hír, hogy a tanács 2008.
augusztus 14-ei ülésén elfogadták, hogy a 2009-2010. évi akciótervben útrehabilitációs kiemelt projektként 730 millió Ftot biztosítanak erre a célra. A
beruházás a tervek szerint uniós
forrásból valósul meg, s miután
kiemelt projekt, egy állami tulajdonú közútépítéssel foglalko-

zó társaság, s nem a paksi önkormányzat lehet a pályázó.
Faller Dezsõ lapunk kérdésére
elmondta, úgy ítéli meg, hogy
nem volt hiábavaló az a törekvés, hogy próbáljanak meg lehetõséget találni az út megépítésére. Kiemelte, a város lakói és
a képviselõk körében teljes az
egyetértés abban, hogy szükség
van rá. – Bízunk benne, hogy
2009 végén, vagy 2010 elején
elkészül az út. Annak ellenére,
hogy nem a város lesz a beruházó, mindent meg kell tenni,
hogy az önkormányzat segítse a
munka elõkészítését és az engedélyek kiadását – tette hozzá az
MSZP frakcióvezetõje.
Hajdú János polgármestert a
döntés után közvetlenül kerestük meg. Városunk vezetõje
óvatosabban fogalmazott a beruházással kapcsolatban. Mint
mondta, régóta harcolnak az elkerülõ út megépítéséért. Több
alkalommal tárgyalt az illetékes
hatóságokkal, valamint a közlekedési tárca képviselõivel. A
megbeszélések során csak szóbeli ígéreteket kapott, emiatt a
jogi utat nem kerülhették el. A
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 197/2008. számú határozata az elsõ komolyan
vehetõ eredmény, de ez is még
csak terv, hogy a fizikai megvalósítás valóban elkezdõdik-e
2010 végéig, abban csak bízni
lehet. A régi tervdokumentációk
mindenesetre már elavultak,
újakat kell készíteni. Megkezdik a beruházáshoz szükséges
terület felvásárlásának elõkészítését.
Vida Tünde

Döntés született a téglaépületek,
valamint a panellakások energia-megtakarítást eredményezõ
felújításának önkormányzati támogatását illetõen. Idén elõször
nem csak tégla társas-, illetve
családi házak pályázhattak felújításra, hanem panellakások is.
(Ez nem azonos a panelprogrammal, ahol egész lépcsõházak
újulnak meg, itt lakásonként pályázhatnak, s nyerhetnek támogatást ablakcserére.) A pályázat
olyan népszerûnek bizonyult,
hogy kétszer annyi igénylés érkezett, mint amennyit e célra elkülönített az önkormányzat.
A városatyák eredetileg 15
millió forintot hagytak jóvá,
amit legutóbbi testületi ülésükön

16 millióval toldottak meg. Az
így rendelkezésre álló 31 millió
forintból már kielégíthetik a beérkezett igényeket. A támogatás
elnyerésérõl a pályázók napokon belül megkapják az írásos
értesítést. A beruházások finanszírozása utólagos, azaz a megvalósítást követõen számlákkal
kell igazolni a tulajdonosnak a
munkálatok elvégzését, majd
helyszíni ellenõrzést követõen
történik pénzátutalás. Az energia-megtakarítást eredményezõ
felújítások elvégzéséhez ebben a
programban idén 4 téglatársasház és 57 magánszemély (ennek
hozzávetõleg fele panellakás)
jut vissza nem térítendõ önkormányzati támogatáshoz. -hm-

Felsõoktatási ösztöndíj
Idén is csatlakozott Paks önkormányzata a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Ösztöndíjpályázathoz, amellyel a szociálisan rászoruló, felsõoktatásban tanuló
diákokat támogatják. Az ösztöndíj három pilléren nyugszik: a
helyi önkormányzat által megítélt támogatást kiegészítheti a
megyei önkormányzat, s még
ehhez járul hozzá az oktatási
tárca. Az ösztöndíjat két féléven
keresztül, havonta folyósítják
azoknak, akiknek családjában a
jövedelmi és vagyoni viszonyok
ezt indokolttá teszik.
A 2000-ben életre hívott pályázathoz az önkormányzat kezde-

tektõl csatlakozott, az elmúlt pályázati idõszakban 96 egyetemista és fõiskolás diák kapott
anyagi segítséget. A képviselõtestület szeptember 10-i ülésén
döntött a további együttmûködésrõl és egyúttal a tavalyival
azonos mértékû, 4,5 millió forintos támogatást szavazott meg. A
pályázati kiírást, valamint a
szükséges adatlapokat keressék a
www.paks.hu oldalon. Az érintettek telefonon a polgármesteri
hivatalban Szabó Istvánnétól a
75/500-578-as számon kaphatnak bõvebb felvilágosítást. A pályázatok beadási határideje
2008. október 31. Horváth M.

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4500 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó
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: 2008. október 3.
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Segély helyett munkabér Elsõ lépés a munka felé
78 közmunkás foglalkoztatására nyílott lehetõség szeptember közepétõl december
közepéig a térség 14 településén, köztük Pakson. E három
hónapban településtisztasági
feladatokat látnak el a foglalkoztatottak, akik nem segélyt,
hanem munkabért kapnak
ezen idõszak alatt.
Közmunkára azokat közvetíti ki
a munkaügyi központ, akik regisztrált munkanélküliek és
rendszeres szociális segélyben
részesülnek. Most közel nyolcvan embernek (köztük 32 paksinak) három hónapra van munkája, ugyanis sikerrel pályázott a
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás a Szociális és Munkaügyi
Minisztériumhoz, és mintegy 25
millió forintot nyert el a foglalkoztatásra. A pályázatot a PaksDunaföldvár Térségfejlesztõ
Önkormányzati Kht. készítette.
A közmunkások döntõ többsége

egy évnél régebben van munka
nélkül, háromnegyedük legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Aki az elõzetes
orvosi vizsgálaton megfelelt, ám
nem vállalta a közmunkát (vagy
már a szûrésen sem jelent meg),
az elesik a segélyezéstõl, mondja
Veres Imre, a helyi vidékfejlesztési iroda vezetõje, a program
koordinátora. Ezzel az egyébként „feketén” dolgozók kiesnek
a rendszerbõl, hiszen nem tudják
vállalni a napi elfoglaltságot.
Ilyenre mindig van példa, tájékoztat az irodavezetõ. Szeptembertõl decemberig árkok, utak
környezetét tartják majd karban,
valamint parkfenntartással, köztisztasággal kapcsolatos feladatokat látnak el.
A december közepén záruló
közmunkaprogram négy paksinak tovább tart majd – számukra ugyanis a város önkormányzata további egy hónapig
munkát biztosít.
-dávid-

Vizsgával zárult az a felzárkóztató tanfolyam, amelyet a
hetedik, nyolcadik általános iskolai osztály elvégzésére hirdetett meg a munkaügyi központ paksi kirendeltsége. A
héthónapos képzésben 16-an
vettek részt, a program európai
uniós forrásból valósult meg.
A felzárkóztató tanfolyamot
hat osztályt végzett regisztrált
munkanélküliek számára hirdették meg. A képzés februárban indult, tizenhatan vállalták,
hogy részt vesznek az I. István
Szakképzõ Iskola által lebonyolított oktatásban. A felnõttképzés keretében megszervezett tanfolyamon résztvevõk, a
képzés ideje alatt a minimálbérrel megegyezõ összegû keresetpótló juttatást kaptak, akinek utaznia kellett, kilencven
százalékos kedvezményre jogosító utazási igazolást is átvehetett. – A hallgatók minden
tantárggyal megismerkedtek, a

matematikától a történelmen át
a kommunikációig – mondta el
Czetthoffer Gyuláné, az iskola
igazgatója. A tanultakból szeptemberben bizottság elõtt tettek
vizsgát. Valamennyi résztvevõ
sikeresen fejezte be a tanfolyamot. A programban szereplõk a
továbbiakban beiratkozhatnak
általános iskolai végzettségre
épülõ képzésekre, egy-egy
szakma megszerzése pedig
megkönnyítheti számukra az
álláshoz jutást. Most következik az, hogy minden résztvevõvel leülnek és átbeszélik, milyen irányban képezheti tovább
magát, hiszen ez csak az elsõ
lépés volt, tájékoztatott Feilné
Szombat Csilla, a munkaügyi
központ vezetõje.
A felzárkóztató képzést nem
elsõ alkalommal szervezte
meg a munkaügyi központ:
három évvel ezelõtt végzett az
elsõ csoport Pakson.
Dallos Szilvia

Nevet kaptak az utcák Javulhatnak az esélyek

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Esélyegyenlõségi referens
kezdte meg munkáját szeptembertõl a városban. Feladata a hátrányos helyzetû
tanulók esélyeinek javítása,
boldogulásuk elõsegítése.

Lajstromszám helyett utcanevek segítik a tájékozódást Biritón.
Ez megkönnyíti az egykori gazdasági épületek mai lakóinak hivatalos ügyintézését, s mégiscsak más az Orgona utcában, illetve
az Erdõ soron élni, mint egy helyrajzi szám alatt. A biritóiak kérését jóváhagyta a képviselõ-testület, s az utcákat az ottaniak javaslata alapján nevezték el. A fotón a részönkormányzat tagja,
Farkasfalvi József mutatja a szakképzõ fele vezetõ Iskola utcát.

Pongó Anita neve ismerõsként
csenghet, hiszen a helyi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat referenseként is dolgozott. Most a II.
Rákóczi Ferenc iskolában van a
székhelye, ám feladata az egész
városra kiterjed. Jelenleg feltérképezi a tennivalókat, igyekszik
megismerkedni a segítségre szoruló gyerekekkel és pedagógus
kollégáival, akiknek támogatása
elengedhetetlen számára, hiszen
egyedül nem boldogulhat,
mondja Anita. Jelenleg 107 halmozottan hátrányos helyzetû
gyerek él a városban, aki mind
szociális, mind kulturális közegét tekintve lemaradással indul.
Azonos esélyt nem lehet szá-

mukra biztosítani, hiszen különbözõ helyekrõl érkeznek, s ide
térnek vissza tanítás elteltével.
Mint azt Till Józsefné, a befogadó általános iskola igazgatója elmondta, ha azonos körülményeket nem is tudnak teremteni, de
a referenstõl azt várja, hogy javuljanak a hátránnyal indulók
esélyei az iskolában. Ehhez
Pongó Anitának az érintett szülõket is meg kell nyerni, s nem
csak a gyermek tanulmányait
érintõ, hanem egyéb területen is
tanácsaival segíteni õket. A feladat nem könnyû, hiszen mint
arra az igazgatónõ felhívta a figyelmet: a megoldás valójában
az lenne, ha a hátrányos helyzet
szûnne meg, azaz a családok
rendszeres jövedelemhez jutnának, s az iskoláztatásban a jövõ
megélhetését, munkalehetõséget
látnának. A referens munkájára
a tapasztalatok tükrében visszatérünk.
Dávid Ildikó
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Félidõben

Bagdy László

Legkevesebbet
kapnak dicséretet,
ezt egy képviselõ ne nagyon
várja, ecseteli a munka árnyoldalait. Sokaknak rendkívül fejlett a kritikai érzéke, sokszor
kapja meg, hogy mi nem jó, mit
lehetett volna másképp. Vannak
döntések, melyeket nehezen tolerálnak – például egy intézmény bezárása –, ám Bagdy
László úgy véli: az emberek
egymással szemben sem mindig megértõk, és sok olyan dologban kérnek külsõ segítséget,
amit maguk is megoldhatnának.
– Megkeresnek azzal, hogy a
szomszéd kertje nagyon gazos,
és a magokat áthordja a szél,
szóljak a szomszédnak. Az emberek nem vállalják fel a konfliktushelyzetet, mert akkor a
szomszédja meg fog sértõdni.
Sértõdjön meg inkább a képviselõre – meséli. Az „ügyek” ritkán találják meg hivatalos úton,
a képviselõi fogadóórán nemigen keresik fel, inkább az utcán sétálva, biciklizve szembe-

sül a problémákkal. De az is
elõfordul, hogy nem a saját körzetében élõk kérnek közbenjárást. Például a szódásnál járván
jelezték neki a Hõsök terénél lévõ elromlott ivókutat, hát szólt
az üzemeltetõnek, javítsák ki a
hibát.
Egyébként az elvárásokkal
kapcsolatban aranyigazság:

mindenkinek
a saját apró baja
a legnagyobb,
ha valakinek rossz a járdája, õt
az érdekli legjobban. Ám azt a
körzetben élõk is belátják, a
munkát nem lehet utcákban,
négyzetméterekben mérni. Például egy fõutca rekonstrukciója
mindenkinek fontos, hiszen
mindenki használja, vagy az is
lakhelytõl független, hogy az
orvosi ellátás színvonala jó legyen.
Ami megvalósult a körzetben: tavaly készült el a Kishegyi út egy szakasza, megújult a
Zápor, Hársfa, Újdomb, Gyár
utca, a Nádor és Domb utca keresztezõdése. Erre vár még a
Ságvári Endre utca, Nádor utca
– a városszerte jelentkezõ útfelújítások itt is adnak feladatot. Tervben volt, ám nem valósult meg a Kishegyi és Újtemplom utca találkozásánál
egy körforgalom, amit az ott
lévõ üzlettulajdonosok vétóztak meg, nem akarván áttelepíteni a parkolókat.
Érdekes helyzet állt elõ, mikor
olyan ügyet kellett képviselnie
saját frakcióján belül, amivel
aztán kisebbségben maradt: ez
a Kishegyi út kétirányúvá tétele,
ami ellen tiltakoztak az ott élõk.
Ha a többség megegyezett, akkor a kisebbségnek is illik elfogadni a határozatot, mondja. A
döntésen annyiban tudott „enyhíteni”, hogy a rendelkezésére
álló képviselõi keretbõl, ahol

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Jelenleg az ötös körzet képviselõje, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke Bagdy
László. Az atomerõmûtõl osztályvezetõként ment nyugdíjba,
így mint mondja, megtanulta
hogy emberekkel bánni nem
mindig könnyû. Így van ez valahol a testületben is, ahol sokféle képviselõi akaratot kell
összehozni, ami elõfordul, hogy
frakción belül sem egyszerû.
Sõt: majdhogynem nehezebb –
avat be a Polgári Összefogás
kulisszatitkaiba, annak frakcióvezetõje, aki általában hiányolja a toleranciát, s nem csak a
képviselõ-testületben.
Jelenlegi körzete, az ötös sajátossága a kertvárosi lét – kivéve
a Kishegyi úti társasházakat. A
Pollack Mihály, Kishegyi és
Építõk útja mentén határolt terület lakói keresik fel.

Bagdy László közel az ötvenes éveihez döntött úgy: feleségével együtt lakhelyet és életmódot vált. Tõsgyökeres budapestiként lett elege a fõvárosi nyüzsgésbõl, és úgy érezte:
egy kellemes, vidéki városban nyugalomra talál. Mivel
mérnökként sugárvédelemmel foglalkozott, a paksi atomerõmû testhezálló kihívást jelentett számára. A nem létezõ
ófalui telephelyre vették fel, s munkája végül a Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Kht.-hoz kapcsolódott.
Felesége halálát követõen döntött úgy, közéleti szerepet vállal, '98 óta a Polgári Összefogás színeiben a képviselõ-testület tagja. Ahogy mondja: „Akinek halottja nyugszik a helybeli temetõben, az már odavalósi, de engem már az itt élõk
is ide kötnek, mert néhány éve újra megnõsültem, »tüke«
paksi az asszonykám, van aranyos két szép unokám, békés,
boldog családom.”
lehetõség volt rá, parkolóhelyeket alakíttatott ki, csökkentvén
az egyirányú közlekedés megszüntetése következtében eltûnt
helyek hiányát. Ezt a jövõben is
folytatni kívánja, a házak mögött lévõ úgynevezett szervizút
mentén.
Bagdy László tanácsnokként
a civil szervezetekkel tartja a
kapcsolatot, s az erõmûvel való kapcsolattartást is felügyeli.
Mint az RHK Kht. egykori
munkatársa, s egyébként jelenleg is a Bátaapáti köré tömörülõ információs társulás kommunikációs tanácsadója, személyes sikerként is éli meg,
hogy hamarosan megérkeznek

az elsõ paksi hordók a radioaktív hulladéktároló telephelyére.
A város jövõjét illetõen meg
van gyõzõdve arról, hogy új
blokkok épülnek majd Pakson.
Paks élhetõ város, véli – Nem
lett nagyváros, az emberek
megmaradtak embernek, megszólítják egymást, beszélgetnek egymással, megkérdezik
hogy vagy, még a választ is
megvárják – taglalja. Bagdy
László valaha befogadó városra talált Paksban, s úgy véli:
aki nagyon akarja, az érezheti
jól magát itt, s a lehetõségeit is
megtalálja, hogy meg tudjon
élni.
Dávid Ildikó

A Félidõben c. sorozat következõ adását szeptember 22-én
19.15-kor, a Híradó után láthatják a TelePaks csatornáján. A mûsorban Bana Jánost, a 8-as körzet képviselõjét ismerhetjük meg.
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A bölcsõde nem utasít vissza senkit
A költöztetésre augusztus végén néhány
napjuk maradt csupán az intézmény dolgozóinak, de zökkenõmentesen megtörtént. Jelenleg a Bóbita Bölcsõdében nyolc
csoportba járnak a három év alatti gyermekek, ellátásukról 32-en gondoskodnak. A
közel azonos korú kicsik járnak egy csoportba, egy gondozói párosra maximum
12 gyermek jut. Az intézmény jól felszerelt, a város tervei között szerepel az épület és környezete teljes felújítása. – Minden paksi lakos gyermekét szívesen fogadjuk és természetesen fel is vesszük.
Szó sincs elutasításokról. A bölcsõde 96
gyermek ellátását tudja kényelmesen megoldani – tudtuk meg Laszlóczki Józsefné
intézményvezetõtõl.

Nem egy hirtelen meghozott döntés következménye a bölcsõde-összevonás. A városban évek óta zajló racionalizálási program egyik lépcsõjeként megvizsgálták a
két telephelyen mûködõ gyermekintézmény kihasználtságát. Elsõként néhány
éve csoportokat szüntettek meg a Kápolna
és az Ifjúság útján is, majd a továbbra is
folyamatosan csökkenõ gyermekszám már
újabb döntést készített elõ: ugyanis az eddig két helyen ellátott kicsik már egy intézményben is elfértek. Emellett így kevesebb dolgozóra van szükség és a közüzemi
számlák is csökkenthetõk. Az önkormányzat három lehetséges alternatívát dolgozott ki. Mekkora költséget jelent a városnak, ha megmarad mindkét intézménye,
illetve mekkora csökkenést jelent, ha vagy
egyiket, vagy másikat bezárják. Felmérések is készültek, és az érintett szülõk véle-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Féléves várakozási idõ, elutasított gyerekek miatt megszûnt
munkalehetõségek – ilyen és ehhez hasonló hírek keringtek a városban a szeptember elseje óta
egy telephelyen mûködõ bölcsõdét érintõen. A híresztelések hamisak, mert bár kilencven kisgyermeket írattak be, jelenleg
alig több mint ötvenen veszik
igénybe a szolgáltatást, hiszen
van, akit csak késõbb adnak be
szüleik.

ményét is kikérték. A végleges döntés decemberben a Kápolna utcai bölcsõde bezárásáról szólt, ami a képviselõ-testületben is komoly vihart kavart. (Az MSZPSZDSZ frakció nemmel szavazott.) Az intézmények összevonására, az átszervezésre nyolc hónapot adott a képviselõ-testület, szeptemberben már csak az Ifjúság
úton fogadtak gyermekeket a gondozónõk.
Hat, a Kápolna utcába járó kisgyermeket
érintett közvetlenül a döntés, öten közülük
csupán rövid idõt töltenek a lakótelepen,
hiszen õsszel óvodába mennek már.

Érintett szülõként – 26 hónapos a kislányom, szeptember közepén kezdett el „beszokni” – csak jót mondhatok a bölcsirõl,
a gondozókról, a körülményekrõl, a gyermekem jól érzi magát ott. Egyedül a távolság malomhegyi otthonunk és a lakótelep
között jelent számunkra némi kellemetlenséget. És én még szerencsés vagyok, hiszen nem vagyok buszhoz kötve, nem kell
esõben, hidegben kerékpárral megközelítenem a bölcsõdét. Így is naponta több
mint fél órát töltünk autóban az oda-vissza
úton, de mi lenne, ha nem lenne hova bölcsõdébe járnunk? A mai világ sajnos errõl
szól. Intézmények szûnnek meg sorra, mi
még ilyen szempontból szerencsések vagyunk: olyan városban élünk, ahol van
bölcsõde, még ha csak egy is.
Dallos Szilvia

Küldöttségek jöttek-mentek
A német pedagógusok kötelezõ óraszáma ugyan magasabb, ám nincs annyi egyéb
feladatuk, mint magyar kollégáiknak, s a napközis ellátást
sem az oktatási intézmény
biztosítja – néhány különbség
a két ország gyakorlatában,
amelyekrõl tapasztalatot cseréltek a reichertshofeni és
paksi tanárok. Adam Stenger,
a reichertshofeni általános iskola igazgatója által vezetett
küldöttség a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatójának és a város vezetésé-

nek meghívására, az önkormányzat támogatásával töltött
el néhány napot a városban,
már nem elõször. A jelenlegi
találkozás alkalmával elsõsorban a nyelvoktatásról folytattak tapasztalatcserét, de a
problémás tanulók kezelése,
illetve a tehetséggondozás is
téma volt, tájékoztatott Till
Józsefné a paksi intézmény
igazgatója.
A szakmai együttmûködés
lehetõségei is terítékre kerültek a Galántáról érkezett kül-

döttség itt tartózkodása alatt,
akik a Paksi Közmûvelõdési
Kht. meghívására érkeztek a
szüreti fesztiválra. A csoportot a galántai mûvelõdési intézet igazgatója, Ján Kolek
vezette, aki elmondta, hogy a
Paksi Õsz programja nem
csak kellemes kikapcsolódás
volt, hanem szakmai szempontból is hasznosnak bizonyult. Felmerült, hogy a két
intézmény közösen indul uniós pályázatokon, mondta
Darócziné Szalai Edit, a paksi központ vezetõje.

Paksi küldöttség járt a
Kézdivásárhelyi Sokadalom
rendezvényén Hajdú János
polgármester
vezetésével.
Meghívást kapott még a Pro
Artis Mûvészeti Iskola drámatagozata, akik sikerrel adtak
elõ három vásári komédiát.
Hartmann József igazgató az
ottani Molnár Józsiás Általános Iskola zenei tagozatának
fa- és rézfúvós hangszereket
vitt ajándékba. A hangszerátadó ünnepségen a kézdivásárhelyiek már azokon a citerán játszottak, amelyeket
korábban kaptak a paksi önkormányzattól.
-gyöngy–bzs-
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Atomerõmû

Régi ismerõs új pozícióban
ugyanaz, és az emberi tulajdonságok sem változtak.
Pónya József újságírói kérdésre elmondta, az üzemidõ-növelésnek és bõvítésnek nincs alternatívája. Ha nem növelik
meg az üzemidõt, pótolni kell a
kiesõ energiát, amit – miként
kifejtette – ezermilliárd forintból lehetne megtenni. Ha pedig
nem épülnek új blokkok, 2020ban ötezer megawatt energiát
kell elõteremteni, ami lehetetlen az elnök szerint. Paksnak,
tette még hozzá, nem kell félni,
hogy a megújuló energiák elveszik a kenyerét, azok nem képesek ezt az alapteljesítményt átvenni.
Az új elnök szerint sokan hivatalnokként látják el az övéhez
hasonló posztot, amit õ múltjánál fogva nem lesz képes megtenni. – Ami a fejemben van,
azt nem lehet, hogy ne tegyem
szóvá. Nem lehetek olyan, mint
aki máshonnan jött – mondotta.

Vendégségben az erõmûben
zül hatvan-nyolcvan felnõtt él a
lehetõséggel és végigjárja az
atomerõmû területét. A polgármester véleménye szerint így nõ
a biztonságérzetük, jobban elfogadják az atomenergiát, s ezt hazaérve továbbadják a falu többi
lakójának. Berényi István szerint

és ez végig megy az utolsó melósig, egy jó hangulatú erõmûvet fogunk kapni – tette hozzá
Pónya József, az atomerõmû
igazgatóságának frissen kinevezett elnöke.
Vida Tünde

Személyi ügyek mellett pénzügyi kérdésekrõl döntött a Paksi Atomerõmû Zrt. közgyûlése szeptember 11-én. Mittler István
kommunikációs fõosztályvezetõ tájékoztatása szerint a társaság elsõ félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadták,
s megállapították: eredményes volt a gazdálkodás. A közgyûlés
7,8 milliárd forint osztalékelõleg fizetésérõl döntött a tulajdonos – Magyar Villamos Mûvek Zrt. – részére.

az erõmû bõvítése az energiaigény mellett azért is fontos, mert
nélküle Tolna megye gazdaságilag a legelmaradottabb térségek
szintjére süllyedne.
A nyílt napot követõen – szintén már évek óta – az erõmûben
dolgozók hozzátartozóinak biztosítanak lehetõséget arra, hogy
egy napon át a Paksi Atomerõmû Zrt. vendégszeretetét élvez-

Fotó: Fonyó Dániel

Nemcsak az idõjárás miatt, hanem minden tekintetben majálisra hasonlított a paksi atomerõmû
nyílt hétvégéje szeptember elején. Majd’ tízéves hagyománya
van annak, hogy a környékrõl
néhány település küldöttségét
vendégül látják, s a küldöttségek
tagjainak lehetõséget biztosítanak arra, hogy bejárják az erõmû
üzemi területét, megnézzék a látogatóközpontot. Hamvas István
mûszaki vezérigazgató-helyettes
szerint fontos ez a fajta nyitottság, hiszen az ismeretek segítenek a félelmek eloszlatásában.
Idén Fadd, Kölesd és Miske lakóit fogadták, összesen ötszáz
vendéget. Berényi István, Kölesd
polgármestere kifejtette, szerinte
a szájról-szájra adott hírnek jobban hisznek az emberek, különösen a kistelepüléseken. Ezért szerinte fontos, ha egy falu lakói kö-

Azt is hozzáfûzte, hogy tisztában van vele, hogy a hatásköre
jól meghatározott, amit nem is
akar túllépni. Tájékozódni akar,
a szóbeszédeknek személyesen
utánajárni, s a menedzsmenttel
egyeztetni, s szóértés alapján
együttmûködni. – Békésen, teljes bizalommal vagyok a menedzsment iránt, ezek a fiúk
már az én idõmben is itt dolgoztak, hozzáértõ, jó szakembereknek tartom õket. Úgy látom,
hogy szót fogunk érteni egymással. Semmi különleges követelményt nem támasztok,
ezért fizetik õket, ezért kell dolgozniuk. Ha a menedzsment jó,

Fotó: Beregnyei Miklós

A PA Zrt. igazgatóságában három változás is történt. Májusban lemondott az elnök, dr.
Molnár Károly, akit tárca nélküli miniszterré neveztek ki, illetve Gordos Péter, miután államtitkári megbízatást kapott.
Szántó Istvánt most hívta vissza
a közgyûlés, majd három új
igazgatósági tagot választott.
Szentpétery Emesét, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium fõosztályvezetõhelyettesét, Gerse Lajost, az
MVM Zrt. kereskedelmi és koordinációs osztályvezetõjét, valamint Pónya Józsefet, akit a
közgyûlés után elnökké választott az igazgatóság.
Pónya József szeretné átadni
tapasztalatait a vállalatvezetésnek. – Ami jó volt, vegyék át,
ami nem volt sikeres, nem kell
ismételni – fogalmazott. Hozzátette, akármilyen világ vesz körül minket, az erõmû – még ha
korszerûsítették is – alapjaiban

További képek a www.paksihirnok.hu oldalon!

zék. A társaság igyekszik jó házigazda lenni, gondoskodik ellátásukról és szórakoztatásukról.
Azon túl, hogy lehetõség volt
kisvonaton, kerékpáron üzemet
látogatni, megannyi kikapcsolódási lehetõség is várta a látogatókat. A második napon ezerötszázan ültek asztalhoz, melyre
Benke László mesterszakács
tárkonyos pulykaraguja került.
A mesterszakács, az Elsõ Magyar Fehérasztal Lovagrend
nagymestereként átadott egy kitüntetést Kovács József vezérigazgatónak. A három éve alakult lovagrend ezzel az ezüst kereszttel ismerte el a gasztronómia támogatása terén nyújtott
támogatás jelentõségét. Ez, miként Benke László fogalmazott,
elsõsorban nem pénzügyi, hanem elvi kérdés. Kovács József
az elismerés kapcsán rámutatott,
a magyar vendéglátás példaértékû, ezért támogatásra méltó.
Vida Tünde
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Bõvült a tûzoltók gépparkja

Az önkormányzat a pályázati lehetõségek kihasználásával, illetve az ezekhez szükséges önrész
biztosításával segíti a hivatásos
önkormányzati tûzoltóság eszközállományának fejlesztését (a
fenti autónál ez 14 millió forintot jelentett). Az új vízszállító
gépjármûre már 2003-ban sikerrel pályázott a város, az autót
most vehették át. Az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság ünnepségén Gyenesei István
önkormányzati és területfejlesztési miniszter adta át a nyertes
településeknek a tûzoltóautókat.
– Nem ez az elsõ, és reméljük,
nem is az utolsó sikeres pályázatunk – mondta el Bagdy László, aki Paksot képviselte az átadón. – Korábban már így sikerült egy fecskendõautóval és

egy könnyû mûszaki mentõvel
bõvítenünk a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság szerállományát – tette hozzá a városi tanácsnok. A nyertes pályázatoknak köszönhetõen jelenleg három gépjármûfecskendõ, valamint a könnyû mûszaki mentõ
segíti a tûzoltók munkáját az új
autó mellett. – Ez egy különleges gépjármû – tájékoztatott
Bán Atilla tûzoltó parancsnok –
Kilencezer liter víz szállítására
alkalmas, míg a többi autónk
összesen hatezer litert tud tárolni. Paks környékén nagyon sok
a vízszegény terület, az erdõs,
tarlós helyeken nincs kiépített
tûzcsaphálózat. Nagy hasznát
vesszük az új autónak.
Az új vízszállítót várhatóan november elsejétõl állítják munká-

ba, addig a kezeléséhez szükséges képzésen vesznek részt a
tûzoltók. Jövõre ismét bõvülhet

Futással emlékeztek a BácsKiskun megyei tûzoltók a 2001.
szeptember 11-i terrortámadásnál életüket vesztett amerikai
bajtársaikra. Közel ötszázan
vettek részt az eseményen, köztük az az amerikai tûzoltó, aki a
támadás napján parancsnok volt

New Yorkban. Közel ötszázan
indultak a hetedszer megrendezett emlékfutáson, a paksi tûzoltóságról Kovács Zoltán, valamint Szuprics Ferenc. Utóbbi a
teljes, 40 kilométeres távot végigfutotta, melyet összesen
negyvenöten teljesítettek.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Kilencezer liter víz szállítására alkalmas az az új
gépjármû, amelyet szeptember elején vehetett birtokba a Paksi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság. A 70 millió forint értékû tûzoltóautót az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság pályázatán nyerte a város.

az önkormányzati tûzoltóság
gépjármûparkja: egy folyamatban lévõ pályázat eredményessége esetén egy magasban mentõ gépjármû kezdheti meg a
szolgálatot Pakson. Dallos Sz.

Fotó: Paksi Hírnök archív

Új poszt, ismert feladatok

Bodó Katalint eddig a Dunakömlõdi Faluház vezetõjeként ismerhettük, augusztus
végétõl azonban új szerepkörben találkozhatunk a népmûvelõvel: kulturális és múzeumi referensként dolgozik mostantól.
A Paks és Térsége Többcélú Társulás
megbízásából nyújtott be pályázatot a paksi önkormányzat az Oktatási Minisztériumhoz kulturális referens alkalmazására –

sikerrel. A feladat nem új keletû Bodó Katalin számára, hiszen korábban dolgozott
járási és megyei feladatokkal járó munkakörökben, legutóbb épp a Közkincs
Kerekasztal koordinátora volt. – A referens
fõ feladata: szakmai tanácsadással, illetve
szolgáltatásokkal segíteni a kistérség településein a közmûvelõdési feladatok ellátását. Legyen szó szakmai koncepciók elkészítésérõl, pályázatok feltárásáról, valamint különbözõ információk összegyûjtésérõl és közvetítésérõl. Szeretném folytatni
a Közkincs Kerekasztallal megkezdett kistérségi kulturális regiszter bõvítését is – sorolta a feladatok kapcsán Bodó Katalin. A
Dunakömlõdi
Faluház
vezetésével
Faragóné Kertész Alice-t bízta meg
Darócziné Szalai Edit, a Paksi Közmûvelõdési Kht. ügyvezetõje. A faluház új vezetõje három éve tevékeny szervezõje a kömlõdi fiatalok kulturális életének, többek között vezeti a Hazajáró Diákok klubját, az
ifjúsági egyesületet és a könyvtárat is.
Faller Gábor

Tûzcsapcsere
Föld feletti tûzcsapokra cseréli a föld alatti szerelvényeket a Paksi Vízmû Kft. A
cserékre a megváltozott elõírások miatt
van szükség.
A tûzoltóság szabványainak megfelelõen
építették ki Pakson a tûzcsaphálózatot az elmúlt évtizedekben. Vannak föld alatti és mûködnek föld feletti berendezések. Az elõírások megváltozása miatt ma már csak az utóbbiak fogadhatók el. A Paksi Vízmû Kft. az
önkormányzattal közösen egy feladattervet
dolgozott ki a tûzcsapok átszerelésére. Eszerint évente tíz berendezést építenek át felszínivé. Idén a munkálatok felénél tartanak a
szakemberek, elkészült már a Duna utcában
és az Anna utcában lévõ tûzcsap cseréje is.
– A berendezések átszerelése a szükséges útfelbontási munkáktól függõen darabonként
80 és 150 ezer forint közötti összegbõl valósul meg – tájékoztatta szerkesztõségünket
Gaál Zoltán, a Paksi Vízmû Kft. igazgatója.
A városban harminc tûzcsapot kell még átépíteniük, az idénre ütemezett cserékkel pár
héten belül elkészül a szolgáltató.
-DSZ-

8

2008. szeptember 19.

Itt van az õsz, itt van újra…
Az új tanév számos változást hozott a paksi általános és középiskolák számára. Ezek sorában van a
diákok számát, az eszközállományt érintõ, de a
vizsgarendszerben is van újdonság.
Ahány iskola, annyiféle változás, ám egy újdonság
mindegyiket érinti, ez pedig
a nem szakrendszerû oktatás
bevezetése az ötödik évfolyamon. Lényege, hogy a
tanórák bizonyos százalékát
a képességek fejlesztésére
kell fordítani.
A Bezerédj Általános Iskolában nyolc alsó és kilenc felsõ
tagozatos osztályban 411 diák
tanul. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tagintézményei
közül a paksiban 697, a
németkériben 57, a pusztahencseiben pedig 47 diák
kezdte meg az új tanévet, Pakson 31, a másik két tagintézményben pedig 4-4 tanulócsoportban.

Régi-új a sportosztály,
amely 26 gyermekkel indult,
õk heti öt testnevelésórán vesznek részt, a második félévben
pedig úszásoktatás is lesz. A
Deák Ferenc Általános IskoláAz utolsó tanítási nap ebben a tanévben 2009. június
15., míg a középiskolák,
szakiskolák végzõs évfolyamain az utolsó tanítási
nap április 30. Az elsõ félév
január 16-án zárul, a tanulmányi eredményekrõl szóló
ismertetõt január 23-ig kell
kiadni. Az õszi szünet október 27–31-ig tart. (A nemzeti ünnep miatt a szünet
elõtti utolsó tanítási nap október 22-e, szerda). A téli
szünet december 22–31-ig
(itt 20-án, szombaton még
tanítás van!), míg a tavaszi
április 9-tõl április 14-ig
tart majd.

ban a tavalyinál kettõvel kevesebb, 14 tanulócsoport van,
aminek oka, hogy egy elsõ osztályt indíthattak, illetve a hetedik évfolyamon is egy osztályban folyik a munka. A Balogh
Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban négyszáz,
tolnai tagintézményükben további 120 diák tanul. A Gazdag
Erzsi Általános Iskola és Diákotthonban hat elsõst köszönthettek, változás, hogy összevontan folyik a tanítás az elsõ
és második, valamint a harmadik és negyedik évfolyamon. A
sajátos nevelési igényû csoport
átköltözött az iskola volt Kápolna utcai telephelyérõl a diákotthon emeleti részébe.

A nemzetközi
kapcsolatok
terén is van mirõl beszámolni. A Deák iskola tavaly egy
kézdivásárhelyivel
kötött
együttmûködési megállapodást, idén Viskkel szeretnének
hasonlót. A lakótelepi intéz-

ményben uniós pályázaton 16
ezer eurót nyertek egy kétéves
programra, amelynek keretében magyar, szlovák és lengyel diákok tevékenykednek
majd együtt, a választott közös
nyelv a német, a téma pedig a
környezetvédelem.
A Vak Bottyán Gimnáziumban új típusú öt évfolyamos
képzés jelent meg, amely kifutó rendszerben váltja fel a régit. Az új rendben az osztály
egyik fele továbbra is a már jól
ismert humán programot viszi
végig, másik felénél viszont a
matematika–informatika lesz
kiemelt. Az iskolában a nappali képzésben 451 diák tanul,
ami kiegészül a felnõttképzésben résztvevõ 115 fõvel. Az
Energetikai Szakközépiskolában 132 kilencedikes kezdte a
tanévet, összesen 625 nappali
tagozatos tanulójuk van. Változás, hogy jelentõsen megemelkedett a kollégisták száma,
190-en vannak.

Az iskola kinõtte
a gépészeti mûhelyeket,
erre lesz megoldás egy fémipari alapképzõ mûhely építé-

se, amelyben a hegesztõ és szerelõ rész is helyet kap. A kiviteli terv elkészült, az engedélyezés megtörtént, várhatóan
jövõ év elején birtokba is vehetik a mûhelyt.

Változás van a
vizsgarendszerben
is,
a korábbi gyakorlattal szemben egy nap alatt adnak majd
számot a diákok elméleti és
gyakorlati tudásukról. Az I. István Szakképzõ Iskolában a diáklétszám magasabb, mint tavaly, 420 tanulója van az intézménynek a nappali képzésben.
Fontos változás az iskola életében, hogy az ESZI-hez hasonlóan immáron õk is tagjai a pécsi
Térségi Integrált Szakképzõ
Központnak. Ezzel megfelelnek
a diáklétszámot érintõ törvényi
elõírásnak, de a mindennapokban nem éreznek majd különbséget az eddig megszokottakhoz
képest az iskola tanulói. A szobafestõ szakma iránt csekélyebb
volt az érdeklõdés a vártnál,
ezért kihagyták az idei kínálatból, de jövõre szeretnék újra indítani. Eszközfejlesztés terén is
várható újdonság a szakképzõben, erre a célra négy és fél millió forint pályázati forrást nyert
az intézmény. Kohl Gyöngyi

Fotó: Molnár Gyula
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A város védjegye lehet: a siller

Ezen a napon feltárulnak a présházajtók, és kiderül: mit rejt a
pince mélye. Például sillert, ami
leginkább az egyszerû emberek
borához hasonlít, tudom meg
Leber Ferenctõl, a Sárgödör téri
Présháztulajdonosok Egyesületének elnökétõl, akik azt tûzték
zászlajukra, hogy visszaállítják a
siller mára feledésbe merült hírnevét. (A háború elõtt Pesten
negyven kocsma volt, ami kizárólag paksi sillert mért.) A bor
névrokona csupán a német költõnek, sokkal inkább eredeztethetõ
a német schillern szóból, neve a
csillogásra utal, ez pedig a színére. Hiszen a siller átmenet a rozé
és a vörösbor között, sokféle szõlõbõl készül, s frissen az igazi –
bár jó esetben a tavalyelõttinek
már híre-hamva nincs ilyenkor.
Fehérhúsok, rostonsültek kitûnõ

pogácsája” címért, amit aztán
Varga Rozália nyert el, a „nagymama krumplispogácsájával”.
Volt mit kóstolni a borkorcsolyához, ugyanis a siller fesztiválra 58 minta érkezett, ennek fele

testes vörösig, melyek Szabó
József pincéjébõl származtak
(aki nem sajnált „beáldozni”
egy 25 éves tokaji aszút sem).
Kiderült az is: a borok ára nem
mindig tükrözi a minõséget, az
ország egyik, ha nem a legjobb
rozéját például néhány száz forintért mérik. A lényeget egyébként igen találóan fogalmazta

meg Juhász Sándor, aki arra a
kérdésre, hogy milyen árkategóriánál kezdõdik a minõségi bor,
így válaszolt: – Jó bor, ami ízlik.
A Hölgyszalon (amely nyitott
az érdeklõdõk számára) következõ foglalkozásán Korózs Lajos államtitkár nyugdíjasokat
érintõ témaköröket taglal
majd.
Dávid Ildikó

sült tarjája sillermártással bizonyult a legjobbnak.
S ha már az étkeknél tartunk: a
szüreti nap szervezõje, a Paksi
Közmûvelõdési Kht. felhívására
tizenkilenc pogácsa szállt versenybe a „Város legfinomabb

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Majd’ hatvanféle siller, a város legfinomabb pogácsája, és sillerhez illõ étkek várták azokat, akik kilátogattak szeptember második hétvégéjén a Sárgödör térre, ahol a Szüreti Nap és az I. Siller Fesztivál rendezvényei népesítették be a teret.

vidéki borászoktól, akik Villánytól Egerig képviseltették magukat a paksi rendezvényen. Jó évjárat volt, mondja Polgár Zoltán,
a Sárgödör tériek borbírója, aki
szerint a napsütésen és a kellõ
mennyiségû csapadékon túl rengeteg víz kell a jó sillerhez – ez
utóbbi az eszközök tisztántartásához. Neves borszakértõk foglaltak helyet a bíráló bizottságban, melynek elnöke Módos Ernõ, a szekszárdi borlovagrend
nagymestere volt. Öt arany minõsítés született, köztük két paksi, Kungl Zsolt és Fritz Antal
sillere vívta ki a szakmai elismerést, míg a legjobbnak Takler Ferenc szekszárdi borász sillerét
ítélte a zsûri. A kóstoló közönség
az anonim szavazáson a hazai
ízekre voksolt, ugyanis itt a paksiakat díjazták.
A szüreti nap színpadán folyt a
mûsor, a poharakban csillogott a
siller, a jókedv mindkettõnek betudható volt. Nem kizárt, hogy a
város eseménye rövidesen védjeggyé válik, ugyanis a présháztulajdonosok egyesülete szeretné
levédetni a Siller Fesztivált, ami
azt is jelentené: Paks és a siller
neve ismét egybeforrt. -dávid-

kísérõje, s a fõzõversenyre benevezõk fantáziája szabott csak határt, hogy még mi mindené. Tizennyolc bográcsban rotyogtak a
sillerhez illõ fogások, amelyek
közül aztán a Reform Fõzõklub

Jó bor az, ami ízlik

Egy este erejéig átengedték a
hölgyeknek az urak a Prelátus
borpincéjét,
ahova
az
Érted–Értünk Baráti Társaság
elnöke, Seregély Erzsébet invitálta klubtársait és az érdeklõdõket. A két fent nevezett sommelier nem módosított pályát,
ám mindketten elvégezték azt
a tanfolyamot, amely e megnevezésre jogosítja õket, s elmondásuk szerint azóta másképpen veszik kezükbe a poharat. Ezen tudásukat osztották

meg az est résztvevõivel, akik
a borospalack nyitásától kezdve a különféle poharak fontosságáig lépésrõl lépésre sajátíthatták el a kulturált borfogyasztást. Megtudhatták például, hogy az olaszrizling nevével ellentétben Franciaországból származik, s azt is, ha valaki tavalyelõtti rozét kínál, nem
a legjobbat akarja nekünk.
Szekszárdi és hazai, Sárgödör
téri borokat kínált fel a két borpincér a fehértõl a rozén át a

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Ha étteremben érett vörösbort kérünk, és gyöngyözik a pára a poháron, nyugodtan küldjük vissza
„melegíteni”, ugyanis nem megfelelõ hõfokon szervírozták – a kulturált borfogyasztás rejtelmeibe
vezette be a Hölgyszalon vendégeit két sommelier:
Juhász Sándor, az ASE ügyvezetõje és dr. Szabó
József egykori országgyûlési képviselõ.
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Fotó: Fonyó Dániel

Új köntösben a templom Népzene-rajongókat
vár Berta Alexandra

Befejezõdött a református
templom külsõ felújítása; ennek örömére szeptember második hétvégéjén ünnepi istentiszteletet tartottak, ahol dr.
Szabó István püspök hirdette
az igét.
Megtörtént a teljes toronyfelújítás, tetõcsere, a külszíni vakolat megújítása, vagyis a teljes

külsõ renoválás. Mint azt
Lenkeyné Teleki Mária lelkész
a Paksi Hírnöknek elmondta, a
munkálatok tavasszal kezdõdtek és június végére készültek
el; a megközelítõleg 27 millió
forintos beruházást a széleskörû
adakozásnak köszönhetõen jórészt adományokból finanszírozta a református egyház.
A munkálatokat a paksi székhelyû BA-TU Építõipari Kft.
végezte. Ügyvezetõje, Balogh
József arról beszélt: bádogoztak, kicserélték a tetõhéjazatot,
megtörtént a teljes szerkezetfelújítás. A bádogos munkákat
alvállalkozóval végeztették, de
a díszeket vissza kellett rakni, a
kupolán a hagymaíveket felújítani – ez nem volt hagyományos
tevékenység, szakmailag szép
kihívást jelentett.
A külsõ szépítést követõen fûtéskorszerûsítést tervez az egyház, egyelõre az állapotfelmérés
történt meg.
-se-

Jótékonysági koncert lesz az
ifjú népzenészek megsegítésére október 4-én 18 órakor a
VMK színháztermében. A
koncertet Berta Alexandra
szervezi.
Mint azt a Paksi Hírnöknek
elárulta az ifjú népzenész, a
rendezvény ötletét CD-jének
hangversennyel egybekötött
bemutatója adta két évvel ezelõtt. Akkor nagyon sok pozitív visszajelzést kapott Alexandra, a közönség várta a következõ koncertet – itt derült
ki, hogy a paksiak szeretik a
népzenét.
A rendezvény bevételét a fellépõk kapják majd, a belépõdíjat a hallgatóság tetszése szerint fizetheti. Azok a népzenészek vesznek részt a koncerten,
akikkel Alexandra maga is dolgozik: a péceli Gyöngyharmat,
a Söndörgõ, a Virtus zenekar,

valamint a paksi Vetõvirág citerazenekar, továbbá a Zeneakadémia másodéves népzene
szakos növendékei – Alexandra évfolyamtársai.
Sok fellépést az elmúlt évben
nem tudott a fiatal zenész vállalni, hiszen az akadémián keményen kell tanulnia. A koncertszervezés mellett most is a
tanulásra koncentrál. Népzenetanár lesz, ha elvégzi az akadémia öt évét (3 év után elõadómûvészi, 2 évre rá tanári diplomát kap majd), de, hogy hol
lesz lehetõsége kamatoztatni
tudását, nem tudja még.
Alexandrát legközelebb a Vetõvirág zenekarral, Kalocsán a
Paprikafesztiválon, Pakson pedig a polgári pikniken láthatjahallhatja a közönség – mindkét
esemény szeptember 20-án
lesz.
Sólya Emma

Véget ért a város második legrégebbi
épületének felújítása, melynek költségéhez
az alábbi szervezetek és vállalkozók járultak
hozzá jelentõs mértékben adományaikkal:

Paks Város Önkormányzata
Polgári Összefogás képviselõi
BA-TU Kft.
DEKOTEN Kft.
Fritz Belsõépítészeti Kft.
JUMBO Bt.
Partner Kft.
Pillér Építõipari Bt.
PINTÉR HUNGÁRIA KFT.
Suzuki Barta Kft.
SZÁM-KONT Kft.
RENIMPEX-DC Kft.
Welder-Trade Kft.

Köszönjük
önzetlen
segítségüket!
Paksi Református Egyházközség
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Képtár tudat
Az építész, a mûvész és az elméleti szakember.
Õk hogyan látják a modern képtárak életének
alakulását, a kortárs mûalkotások helyét, szerepét – a harmadik évezred befogadói látásmódjának alakulását?
Az építész Kiss Gyula, aki feleségével együtt dolgozott a
képtár kialakításán, elmondta,
hogy gyönyörû érésen ment
keresztül az acéllemez, mely
oly erõsen meghatározza a
képtár jellegét, vagy fogalmazzunk másképp: jellemét. Azért
jellemét, mert az épület alkotója nem rozsdának hívja azt az
anyagot, mely a külsõ falakat
borítja. Így fogalmaz:

– Nem rozsda,
ami az acéllemezt fedi. Az acél
bõrt növeszt, mellyel megvédi
az anyagot, azaz önmagát. Ehhez az éréshez száz esõnek kell
esnie, majd felszáradnia.
Kiss Gyula elmondta, hogy a
Paksi Képtár, melyet a mai
modern mûvészetek múzeumának nevezett, funkciójától
megfosztva az üres és pusztulásra ítélt gyárépületek sorát
szaporította volna. Így, új „fényében” minden egyes kiállítás
alkalmával új nézõpontot találhat benne a látogató: minden
installáció, minimalista szobor
az épület újabb és újabb arcát
mutatja a befogadónak…

mazott – rengeteg aspektusa
van. Kérdésemre: vajon mit jelent a szobor címe, mosolyogva válaszolta:

– Ez az én
hadseregem.
Kitaláltam és megszerettem.
Majd így folytatta:
– Lehet nosztalgiázni, múltba
vágyni, az egyszerû, magyarázat nélküli élményeket keresni
a mûalkotásokban. Könnyebb
megoldást jelentene, de akkor
nem kellene a saját korunkban
élni. Nem. Mi ma élünk. A kortárs alkotók munkáival bizony
érdemes kapcsolatba kerülni,
hiszen a mai kort reprezentálják. A könnyebb befogadhatóság érdekében sem létezik a
kortárs mûvészetben kompromisszum…
Dr. Beke László, a teoretikus,

az elméleti szakember európai
kiállítóteremhez hasonlította a
Paksi Képtárban tapasztalt nyugodt profizmust, nagyvonalúságot, helyénvalóságot, természetességet, mely a felsorolt tulajdonságok mellett megtartotta
magyar sajátosságait.
Vera Molnar mûvészetét
Vasarelly nagyságához hasonlította és elmondta, hogy a mûvésznõ 1968 óta foglalkozik a
számítógépes mûvészet lehetõségeivel, 1974-1976 között kidolgozta a „Molnár”-programot,
amely a komputermûvészet legkorábbi példái közé tartozik.
(Vera Molnar-ról és Francois
Morellet-rõl bõvebben a
www.paksikeptar.hu oldalon
olvashatnak.)
Végül Winkler Nórát kérdeztem arról, csodabogárnak tartják-e a közszolgálati televíziónál a mai „bulvárhíréhség” világban a kulturális mûsorok
szerkesztõit és mûsorvezetõit.
Nevetve válaszolta, hogy bizony más helyzetben vannak,
mint a hírmûsorok, közéleti magazinok, sport- és szórakoztató
mûsorok szerkesztõi. De nem
zavarja, neki fontos, hogy az érdeklõdõk figyelmébe ajánlja
többek között a Paksi Képtárat,
a jelenlegi kiállítást, hogy meg-
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próbálja lefejteni azokat a rétegeket az alkotóról és befogadóról egyaránt, melyek elidegenítik õket egymástól. Például fontos, hogy ne érezze magát kevesebbnek az elõzetes tudással
nem rendelkezõ látogató, ha
kortárs mûalkotással találja
szemben magát… Minden alkotást szeret, melyben akár
egyetlen emberi szálat felfedez,
hagyja, hogy az adott mûfaj
ereje hasson rá, közel húzza
magához.
És ha már a mûfajoknál tartunk: a Paksi Képtár következõ
rendezvénye szeptember 26-án,
este hét órakor a Magyar Mozdulatmûvészeti Társulat elõadása lesz, mely produkció kortárs
mozdulatmûvészeti kísérleti
elõadás, mind témájában, mind
esztétikájában, mind vizuális és
mozdulati megjelenésében. Tükörjáték ember és ember között.
Érzelmekkel és vágyakkal, elrejtve vagy felvállalva, de kétségtelen létezve, megélve a valóságot.
Tell Edit
A beszélgetés további részleteit a TelePaks Kistérségi Televízió Hárompont címû kulturális
magazin október 9-i adásában
láthatják az érdeklõdõk.

Épült egy „ház”, „mely befogadja és elfogadja a kortárs
mûvészetet: a tér, mely élni
engedi az alkotásokat, mert
minden adottsága megvan
hozzá. Tehát egyrészrõl a ház
a befogadó, másrészrõl kell,
hogy legyen értõ befogadó, illetve érteni akaró, gondolkodó
befogadó: az ember, mert
minden adottsága megvan
hozzá.”
Trombitás Tamás Magánhadseregének (azaz az elnevezésnek) – ahogy a mûvész fogal-

Fotó: Molnár Gyula

A befogadó.

A Magánhadsereg mellett Winkler Nóra, az M1 mûsorvezetõje és az alkotó: Trombitás Tamás.
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Végállomás: Paks
Néhány éves fiúcska csetlik-botlik a kihalt állomáson. A nagyi
kíséri Dunaföldvárig, ahonnét a nagypapa autóval fuvarozza
vissza a vasutazókat. Minden második pénteken ez az unoka kívánsága. Földváron ismerõsként búcsúzik a kisfiú, a kalauz még
integet neki a távoldó vagonból.
Az elsõ utasok 112 éve tették meg a Paks-Mezõfalva távot. Talán az itt véget érõ sínek, talán a közvetlen fõvárosi járat hiánya
teszi, ma már szinte üresen gurulnak a kocsik. Némán figyel a
hangosbemondó a peronon. A váróterem padjai sem most koptak
el. Bár tavaly felröppent a hír: megszûnik – egyelõre tovább zakatol.
Szöveg: Dávid Ildikó. Fotók: Fonyó Dániel és Kövi Gergõ. További
felvételek a vasútról a www.paksihirnok.hu galériájában.
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Egy kínai Pakson
A betérõ vásárlók kapcsán Zhen csak
annyit mond, illetve mutat, hogy akármennyire szomorúan, morcosan jön is be
valaki, õ kedvesen mosolyogva köszönti, és
ez mosolyra készteti a vevõket is. Ebben a
tekintetben a különbözõ nyelv sem lehet
akadály.
A nyelvi problémák miatt itt, Pakson alig
tudnak kapcsolatokat kialakítani. Mondja,
gyakran van úgy, hogy mesélnek neki valamit, de sajnos csak nehezen és keveset ért
meg belõle. Azért mégis sikerült közös pontot találni. Vidáman meséli, hogy férje szeret horgászni, van bérlete és a hétvégeken
sok idõt töltenek a vízparton. Nem csak szórakozás ez, hiszen szeretik a halat, kivéve
egyet: a pontyot. Amikor ilyen akad horogra, az mások fazekában köt ki, elajándékozzák. Zhen elmondása szerint a tél sem aka-

dály, mínusz 12 fokban sem lehetett visszatartani a férjét. Mintegy megerõsítve az elmondottakat, hirtelen feltûnik egy hölgy,
aki hírt hoz nekik. Kiderül, hogy az egyik
horgásztárs, aki arról számolt be, hogy
megint érdemes menni, mert halakat telepítettek a vízbe. – Feltétlen gyertek ám a hétvégén! – mondja búcsúzóul.
Zhen rendszeresen fõz otthon, olyan „hazaias” ételeket. Az alapanyagokat megkapni, a különlegesebb hozzávalókat, fûszereket pedig be lehet szerezni, onnan, ahonnan
a ruházati cikkeket is. Hetente járnak Budapestre áruért, ilyenkor kapnak friss híreket
Kínából, újságokat CD-ket és minden mást,
amire szükségük lehet.
Hogyan élt Kínában, milyennek lát bennünket – számos témában faggattam, hiába, a bábeli zûrzavar megtette hatását. Arra a kérdésre, hogy annak idején miért épp nálunk állapodtak meg, mosolyogva csak annyit válaszolt: Szeretem Paksot.
Komáromi J.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Wu Hui Zhen (szólíthatjuk csak „Cen”-nek)
szinte egész nap mosolyog. Valószínûleg
már Önök is találkoztak vele, hiszen több
éve itt él Pakson, az egyik kínai áruház tulajdonosa. Kínában nevelkedett és dolgozott, egy közepesnek mondható városkában,
a megközelítõen 500 ezer lakosú, Fu
Tianban élt, amelyhez közel az óceán, Tajvan és Hong Kong is. Egy napon azonban
megszûnt a munkahelye, s új munkát találni
még ebben a hatalmas városban sem könynyû. Egyik barátnõje, aki ekkor már Budapesten élt, javasolta neki, hogy kerekedjen
fel és próbáljon szerencsét. Nem volt könynyû döntés. Legfõképpen mert tudta, hogy
ebbõl a távolságból csak nagyon ritkán lesz
lehetõsége találkoznia a családjával. A szülõket, három testvért, 18 éves, még iskolás
lányát és férje 20 éves fiát kellett hátrahagyniuk, mikor nekivágtak az ismeretlennek,
azóta csak telefonon beszéltek velük. Nem
olcsó a repülõút és idejük sincs rá, hiszen mi
is lenne addig az üzlettel? Amikor arról kérdezem, hogy mi a legnehezebb, egyértelmû
a válasz: a nyelvismeret hiánya. Férje tulajdonképpen semmit és õ is csak keveset beszél magyarul. Igyekszik minél többet elsajátítani, de nagyon különbözõ a két nyelv,
így lassan halad. Ez a vásárlókkal is bonyolulttá teszi a kapcsolatot, de van eladó, akire számíthat. Ugyan õ sem beszél kínaiul,
de ügyesen fordította le a kérdéseket magyarról magyarra, vagyis egy olyan leegyszerûsített, gesztikulációval is kísért nyelvre, amit az üzletben együtt töltött napok alatt
sikerült kialakítaniuk.
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A városba érkezett a Nyugat
Képzeljenek el egy buszt, amelyre felszállva 100
esztendõt „utazhatnak” vissza az idõben, és megismerhetik a huszadik századi magyar irodalom legfontosabb folyóiratát, a Nyugatot. Erre teremtett
lehetõséget a Petõfi Irodalmi Múzeum azzal, hogy
elkészítették a folyóirat megjelenésének századik
évfordulója alkalmából Budapesten nyílott tárlat
utazó változatát.
A Nyugat 100 busz, amely június óta járja az országot, a
közelmúltban Pakson parkolt
két napig, a Városi Múzeum
udvarán. Az ingyenesen látogatható mozgó tárlaton a kor-

szakos jelentõségû folyóirat
történetét, fontosabb alkotóit
mutatták be a látogatóknak,
fotók és dokumentumok segítségével, de a szerzõk hangfelvételek és archív filmfelvéte-

lek segítségével is megelevenedtek. A forgatható, lapozható tablók mellett két érintõképernyõs számítógéppel is
felszerelték a buszt, így mindenki érdeklõdésének megfelelõen, a felfedezés örömétõl
kísérve tudott barangolni a
Nyugat történetében. A busz
paksi állomásán tucatnyi iskolai csoport, összesen 308 diák
és 130 egyéni látogató „váltott
jegyet”. Dr. Váradyné Péterfi
Zsuzsanna, a múzeum igazgatója elmondta, meghívókat készítettek, elkerülendõ a torlódást a csoportokkal idõpontot

egyeztettek, valamint játékkal, vetélkedõvel is készültek
az alkalomra. Mindezek mellett irodalmi teaházat szerveztek, ahol Tell Edit és Gyulai
István közremûködésével Babits Mihály és Csinszka levelezése tárult a hallgatóság elé.
A Nyugat 100 busz paksi látogatása óta már messze jár,
és a tervek szerint egészen addig viszi házhoz a folyóirat
történetét, amíg az idõjárás
engedi. Aki lemaradt volna a
buszról, látogasson el Budapestre, a Petõfi Irodalmi Múzeumba, ahol a nagy emlékkiállítás az év végéig megtekinthetõ.
Kohl Gyöngyi
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Fiatalok a nagyvilágban

Egy paksi Kínában
Kínában két tartalmas évet töltött, most Budapesten él, Pakshoz édesanyja köti, aki a
polgármesteri hivatal adóosztályának vezetõje. Lafferthon Ágnes úgy érzi, õ maga sokat
változott pozitív irányban keleti élete során,
jól érezte magát Kínában, de, mint mondja:
az, hogy hazaköltözött, sok mindent elárul…
– A Külkereskedelmi Fõiskolán kezdtem
kínait tanulni, olyan nyelvet szerettem volna
elsajátítani, amit itthon kevesen beszélnek.
Heti négy órát tanultunk anyanyelvi tanárral
és két órát magyar tanárral, összesen öten
voltunk, tehát hatékonyan ment a tanulás.
Az ösztöndíj-lehetõségek is jók voltak, a
második év után mentem ki ösztöndíjjal, aztán egy évre hazajöttem, megpályáztam és
kimentem újra. Ázsia más világ – de a nyelv
nagyon tetszik. Mindent összevetve remek
élmény volt, rengeteget tanultam, és nem
csak a nyelvrõl. Nagyon könnyû új embereket megismerni ott, ahol a legtöbb külföldi
– vagyis nyugati – összetart. A kínaiak nagyon barátságosak, kedvesek, de a konfucionista kultúrából is eredõen, kevésbé
egyértelmûek… Egy példa erre: ha nekem
nem tetszik valami, vagy nem értek vele
egyet, vagy nem megoldható számomra, akkor azt egyértelmûen közlöm. Kína viszont
olyan társadalom, ahol, ha megkérdezzük,
hogy mikor jön vissza a boltba az eladó, azt
válaszolják, hogy mindjárt, nem adnak
konkrét választ ilyesmire. Emellett sokszor
nem tudnak mit kezdeni a mi túlzott egyértelmûségünkkel, azzal, hogy érzelmeink le-

olvashatók az arcunkról, és azzal, hogy
többnyire õszintén beszélünk mindenrõl.
Ágnes pozitívumként látta azt, hogy szinte
mindig nyitva vannak a boltok, hivatalok,
még hétvégén is.
– Nehéz volt megszokni, hogy itthon nem
jelentkezhetek be vasárnap a fodrászhoz…
Arról is beszélt, hogy az ország rohamos
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és egyenlõtlen fejlõdésével együtt nõ az a
hatalmas szakadék, ami a szegények és a
gazdagok között tátong. Nagyon sok az
olyan család, ahol zuhanyzó és meleg víz
sincs otthon, ezért közös fürdõkbe járnak…
Említésre méltó, hogy az egy gyermekes
családmodell, a születésszabályozás miatt
nagyon sok az egyke, akit a szülõk elkényeztetnek, emellett azt támogatják, hogy
sokat tanuljanak, ezért van, hogy este 10
órakor is a könyvtárban ülnek.
– Egy 23 éves fiatal olyan, mint nálunk egy
12 éves. Az életrõl nincs elképzelésük, csak
azt tudják, amit a tankönyvben olvasnak.
Ágnes a Pekingi Nyelvi és Kulturális
Egyetemen, valamint a Telekommunikációs
Egyetemen töltött egy-egy évet, a 20042005-ös, valamint a 2006-2007-es tanévben. Télen kéthónapos szünete is volt, ezt az
idõt javarészt utazással töltötte, megnézte a
Jégfesztivált is.
– Diákként nagyon jó volt kint élni, de a
visszatérést legfeljebb 1-2 hétre tervezem…
A legjobban a barátaim hiányoznak, illetve
egy étel, ami itthon nem kapható.
A lány most Budapesten él, egy kínai üzletembernek tolmácsol, miközben álmai állását keresi. Kínai életét jellemépítõnek tartja, sokat változott gondolkodásmódja is, és
ez sokat segít mostani életében. A nyelvet is
szeretné használni, ezért olyan munkát akar
a késõbbiekben is elvállalni, amelynél erre
szükség van.
– Pakshoz édesanyám köt, vele majdnem
minden nap beszélünk, a paksi barátaim pedig szinte soha sincsenek otthon, velük másutt szoktam találkozni… De, ha hazamegyek, akkor tudom, hogy a tökéletes kikapcsolódás vár rám.
Sólya Emma

Versengõ szépségversenyek
A november a szépség hónapja
lesz idén Pakson. Két szépségversenyt is rendeznek egy napon. November 8-án tartja immár hagyományos szépség- és
egyéniségversenyét a Csillag
Show-tánc Egyesület. Ez a negyedik alkalom, hogy meghirdetik az Országos Csillagfény Parádét, amelyen fiúk, lányok, nõk
és férfiak, illetve párok versenghetnek több korosztályban. Dr.
Czárné Nagy Ildikó szervezõ elmondta, hét helyszínen tartanak
elõdöntõt. Jelentkezni október
22-ig lehet a 30/360-2075-ös telefonszámon vagy e-mailben, a

csillagshow@gmail.com címen.
A hangsúly – mint kiemelte – a
természetes szépségen, az egyéniségen van. Céljuk a fiatal tehetséges, természetes szépséggel és kisugárzással rendelkezõ
jelöltek támogatása. A szépségverseny másnapján lesz a már
szintén hagyományos táncverseny. A rendezvénynek a városi
mûvelõdési központ ad otthont.
Az ASE csarnokban is szépségverseny lesz november 8-án. Ekkor és itt tartják az Alpok Adria
megyei döntõjét. A verseny
Olaszországban indult húsz éve,
mára nyolc ország csatlakozott.

Idén minden megyében rendeznek fordulót, majd november végén az országos döntõt. Horányi
Beáta projektmenedzser elmondta, a jelentkezési lapot a Fortuna
Rádió honlapjáról lehet letölteni,
illetve a 30/348-2259-es számon
lehet érdeklõdni. A megyei döntõn öt fiú és tizenöt lány vehet
részt, õket a jelentkezõk közül
egy szakmai zsûri zártkörû bírálat során választja ki. A döntõ november 8-án este 7-kor lesz az
ASE csarnokban, ahol két sztárvendég is fellép majd.
Az idõpont egybeesésrõl dr.
Czárné Nagy Ildikó elmondta,

mindig ilyenkor rendezi a Csillagfény Parádét, az idén is korán
eldõlt, hogy november 8-án lesz.
Hozzátette, miután tudja, hogy
az Alpok Adriát a következõ hétvégére tervezték, nem tartja fairnek, hogy az õ versenyével egy
napra került. – Még a közeli idõpont sem szerencsés, az pedig
egyikünknek sem, hogy egy napon lesz – fogalmazott.
Horányi Beáta szerint nem kell
tartaniuk attól, hogy ütik egymást a programok, hiszen az
övék egy nagy múltú, nemzetközi verseny. Az idõpont-ütköztetés, mint kifejtette, nem volt
tudatos, igazodni kellett az Alpok Adria programjaihoz, és az
ASE csarnok beosztásához. -vt-

Faültetéssel
a közöny ellen
Várják azokat, akik szívesen
csatlakoznának a „Tégy a közöny ellen” országos faültetési akcióhoz. A Fény Gyermekei Magyar Esszénus Egyház
országos
kezdeményéhez
csatlakozott Paks is, tudtuk
meg Ritterné Vájer Ágnes
szervezõtõl, aki október harmadik hétvégéjére hirdeti
meg az akciót. Egyébként
ugyancsak a fenti egyház országos mozgalmának keretében már volt paksi megmozdulás, akkor szemetet szedtek
az önkéntesek a Duna-parton
és az Ürgemezõn. Most facsemetékkel gyarapítanák a környezetet, ehhez várja a jelentkezõket (tel.: 20/586-3596),
azokat, akik nem csak az ültetésnél, hanem az utógondozásnál is segédkeznének, illetve akik ötleteikkel, javaslataikkal, hozzájárulásukkal
elõsegítenék az akció sikerét,
melyet az ÖKO Munkacsoport is támogat.
Az önkormányzat számára is
felajánlották
segítségüket,
ugyanis a megmozduláshoz
csatlakozók mintegy 200 cserje elültetésében vesznek majd
részt, továbbá a város fõkertészével egyeztetve facsemetéket is ültetnek közterületen.
-dávidKépzõmûvészeti Iskolába
invitálja az érdeklõdõket
Takács Éva, ahol hat, illetve
tizenkét éves kortól két csoportban folyik az oktatás,
melynek a mûvelõdési központ ad helyet. A hétfõnkénti
foglalkozásokon
mindkét korosztály a számára elsajátítható képzõmûvészeti technikákkal ismerkedhet meg, fejlesztheti
kreativitását. Beiratkozás
szeptember 29-én, bõvebb
felvilágosítás a 70/59 76
582-es telefonszámon.
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Nem esik messze az alma…
Meglehet, hogy egyszer – nem túlságosan hosszú
idõ múlva – új tábla kerül a gimnáziummal szemközti ügyvédi iroda ajtajára. Dr. Wartig László
ugyanis már nem egyedül dolgozik itt, fiával osztozik a munkán, az irodán. Új sorozatunk, mely az
azonos vagy hasonló életutat választó szülõk-gyerekek életébe segít bepillantani, elsõként
Wartigéknak teszi fel a kérdést, milyen az, ha a
gyermek továbbviszi apja-anyja mesterségét?

Fotó: Molnár Gyula
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Hogy mi ösztökélte ifjabb
Wartig Lászlót, hogy apjához
hasonlóan jogi pályát válaszsza, nehéz megmondani. Az
apja szerint génjeiben hordozta az igényt, vagy munkálkodott benne az apának megfelelni vágyás. Az biztos,
hogy már az óvodában szerzõdést rajzolt, míg a többiek labdát, autót. Az általános iskolában, miután valaki megjegyezte, hogy úgy hívják, mint
az apját, dr. Wartig Lászlóként
mutatkozott be.
Az édesapa jobbára indirekt
módon igyekezett fiát terelgetni, amit õ többnyire jó érzékkel
leleplezett. A szülõi útmutatással szemben akadtak kisebb ellenszegülések, ágált elõbb a
ruha ellen, amit fel kellett venni, aztán a gimnázium ellen,
ahova szánták. Ma, ha bemen-

nek egy boltba, ugyanazt a cipõt veszik le és a Vak Bottyán
Gimnázium is „bejött”. – Azt
mondta, igazam volt, amikor
nem engedtem el – fogalmaz
az idõsebb Wartig. Õ igyekezett megtenni a tõle telhetõt,
amit – akkor legalább is úgy
érezte – kamasz fia néha tehernek tartott, késõbb, a diplomaosztó tájékán aztán megköszönt. Laci se Paksra, se ügyvédnek nem akart menni, így
vezetett az út az egyetemrõl a
közigazgatási hivatalba, Szekszárdra.
– Belsõ késztetés volt, hogy
megmutassam, a saját lábamon
is meg tudok állni – mondja
korábbi munkájáról ifjabb
Wartig László. Miután úgy értékelte, hogy ezt bizonyította, s
felmérte, mi biztosíthat számára jobb perspektívát, „jelentke-

zett” ügyvédjelöltnek a családi
irodába. Éppen egy éve, hogy
együtt dolgoznak. A fiú szerint
nem nehéz összehangolni a
munkát, ugyanis egy oldalon
állnak, nincsenek érdekellentétek. A munkastílusuk más, de
ez elõnyökkel is jár, kiegészítik egymást, és igyekeznek átvenni egymástól az arra érdemes dolgokat.
Ezzel szemben apja nem tagadja, nehéz együttdolgozni.
Elárulja, a kettejük közti munkakapcsolat pillanatnyi helyzetét jól jellemzi a megszólítás,
mely a fiam, kisfiam, Lacus,
Lacitól a jelölt úrig terjed.
– Arra törekszünk, hogy ez
utóbbi a lehetõ legkevesebbszer forduljon elõ – fogalmaz
tréfásan, hozzátéve: mára kialakították kettejük munkarendjét. Õ inkább korán kezd,
és nem dolgozik késõ estig, ellentétben fiával. Felosztották a
szakterületeket is, a nagyobb
gyakorlatot kívánó, fõként személyes kapcsolattartáson alapuló kérdésekben, ahol közvetítõ funkciót is ellát a jogász,
jobbára õ jár el. A cégjogban,
munkajogban fia mélyül el, s
õrá hárulnak a „leülõs, utánanézõs” témák.
Az ifjú Wartig László most
szakvizsgára készül, s néhány
hete kétlaki életet él: Pakson
dolgozik, de kedvesével Pécsett él. – Ahogy elfogadtam,
hogy nem nálam kezdte a pályáját, fájdalommal, de tudomásul veszem, ha úgy dönt,
máshol folytatja – fogalmaz az
édesapa, aki azonban nem rejti
véka alá, közös irodát képzel
el. – Azt sem bánom, ha azt írjuk az ajtóra: Wartig és apja –
mondja. Lacinál úgy tûnik,
nyitott kapukat dönget, mert
szerinte is ez a jó megoldás, hiszen butaság lenne egy jól mûködõ családi vállalkozást nem
folytatni. – Nekem ez nem
kényszerpálya, kemény érvek
kellenének, hogy mást válaszszak – mondja.
Vida Tünde

2008. szeptember 19.

17

RENDELÕ A VÁROS SZÉLÉN

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A gyermek pulmonológia a légúti betegségekkel foglalkozó
tudományág. A paksi szakrendelésen idült légzõszervi betegségekkel
illetve akut tünetekkel küzdõ gyermekekkel egyaránt találkozik dr.
Csábi Márta gyermektüdõgyógyász szakorvos.

A leggyakoribb tünet, amellyel a szakrendelésen megjelennek a betegek, a köhögés,
amelynek hátterében számos ok lehet. Kicsi gyermekkorban az asztmatikus hörghurut, amely asztmává alakulhat; a gégegyulladás, a légcsõhurut, az arcüreggyulladásból eredõ köhögésrõl is szó lehet, a téli
idõszakban a légúti fertõzésekhez társuló
tünetként is jelentkezhet, de az allergiáról
sem feledkezhetünk meg. Az, hogy milyen
vizsgálatokra van szükség a szakrendelésen, függ a tünetektõl, illetve a páciens
életkorától. Ha szükséges, a fizikális vizsgálat helyben kiegészülhet röntgennel, laborral, de allergiavizsgálatra és légzésfunkciós vizsgálatra is van lehetõség. Vannak olyan vizsgálatok, amelyeket helyben
nem lehet megcsinálni, Szekszárdon végeznek például verejték-, izotópos tüdõ-,
illetve mellkasi CT-vizsgálatot, ha viszont
hörgõtükrözésre van szükség, akkor valamelyik nagy gyermek pulmonológiai központba kell menni, például Mosdósra vagy
Törökbálintra. A paksi szakrendelésre csak
beutalóval, illetve elõjegyzéssel lehet menni, de az akut beteget természetesen soron
kívül fogadják. Az ellátásra heti egy alkalommal hat órában, keddenként van lehetõség 8-14 óra között. Átlagosan napi harminc beteg fordul meg a szakrendelésen,
amely jó felszereltséggel bír, bár mint azt
dr. Csábi Márta elmondta, ezt két eszközzel még lehetne fokozni, amelyek nagyban
segítenék a diagnosztikát. Hasznos lenne a

terheléses légzésfunkciós vizsgálathoz egy
futópad, aminek alkalmazása hatékonyabb, mint a szabadban való hatperces futás, hiszen olyan befolyásoló tényezõ, mint
az idõjárás vagy a levegõ pollentartalma,
kiiktatható. A másik eszközzel verejtékanalízis végezhetõ, mely egy krónikus légzõszervi betegség kiszûrését segíthetné. Az
allergiáról szólva a doktornõ elmondta, tizennyolc éves praxisa alatt sokszor tapasztalta, hogy a szülõk gyakran nincsenek
tisztában azzal, van-e allergia a családban,
pedig ez fontos információ a gyermek
vizsgálatakor, hiszen az allergiának erõs a
genetikája. Ha allergiás hajlamú csecsemõrõl, kisgyermekrõl van szó, fontos,
hogy minél késõbb találkozzon az õt potenciálisan allergizáló tényezõvel, például
tehéntej-fehérjével. Nem kívánatos a házi
kedvencek jelenléte a kicsi környezetében
csakúgy, mint a cigarettafüst. Az allergizáló tényezõket lehetõleg kerülni kell,
legyen a kiváltó ok pollen, étel, állatszõr
vagy bármi más, különben hiába vannak a
jó gyógyszerek, nem lesz a beteg tünetmentes. Megfigyelhetõ, hogy például serdülõkorban vagy terhesség alatt fokozódnak az allergiás tünetek, de a pszichés állapot is befolyásoló tényezõ lehet. A doktornõ elmondta, örömmel tapasztalja, hogy
egyre tájékozottabbak a szülõk a betegségeket illetõen, és bátran kérdeznek, amire
biztatja is õket.
Kohl Gyöngyi
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Mit ajánl
az olvasóknak
a városi téka gyerekkönyvtára:
Adva van egy könyvmoly fiú, aki egész
nyáron olvas, és azzal védi ki a napozást,
hogy felolvas két sort a Toldiból. Van két
barátnõje, Dóri és Sári, akik ikrek, és
akik nem annyira falják a könyveket,
mint fiatal barátunk, de azért szeretnek
olvasni. A negyedik szereplõ Morc Aranka, akinek a neve tulajdonképpen Kedves Aranka. Õ már több száz éves és egy
tündér. A tündérek ugyanis halhatatlanok, ám ugyanakkor csak akkor maradnak fiatalok, ha gyerekek az iskolában
minél több könyvet kölcsönöznek ki.
Manapság egyre kevesebben járnak fel a
padlásra, egyedül csak Jóhegyi Laci. Laci különös képességet örökölt õsétõl, a
nyomda feltalálójától, Gutenbergtõl:
minden könyv, amit elolvas, a fantáziájának köszönthetõen átíródik, úgy hogy a
történet vicces legyen és fordulatos.
Amikor Laci rájön Aranka titkára, minden áron segíteni akar neki, hogy Aranka
ismét fiatal és szép legyen. Ebben segítségére van két barátnõje, de vannak
olyanok is, akik épp az ellenkezõjét
akarják elérni: a konyhás nénik.
Bosnyák Viktória: Tündérboszorkányok.
Októberben a könyvtár vendége lesz az
írónõ, aki kisdiákok egy csoportjának mutatkozik be – tudtuk meg Lázár Ágnes
gyermekkönyvtárostól.
a városi téka felnõtt könyvtára:
Nemrégiben jelent meg a brit írónõ regénye: „A másik Boleyn lány”, amely
bestsellerré lett a világ számos országában. Ennek folytatása a jelen mû, amelyszintén VIII. Henrik udvarában játszódik
pár évvel késõbb, nem sokkal Anna
sorsának tragikus beteljesedése és a király vakmerõ vallási reformja után. A
történet narrátora ezúttal a „másik” Boleyn
nõvér, Jane, azaz Lady Rochford, aki az
udvar és az angol arisztokrácia bennfentes tagjaként részletesen beszámol az eseményekrõl. A fókuszban ezúttal Henrik
két újabb „áldozata” áll: a német származású Klevei Anna és a Howard család
talpraesett leánya, Katalin. A hölgyek tehát lecserélõdtek, csak egy nem változott
– a király rettentõ természete…
Philippa Gregory: A Boleyn örökség –
számító
asszonyok
a
hóhérbárd
árnyékában
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Híres paksiak, paksi hírességek

san a színház közkedvelt tagja
lett. A Csókon szerzett võlegény
kis énekes szerepében aratott sikere után komoly ének-zenei tanulmányokba kezdett, hogy
hangja a primadonna szerepkörök alakítására is megfeleljen.
Hamarosan a legigényesebb
operettek szubrett-primadonna
szerepeit játszhatta-énekelhette
el Zilahy debreceni színigazgató
társulatában. Itteni fõbb szerepei: Lili, Nebántsvirág, Suhanc,
Glavari
Hanna.
Ezután
Krecsányi Ignác buda-temesvári társulatához szerzõdött,
ahol is a János vitézben, s
Demény: Kis boszorkány címû,
az õ számára írt operettben aratta sikereit. Ekkor már gyakran
énekelt operaszerepeket is, pl. a
Mignon vagy az Álarcosbál fontosabb nõalakjait, s ezekben is
számottevõ sikereket aratott.

Fóti Frida
Hála Schöpflin Aladár színészlexikonának, az utókor a paksi
születésû színésznõnek ha nem
is a teljes élettörténetét, de mûvészi pályájának legfõbb állomásait ismerheti.
Fóti Frida Pakson született
1879. március 11-én, feltehetõen jómódú családban, amely képes volt elõteremteni a korszak
leghíresebb színi iskolájának,
Rákosi Szidi színészképezdéjének tandíját. Tehetségét bizonyította, hogy már növendék
korában is fontos szerepet kapott a Népszínházban felújításra
került Orpheus c. operettben,
melyben Ámor szerepét játszot-

2008. szeptember 19.

ta nagy sikerrel. A híres romantikus darab, a Lowodi árva címszerepével vizsgázott 1896-ban,
s még ugyanebben az évben
szerzõdést kapott Leszkay András színtársulatához Aradra. Itt
elõször a Virágfakadás Nelly
szerepében lépett színpadra,
majd a következõ években a kor
divatos darabjainak (pl. a Kis
lordban) a naiva szerepeit játszotta. Legnagyobb sikerét
Csiky Gergely Nagymama c.
vígjátékának Márta szerepében
aratta. Sikerei meghozták a
nagy lehetõséget, 1902-ben
szerzõdést kapott Pestre a Vígszínház társulatába, és hamaro-

1909. augusztus 16-án férjhez
ment dr. Krausz Oszkár fogorvoshoz. Ezután visszavonult a
pályától és a mindennapos színházi szerepléstõl, de alkalmanként néha koncerténekesként
fellépett egy-egy hangversenyen.
Sajnos Fóti Frida további sorsa, életének alakulása, halálának idõpontja számomra ismeretlen, a Schöpflinén kívül más
lexikonban nem találtam meg a
nevét. Ám úgy vélem, az õ
megközelítõleg két évtizedes
színészi-énekesi pályája, a fõvárosban, s más, vidéki nagyvárosban aratott jelentõs sikerei
alapján méltó a megismerésre.
Forrás: Magyar Színmûvészeti Lexikon, 2.k. (szerk. Schöpflin
Aladár) Bp. Thália-Kultúra
Mûintézet, Bp. 1930.
Kernné Magda Irén

A hatos számú mûút
szemlét a városi könyvtárban.
Sok egyéb értekezés mellett
Várszegi Eszter tanulmánya,
a paksi zsidó házakat eleveníti fel egykor és most. Kiderül
az is, hogy a periodikát kiadó
Jámbor Pál Társaság, amely
gyûjti névadójának tárgyi emlékeit, négy újabb kötettel
gyarapodott, amely fellelhetõ
és elolvasható a Pákolitz István Városi Könyvtárban.
-dávid-

Fotó: Molnár Gyula

„Paks múltját kutatva, eddig
még nem találkoztam olyan
adattal, amely a hatos számú
fõút paksi szakaszának építésére vonatkozott volna, csak
találgatások és „az ötvenes
évek elején” meghatározások
voltak ismertek számomra” –
olvasható a Paksi Tükör legújabb számában. Aki kíváncsi Beregnyei Miklós hatos
úttal kapcsolatos összeállítására, az keresse az irodalmi
mûvészeti és helytörténeti

Táltos szertartást és solymászatot is láthatott az, aki kilátogatott
az Ürgemezõre, a paksi hagyományõrzõ magyarok napjaira. Fotógalériánk az eseményrõl a www.paksihirnok.hu oldalon.

Tehetségesek, fiatalok

A negyedik osztályos Spiesz
Bianka tartalmas nyár után
kezdte meg új tanévét a Balogh
Antal Katolikus Általános Iskolában. Sokoldalúságát a táborok is jelzik, ahol megfordult: kajakos tábor angol
nyelvtanulással kiegészítve,
családi és ifjúsági tábor itthon
és külföldön is, túrázásokkal,
emlékhelyek meglátogatásával.
Kitûnõ tanuló, egyformán kedveli a matematikát és a magyart

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Spiesz Bianka

is, mindkét tantárgyból eljutott
országos középdöntõbe és döntõbe. Hat éve táncol a Tûzvirág
együttesben, öt éve twirlingezik, ez utóbbi sportágban
számtalan versenyen vett részt,
csoportban és egyéniben is volt

már elsõ helyezett. Ezeket az
elfoglaltságokat a jó társaság, a
zene, a mozgás öröméért szereti. A Pro Artis mûvészeti iskolába negyedik éve jár, két év
szolfézs után az ütõhangszereket választotta. Óvodás volt,
amikor egy családi kirándulás
során xilofonegyüttest hallott
játszani, a hangszerválasztás
innen ered. Szereti a marimbát,
a dobot is, és mindent, amivel
ritmus üthetõ. Tóthné Hanol
Franciska tanárnõ irányításával
ütõkvartettben is szerepelt a
mûvészeti iskola háziversenyén, ahol bronz minõsítést ért

el a csapat. Bianka talpraesett,
megbízható, korához képest
nagyon önálló kislány, bármibe
kezd, azt kitartóan, nagy szorgalommal végzi. Zenei tehetséget, a mozgás szeretetét édesanyjától örökölhette, aki furulyázott és kosárlabdázott. A
család legkisebb tagja, Levente
elsõ osztályos lett. Bianka
büszkén meséli, hogy öccse
több éve ügyesen úszik, azt pedig huncut mosollyal árulta el,
hogy a kisfiú nagyon szeret
énekelni, különösen a fürdõszobában, s nagyon jó hangja
van.
-bézsé-
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Jó napot, mi újság?

Hanolné Ági néni kisebbik lánya gyógytornásznak készült – szentül
hitte, hogy az is lesz.
Ám anyai ágon az iskolaigazgató nagypapa és
a kiválóan zongorázó
házitanító nagymama
kezei alatt szinte törvényszerûen vált zenepedagógussá, nemcsak
gyermekük,
hanem
unokájuk is: Tóthné
Hanol Franciska.
Nõvérével együtt zenei közegben nõtt fel, a Paksi Zeneiskolában tanult, ahol édesanyja is
dolgozott az 1974-es indulástól egészen nyugdíjig. A zongora lett a választott hangszere, ám az 1985-ös év fordulatot hozott, amikor is az akkori
úttörõzenekar versenyre készült, és gyorsan ütõsre volt
szükség. Ekkor került be a zenekarba, triangulumon, háromszögön kellett játszania,
ami könnyedén sikerült. Ezután következett a kisdob és
nagydob, az iskolai ünnepélyek rendszeres résztvevõje
lett a ki- és bevonulásokon. A
hangszer egyedisége annyira
megfogta, hogy a zongora
mellett ütõtanszakra is felvételizett a pécsi Mûvészeti
Szakközépiskolába, ahol végül két évig tanult egyedüli
ütõsként – ennyire ritka volt a
szak. Ekkor már csak álom
maradt a gyógytornász pálya.
Végül középiskolai zenei tanulmányait a debreceni Kodály Zoltán Szakközépiskolában fejezte be.
Korán lett önálló, fiatalon
került el a szülõvárosból, ami
nem volt könnyû. Debrecen
után következett Miskolc, a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Fõiskola.

– Kezdtem elölrõl mindent
az új helyen, itt fõiskolásként
már kerestem is, így eltartottam magam. A miskolci szimfonikus zenekar és a színház
gyakran foglalkoztatott fõiskolásokat elõadásonként. Ez
volt az igazi tanulás a számunkra, a szakmát itt sajátítottuk el, s igaz, hogy pénzt
kerestünk, de kimerítõ és fárasztó volt – meséli Franciska.
Ennek köszönheti viszont,
hogy fesztiválok, versenyek
alkalmával bejárta Európát.
Miskolcnak pedig diplomája
mellett férjét, aki kürt szakon
tanult ugyanitt. Itt születtek
iker fiaik, a most iskolássá váló Marci és Bence, ezért hazaköltöztek, ahol azóta már
mindketten a Pro Artis mûvészeti iskola tanárai.
Tóthné Hanol Franciska az
ütõtanszak tanáraként létrehozta a társas zene alapjait,
ami a szolfézs tanmenetre
épül, a játékosság, a ritmus a
legfontosabb, megkönnyítheti
a zenetanulást, a kicsi növendékek észrevétlenül sajátíthatják el az alapokat, s kedvet
kaphatnak a majdani hangszertanuláshoz. Elsõ ütõsei az
ötödik tanévet kezdték meg,
együttesük négy tagjával rendszeresen fellépnek iskolai, városi rendezvényeken, országos
versenyeken, fesztiválokon.
Egy tavalyi Miskolcon rendezett ütõs és dobos fesztiválon
nagy tetszést arattak mûsorukkal, különösen a hétköznapi
tárgyakkal (kosárlabda, seprû)
bemutatott ritmusjátékukkal. –
A most kezdett tanévben szeretném kibõvíteni az együttest,
6-8-10 fõre, már a 2010-es
miskolci fesztiválra készülve.
A gyerekanyag adott, és várhatóan a hangszerállomány is
bõvül – osztja meg terveit. Valószínû utánpótlás is lesz, hiszen a legfiatalabb korosztálylyal is keresi kapcsolatot.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Genetikailag zenész

– Nagyon kedvelem az óvodás korosztályú gyerekeket,
minden évben kijárok óvodákba zeneovit „játszani”.
Fogékonyak, õszinték, nyitottak, velük a legeredményesebb dolgozni, közel hozni
õket a zenéhez, a zeneiskolához. Ezzel a céllal zajlott két
bemutató hangverseny a város valamennyi óvodása részére, egyik télen, másik tavasszal. Örülök, ha sikerült
célt érnem ezzel a munkámmal – mondja. Az elmúlt tanév végén több kollégájával
együtt felvételiztették a nagycsoportos óvodásokat, több
napon, több órán keresztül. A
gyerekek felszabadultan játszottak, szüleik inkább izgultak. Közel hatvan elsõs kisdiák lett a mûvészeti iskola új
növendéke, kiselõképzõsök a
szolfézs tanszakon.
A tanítás, a bemutatók, felvételik kidolgozása, lebonyolítása mellett jutott energiája
egy nagysikerû koncertre is,
amit a közönség nagy szeretettel fogadott. Albinoni
Adaggióját elõadni marimbán
nem szokványos, a hallgató-

ságnak maradandó élményt
szerzett. – Különösen szeretek
dallamhangszereken játszani,
marimbán és vibrafonon, de
ezen az esten dobszólót is
hallhattak, mindez nem egyedül az én érdemem, két régi
miskolci zenekari kollégámat
hívtam segítségül, a sikerben
nagy részük van. Örömmel
veszek részt régi növendékként és jelenlegi tanárként is
azon a hangversenysorozaton,
melyeket az iskola 35. évfordulójára rendezünk. Októberben tanári hangverseny keretében kollégáimmal együtt lépek fel – meséli.
Az elmúlt tanév sok munkával, eredménnyel, fáradtsággal telt. Elismerésként a tanévzárón „Az év tanára” kitüntetést vehette át Hartmann József igazgatótól. A zsúfolásig
megtelt színházteremben nem
is volt színpadközelben, teljesen váratlanul érte, mikor szólították. Mint mondja, az elismerés nagyon jólesett, sikerélményre mindenkinek szüksége van, így lehet továbbra is
lelkiismeretesen végezni a
munkát.
Béda Zsuzsa
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Csúnya zakó a Fáy utcában
Azzal, hogy félidõnyi elõnyt
adtunk az ellenfélnek, õket nagyon felhoztuk, magunkat pedig lealacsonyítottuk – értékelt
Gellei Imre, a PFC vezetõedzõje.
A Soproni Liga 7. játéknapján
ismét a fõvárosba utazott a
Paksi FC, ezúttal az Illovszky
stadionban a Vasas következett.
Mészöly Géza csapata ellen a
három pont reményében szállt
harcba Gellei Imre együttese. A
találkozó remekül kezdõdött a
Paksi FC számára, már a második percben emberelõnybe került. Weitnert utolsó emberként
buktatta Tóth András, amiért
egybõl járt a piros lap. Ezt követõen mindjárt mezõnyfölény-

ben játszott a PFC, sorra dolgozta ki helyzeteit a megzavarodott hazaiak kapuja elõtt. A
paksi lehetõségeket azonban
Németh Gábor többször bravúrral hárította. A 20. perc táján
viszont fordult a játék képe.
Felbátorodott a Vasas, és a 25.
percben Dobrics révén elõnyhöz is jutott. Az elsõ játékrész
további periódusában a kapuk
nem forogtak veszélyben, inkább a küzdelem dominált. A
második félidõben pályára lépett Molnár Zoltán, aki alig negyedórát töltött a pályán, két
sárga lapja után mehetett õ is
idõ elõtt zuhanyozni. De a második játékrész elsõ perceiben
újabb gólt kapott a PFC, Né-

Fotó: Molnár Gyula

A Paksi FC labdarúgócsapata
két mérkõzést játszott az elmúlt két hétben és mindkettõn
kikapott. A Kozármisleny ellen
idegenben Magyar Kupa találkozón, 1:0-ra maradt alul a
PFC az NB II nyugati csoportjában szereplõ baranyai alakulat ellen, így nem jutott a legjobb 32 csapat közé. – Az elsõ
félidõben roppant tompán,
enerváltan futballoztunk, egy
félidõnyi elõnyt adtunk érthetetlenül az ellenfélnek. Már
csak azért is érthetetlen, mert
szerettünk volna „vitézkedni”
a Magyar Kupában. A második
játékrészben próbáltunk kiegyenlíteni, ami nem sikerült,
csak a helyzetekig jutottunk el.

Marcaliba készül a PFC II.
Bár a Magyar Kupából a Paksi
FC II is kiesett – a jóval esélyesebb Szentlõrinc verte 3:0-ra a
paksiakat –, az NB III Dráva
csoportjában jól teljesít Dienes
Pál csapata. Az 5. fordulóban
Komlón vendégszerepelt a
PFC II. Bár az elsõ félidõben
Bohner góljával hamar vezetést szerzett a Dienes egylet, a
második játékrészben azonban

fordított a Komló, így 2:1-es
vereség lett a vége. – Mindenképpen nyernünk kellett volna
ezt a találkozót, melyet az elsõ
félidõben eldönthettünk volna.
Mivel ezt nem tettük, megbüntettek minket a hazaiak. Durva
egyéni hibákból kaptuk a gólokat, teljesen elégedetlen vagyok ezzel a produkcióval – értékelt Dienes edzõ. A követke-

zõ játéknapon a Pécsváradi
Spartacus ellen ismét Dunaszentgyörgyön lépett pályára a
Paksi FC II. Kiegyenlített, 0:0val záruló elsõ félidõ után a
második 45 percben már sikerült feltörni a vendégvédelmet.
Pap Roland (2), Buzás és Pákai
találataival 4:0-ra gyõzött a
harmadosztályú paksi együttes.
– Nagy küzdelem volt az elsõ

meth Norbert lõtt bombagólt. A
létszámazonosság után már
csak egy csapat maradt a pályán, és sajnos az nem a paksi
volt. A Vasas lefocizta a Gellei
legényeket, fieszta hangulatot
varázsoltak az Illovszky stadionba. A vége 5:0 lett, az eredmény önmagáért beszél, de
mindenképpen megemlítendõ,
hogy Kovács Attila több alkalommal is bravúrral hárított.
– Tóth András korai kiállításakor talán azt gondolta néhány
játékosom, hogy ez a mérkõzés
eldõlni látszik. Éreztük a padon, hogy roppant nagy a baj,
mivel a létszámfölényünk ellenére nem tudtunk egállal lejönni a pályáról a félidõre. Az elsõ
játékrészben nagyon nagy
elõnyt adtunk az ellenfélnek,
hiszen lényegesen többet kellett volna birtokolnunk a labdát. A második bekapott gól
után idegesen, enerváltan, szétesõen futballoztunk. Mentálisan, és fizikailag is fölénk nõtt
a Vasas, és tulajdonképpen kivégzett bennünket. Rettentõen
fájó ez a vereség, hiszen a mi
csapatunkat eddig nem a megadás jellemezte. Egy biztos, következményei lesznek ennek a
találkozónak! – mondta a találkozó lefújását követõen Gellei
Imre. A Paksi FC a tabellán
visszacsúszott a 14. helyre. A
Soproni Ligában szeptember
20-án Zalaegerszegre látogat a
PFC, majd a egy héttel késõbb
19 órától a Fehérvári úton a
Gyõri ETO FC következik.
Faller Gábor
félidõben, de mivel nagyon
akartuk a sikert, több kiváló
egyéni teljesítménynek köszönhetõen (Pap Roland, Mészáros István, Szabó János) begyûjtöttük a három bajnoki
pontot – fogalmazott a paksi
tréner. A táblázaton jelenleg
ötödik helyen áll a Paksi FC II.
három gyõzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel. A 7.
fordulóban szeptember 20-án
Marcaliban játszik Dienes Pál
csapata.
efgé
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Bizonyítottak az idegenlégiósok
Mintegy 500 nézõ volt kíváncsi az Atomerõmû SE
és a szlovák Léva férfi kosárlabdacsapatának
edzõmérkõzésére. A figyelem elsõsorban az ASE
új szerzeményeinek szólt, ez volt az elsõ mérkõzésük piros-kékben.
A vendégek az elõzõ idényben a
kilencedik helyen végeztek a
szlovák bajnokságban, ideális
ellenfél az alakuló paksi csapat
számára. Sabáli Balázs kezdõ
ötöse Gulyás Robiból és a négy
idegenlégiósból állt, akik egymás után meg is szerezték elsõ
pontjaikat. A mérkõzés során
Nichols, Fajardo, Gosa és
Williams mellett a keret többi
tagja is pályára lépett. A találkozót az ASE könnyedén, 87-54re nyerte.
– Meg vagyok elégedve a külföldiekkel, velük szemben nagy

volt a várakozás – mondta Tóth
János szakosztályelnök – Alapvetõen már az elmúlt két hét is
azt igazolta, hogy egyelõre azt
kaptuk tõlük, amit vártunk, így
mind a négyükkel szerzõdést kötöttünk 2009. május 31-ig.
Fajardo fizikailag, így állóképesség szempontjából is le van
maradva a csapattól, az viszont
látszik rajta, hogy nagyon jó játékos és érti a kosárlabdát. Mindenképpen hasznára lehet a csapatnak, úgy ítéltük meg, hogy
egy ilyen értékes játékost nem
veszíthetünk el. Kellemes meg-

lepetés volt a három fiatal játékos – Medve, Morgen, Kiricsi –
teljesítménye is, harcosak voltak, nem ijedtek meg. Úgy gondolom, rájuk is lehet majd számítani a mérkõzések során. A
keret végleges, a tavalyihoz képest kicsit szûkebb, viszont most
a minõséget helyeztük elõtérbe.
Amennyiben szükséges, a tizenkettedik helyet a junior keretbõl
töltjük fel. Nagyon örültem a kilátogató sok nézõnek, remélem
ez az érdeklõdés meg is marad.
A célkitûzéseinket még konkrétan nem határoztuk meg, de a
bajnokságban alapvetõen az elsõ
három hely elérését, a kupában
pedig a négyes döntõbe jutást
tûzhetjük ki célul. Szeretném, ha
a tavalyihoz képest kiegyensúlyozottabban szerepelnénk – tette hozzá a szakosztályelnök.

Jól állták a sarat

Cselgáncs

Az idõjárás kis híján megtréfálta a szervezõket a Paks kupa
amatõr teniszverseny elõtt.
Szombat hajnalban kiadós esõ
zúdult a városra, a paksi salak
azonban jól állta a sarat. Sõt! A
hûvös idõ ellenére rekordszámú nevezés érkezett, pedig páros versenyt ezúttal nem hirdettek. A férfiak mezõnyében 18an, míg a nõknél heten ragadtak teniszütõt. – A már megszokott négy csoportban küzdenek
egymással a férfiak, az elsõ
kettõ továbbjut, onnantól pedig
az egyenes kieséses szakasz
következik. A nõket két csoportba sorsoltuk. Próbálkoztunk korábban kétnapos versennyel is, de a második nap
már lankadt az érdeklõdés. A

Nemzetközi Atom Kupának
adott helyet az ASE csarnok
múlt hétvégén, ahova a diák,
serdülõ és ifjúsági versenyzõk
jöttek az ország minden pontjáról, de még határainkon túlról
is. – Azok, akik augusztusban
már edzettek, felkészültebben
várták ezt a versenyt, mint társaik, akik az iskola indulásával
egy idõben tették ugyanezt. A
paksi tornákon a szervezési feladatok miatt kevesebbet tudunk
saját gyerekeinkkel foglalkozni,
de nélkülünk is tudják a fiatalok
a dolgukat – értékelt Keszthelyi
László utánpótlás szakágvezetõ.
Sárosi Sára, Fritz János, Lacza
Dávid, Pupp Réka, Horváth
Jennifer, Gombár Szabolcs és
Õri Felícián kategóriájában elsõ

nap végén az elsõ három kupadíjazásban részesült, majd finom vacsorával zártuk a versenyt – mondta el Tárnok László, a PSE Tenisz Szakosztályának vezetõje. A rendkívül jó
hangulatú versenyen természetesen a vége felé egyre élesebb
csaták zajlottak. Ignits Miklós,
valamint Csapó Ágnes a nap
folyamán nem talált legyõzõre,
így õk végeztek az elsõ helyen.
A férfiaknál a további sorrend
Pataki János és Szilágyi István
volt, míg a nõknél Bakó Györgyi és Szilágyi Istvánné. A tervek szerint, ha az idõjárás is
engedi, két-három héten belül
páros versenyt is rendez az
amatõröknek a PSE tenisz
szakosztálya.
röné
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– Az volt az elképzelés, hogy
az edzéseken gyakoroltakat
próbáljuk megvalósítani – nyilatkozta Sabáli Balázs vezetõedzõ – Pár napja kezdtünk el
figurális játékot gyakorolni,
ezért azt szerettem volna látni,
hogy tudjuk felépíteni a támadást és a védekezést. Az elsõ
félidõben voltak hiányosságok
a védekezésben, annak ellenére, hogy kevés pontot kaptunk.
A második félidõben már feljavult a védekezésünk, viszont a
támadójátékunk még nem zökkenõmentes. Vannak, akiknek
fizikálisan is javulniuk kell. Az
eredmény ilyenkor másodlagos, én azt akarom, hogy a bajnokságban legyünk sikeresek.
A Göcsej kupát (szeptember
25–28. – a szerk.) még korainak tartom, nem várok tõle különösebb eredményt. A körmendi és a székesfehérvári tornáknak már nagyobb jelentõsége van, akkor már kész állapotban kell lennie a társaságnak.
A felkészülési tornák után már
látni fogjuk, hogy mire lesz képes a bajnokságban a csapat –
tudtuk meg a vezetõedzõtõl.
A bajnoki szezonra megkezdték a kosárbérletek árusítását az
ASE sportcsarnok emeleti irodájában.
(joko)

helyen végzett, míg emellett további 7 ezüst, és 9 bronzérmet
szereztek az Atomerõmû SE
versenyzõi.
röné
9 arany-, 7 ezüst- és 8 bronzéremmel tértek haza a paksi versenyzõk a siklósi Tenkes Kupa
nemzetközi cselgáncsversenyrõl. Mintegy 600 – horvát, szerb,
román, magyar – versenyzõ lépett tatamira a kétnapos viadalon. Az Atomerõmû SE a diáktól
a felnõtt korosztályig 40 fõvel
képviselte magát. A felnõttek között a 73 kg-os Kovács Márton
aranyérmet nyert, 100 kg-ban
Tenki Zoltán ezüstérmet szerzett,
a 81 kg-os Csoknyai László és a
90 kg-os Mede Zsombor nyakába pedig bronzérem került. A
csapatversenyt az Atomerõmû
SE nyerte.
(joko)
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Piros-fehér-zöld zászlók Pekingben

Kovács Antal
36 éves, olimpiai és
világbajnok
– Ötödik olimpiád. Milyen
volt a helyszínen?
– Kína nagyon megmutatta,
nem sajnáltak semmit! Nyolc
éve voltam elõször ott. Ez alatt
az idõ alatt nem csak Peking,
de az emberek is megváltoztak. Nagyon barátságosak voltak, volt olyan, hogy három átszálláson keresztül kísértek
bennünket a metróban, nehogy
eltévedjünk. Tényleg arról
szólt, hogy jó legyen, hogy
mindenki jól érezze magát.
Athénban az olimpiai falu gaztenger volt, Pekingben nagyon
jól megcsinálták, ugyanakkor
az olimpiai hangulat megmaradt. Odafigyeltek a biztonsági
elõírásokra, de ha az rendben
volt, akkor amit lehetett, mindent megengedtek. Rugalmasak, barátságosak voltak. Itthon nagyon keveset tudunk a
mai kínaiakról. Én ott kint
megszerettem õket. Kína ezzel
az olimpiával most nagyot
nyert!
– Az olimpián a szurkolói
klubbal jártad a versenyeket.
Segített a versenyzõknek?

– Nagyon jó volt, rengeteget
segített, különösen a kiélezett
helyzetekben adott erõt a sportolóknak. Kicsit messze volt a
helyszínektõl, de amikor megindult pár száz vagy ezer ember együtt a metrón, piros-fehér-zöld zászlókkal, az nagyon
jó volt. Volt olyan, hogy a judo
versenyen csak ötvenen voltunk, de belaktuk a csarnokot,
akkora hangulatot csináltunk,
hogy a tévében is adásba kerültünk. Aki ott volt, az nagyon
élvezte!
– A két paksi cselgáncsozó,
Mészáros Anett és Bor Barna
szereplése?
– Anett a kötelezõket hozta,
de kellett volna egy bravúr.
Nem szokott, de itt kicsit megilletõdött. A vb-ken, Eb-ken,
világkupán a sajtó nem foglalkozik velük. Itt viszont óriási
volt a rivaldafény, a csinnadratta. Nincsenek hozzászokva a
nagy felhajtáshoz. Anettnek ez
is teher volt, mert ha a szokott
agresszív stílusával nekiesik a
japánnak, meg tudta volna akár
õt is fogni. Végezhetett volna
elõrébb is, de ez a hetedik hely
nem rossz az elsõ olimpián.
Barnának ugyancsak sok volt a
felhajtás. Õ túlpörgött. Annyira
akart, annyira ment elõre, hogy
öt különbözõ technikát elindított rövid idõ alatt, elõkészítetlenül. Türelmetlen volt!
– Kozmann Gyuri?!
– Egyértelmû csoda volt! Valószínûleg Gyuri nagyon jó,
nem tudtuk, hogy ennyire. Biztosan ügyes gyerek Kiss Tomi,
de ha ennyire nem jó Gyuri, akkor ez nem lehetett volna. Látszott, hogy jók Kolóval, de
hogy mit tud, az most derült ki!
Ahogy a tragédia után fel tudott
állni, az aranyérmet ér. Én úgy
tekintem, mint olimpiai bajnok
kollégát. Amit mûvelt, az szenzációs. Szerintem országos
szinten is azért õket szeretik a
legjobban, és róluk beszélnek a
legtöbbet, mert bebizonyították, hogy ilyen reménytelen
helyzetbõl, ilyen elõzmények

után is meg lehet csinálni. Én,
aki sokat megértem, voltam
magasan és mélyen, nekem is
tanulság.
Bebizonyították,
hogy nincs elveszett helyzet.
Ilyen egyértelmûen megfogalmazható üzenete csak a sportnak van! Ezt mindenki érti.

Fotó: Paksi Hírnök archív

Fotó: Paksi Hírnök archív

A nyári olimpiai játékokon Paksról az olimpikonok mellett többen
szurkolóként
vettek
részt. Õket élményeikrõl, tapasztalataikról
kérdeztük.

Boros Gergely
A válogatási elveknek megfelelõen kivívta a pekingi olimpián való indulás jogát, de csak
a partról szurkolhatott a társaknak.
– Ahol indultál volna: a kajak
négyesek 1000 méteres döntõje…
– Az elõfutam alapján a dobogóra vártam õket, de a döntõ
sajnos nem sikerült.
– Hol laktál, mit csináltál
mint szurkoló?
– A kajak-kenu csapattal
együtt laktam, a pályától tíz
percre, „nyaralás és pihenés”
volt egész idõ alatt, és szurkoltam a többieknek.

– Milyen élményekkel lettél
gazdagabb?
– Nagyon szép és jó olimpiát csináltak a kínaiak, egy
ideig szerintem senki sem
fogja tudni felvenni velük a
versenyt. Nagy élmény volt,
hogy ott voltam az atlétikai
versenyeken, láttam a 200 mes Bolt-futást! Ezenkívül
még kézilabdát, öttusát, vízilabdát és a záró ünnepséget.
Óriási volt a hangulat a zsúfolásig telt Madárfészekben.
Gyuriékat látni a döntõben –
az viszont mindenek feletti
volt! Személyesen csak este,
a szállodában tudtam nekik
gratulálni. Azt viszont nem
tudtam átélni, milyen egy
olimpián versenyezni.
– Milyen volt a hangulat a
magyar csapat szereplése miatt?
– Mivel nem a faluban laktunk, így szerencsére kimaradtunk a rossz légkörbõl. Szerintem most sok esetben nüánszokon múlott az eredmény, sok
helyzetben nem volt szerencsénk. Vegyünk példát az angolokról. ’96-ban egy aranyérmet szereztek, és azóta talpra
álltak. Bízom benne, hogy
négy év múlva Londonban nálunk is visszaáll a rend.
– Mikor kezdesz el ismét
evezni?
– Októberben kezdjük az
õszi vízi alapozást, majd november közepe táján a téli
alapozást. Megkezdem a felkészülést a jövõ évi világversenyekre.
Kovács József

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
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Mozimûsor
Szeptember 21 (vas.) 19 óra
A BOLDOGÍTÓ TALÁN
Színes, feliratos
amerikai vígjáték
Szeptember 24 (szer.) 19 óra
A MÁSIK BOLEYN LÁNY
Színes, feliratos amerikai
játékfilm
Szeptember 25. (csüt.) 19 óra
HIHETETLEN HULK
Színes, szinkronizált
amerikai akciófilm
Szeptember 26. (péntek) 19 óra
X-AKTÁK –
HINNI AKAROK!
Színes, szinkronizált
amerikai sci-fi
Szeptember 27 (szom.) 19 óra
MAMMA MIA!
szinkronizált amerikai zenés,
romantikus vígjáték
Szeptember 28 (vas.) 19 óra
NE SZÓRAKOZZ
ZOHANNAL
Színes, szinkronizált
amerikai vígjáték

VMK Könyvtár
Pach-Vörös Bea gyöngymunkáit tekinthetik meg a
könyvtárgalérián szeptemberben.
Az opera lesz terítéken a 25-i
klubfoglalkozáson, ahol Mozart Varázsfuvoláját Horváth
István mutatja be, este hat
órától kezdõdõen.
Íjászversenyre várja az érdeklõdõket a Celõke Mezõföldi Íjász Egyesület szeptember 27-én a Lussoniumba.
Számítanak rá, hogy a résztvevõk elõdeink viseletében
jelennek meg, így tisztelegve
régmúlt hõseink elõtt. A pontos versenykiírásról a www.
celoke.extra.hu oldalon tájékozódhatnak.
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Polgári Piknik
Lapunk megjelenésével egy
idõben, szeptember 20-án
polgári piknikkel vette kezdetét a FIDESZ Paksi Szervezetének õszi programsorozata. A pikniken mûsor, ebéd
és élõzene várta a vendégeket.
Októberben az 1956-os forradalomra emlékeznek majd,
vendégül látják Wittner Má-

ria 56-os szabadságharcost,
és Ékes Ilona országgyûlési
képviselõt. Novemberben
Hajdú János polgármestert
invitálják kötetlen beszélgetésre. Decemberben pedig jótékonysági gyûjtésre készülnek a nagycsaládosok segítésére, tájékoztatott a tervekrõl
Bordács József, a paksi szervezet elnöke.

Hol volt, hol nem volt
Számos programmal várja a
városi téka gyermekkönyvtára a népmese napja alkalmából az óvodásokat, iskolásokat, akik elõre bejelentkezett
csoportokban vesznek részt a
rendezvényeken. Az iskolásoknak „Legkedvesebb mesehõsöm” címmel, bábkészítõ
pályázatot hirdettek, melynek
munkáiból szeptember 29-én,

16 órakor nyílik eredményhirdetéssel egybekötött kiállítás.
Az ovisok többek között
népmesei tájakon barangolnak majd, Tell Edit játékmester útmutatásával. Minden érdeklõdõt várnak a Hétszínvirág Óvoda óvónõinek bábelõadására, ugyancsak 29-én,
délután öt órakor.

Paksi Hírnök

Szépkorúak hete
Ingyenes szûrõvizsgálatokkal
(vérnyomásmérés, vércukorszint- és koleszterinmérés, életmód-tanácsadás, prosztataszûrés, reumatológiai vizsgálat)
várják az érdeklõdõket szeptember 29-én és 30-án a mûvelõdési központba.
Az idõsek világnapján, október 1-jén Bezzeg a mi idõnkben
címmel kiállítás nyílik a VMKban, ahova még szeptember 24ig várják a régi ruhák, cipõk,
táskák, ékszerek s egyéb kiegészítõk tulajdonosait, akik kölcsönadnák egy kiállítás erejéig
fentebb felsorolt tárgyaikat.
Ugyanezen a napon 15 órakor,
Bencze Ilona ünnepi mûsorával
kedveskednek az idõseknek,
melyet követõen a város önkormányzata vendégül látja a megjelenteket.
Másnap, október 2-án ingyenes EKG vizsgálat, kizárólag
nyugdíjasok részére. Délután öt
órától pedig orvosok, valamint
életmód-tanácsadók avatják be
a résztvevõket a kiegyensúlyozott, boldog élet titkába. A Korhatártalanul, avagy 50 után kezdõdik az élet program háziaszszonya: Endrei Judit.
Október 3-án, 17 órától a Delelõ Nyugdíjas Klub batyus báljába várják a mulatni vágyókat.

Játszóház
Az ASE Szabadidõsport Szakosztálya és az „Együtt a parlagfû ellen” Alapítvány játszóházba invitálja a kicsiket október 5-én, 9 és 13 óra között az
ASE sportcsarnokba. Lesz
sok-sok ügyességi játék, lufihajtogatás, barkácsolás, arcfestés, légvár, csúszda, rajzverseny. Ott lesz Buci Bohóc,
s a vállalkozó kedvûek gokartos akadálypályán is kipróbálhatják ügyességüket.
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)
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PAKS
Dózsa György út 20.
Tel.: 75/511-246
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ISKO PTIKA
Ajándékutalvány
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L
5000
Ft értékben.
A
Óvodásoknak,
iskolásoknak
új szemüveg
készítésénél vehetõ
igénybe, szemüvegenként
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Paks, Dózsa Gy. u. 20.
Tel.:75/511-246
Szekszárd,
Széchenyi Üzletház
Széchenyi u. 21, I. emelet
Telefon: 74/311-262
Érvényes:
2008. aug.15.-szept. 30.

ELADÓ INGATLANOK
Paks
Az Arany János utcában tíz éve épült 4 szobás összkomfortos családi ház, garázzsal eladó.
Irányár: 27 M Ft
Kápolna utcában 3 szobás összkomfortos családi ház eladó Irányár: 23 M Ft
Pollack M. utcában második emeleti 2,5 szobás, teljesen
felújított lakás eladó.
Irányár: 9,2 M Ft
Madocsa külterületén a Dunakömlõd felõli részen 49,7
hektár erdõ, szántó 5994/39699 tulajdoni hányada eladó. HRSZ: 0249/6 Irányár: 2,3 M Ft
Bölcskén, a központhoz közel a Damjanich utcában téglából épült 3 szobás gázfûtéses családi ház eladó. Irányár:
9,8 M Ft
Dunakömlõdön, a Béke utca 24 sz alatti összközmûves
315 m2-es építési telek eladó.
Irányár:3,8 M Ft
Ingatlanok eladás elõtti értékbecslése,
épületdiagnosztikai vizsgálat.
Részletes felvilágosítás:

Fonyó Lajos
ingatlan értékbecslõ, közvetítõ.
Tel: 70/ 310- 8374. e-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

2008. szeptember 19.

Tartsa megtakarításait
devizában!
évi 3,0 % (EBKM: 3,00-3,02 %)
betéti kamatot fizetünk a devizaszámlán
svájci frankban 6 vagy 12 hónapra lekötött,
10.000 CHF feletti betétekre,
évi 4,0 % (EBKM: 4,00-4,04 %)
betéti kamatot a devizaszámlán euróban
6 vagy 12 hónapra lekötött, 5.000 EUR
feletti betétekre!!!
Paks, Villany u. 4. Tel.: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Lapunkat
az interneten
is olvashatja:
www.paksihirnok.hu

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

MESTERKÉPZÉS A KAMARÁBAN!
Szeretne versenyképes és elismert képesítéssel rendelkezni?
Esetleg munkát vállalni, vagy vállalkozást indítani valamely uniós országban?
Akkor jelentkezzen a kamara mesterkurzusaira!
MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÕ TANFOLYAMOKAT
AZ ALÁBBI SZAKMÁKBAN INDÍTUNK:

- ASZTALOS
- FODRÁSZ
- HENTES ÉS MÉSZÁROS
- KÕMÛVES
- PINCÉR

- SZAKÁCS
- SZOBAFESTÕ-MÁZOLÓ ÉS
TAPÉTÁZÓ
- VILLANYSZERELÕ

Jelentkezéseket 2008. szeptember végéig fogadunk. Bõvebb felvilágosítás:
Hornokné Madarász Zsuzsanna Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. em. Telefon: 74/529-254; E-mail: mzsuzsi@tmkik.hu

