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Ugyan nyugdíjas, ám minden héten elkanyarodik a szövetkezeti major fele, de
tanácsot már csak akkor ad, ha kérnek.
Portrénk Száraz Istvánról a 19. oldalon
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Panni bevonul a történelembe
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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 !

Két szépségversenyt is rendeztek városunkban ugyanazon a
hétvégén. Paks szépén kívül még számos kategóriában hirdettek gyõzteseket a Csillagfény Parádén és a Nemzetközi Alpok
Adria szépségverseny Tolna megyei döntõjén.
A rendezvényekrõl fotógaléria a www.paksihirnok.hu honlapon.
Összefoglalónk a 8. oldalon

Tartsa megtakarításait devizában!
évi 4,8–5,0% (EBKM: 4,8–5,0%)
betéti kamat a devizaszámlán euróban
6 vagy 12 hónapra lekötött,
5.000 EUR feletti betétekre!
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Lesz, aki fizet, lesz, aki mentesül
A kor mellett a jövedelmet is
figyelembe veszi az önkormányzat a jövõben a szemétszállításidíj-mentesség megállapításánál. Errõl legutóbbi ülésén határozott a képviselõ-testület.
Pakson évek óta létezik a hetven
éven felülieknek szóló szemétszállításidíj-mentesség, amely
körülbelül ezer háztartást érintett, illetve a számlákat fizetõ
önkormányzatnak közel 10 millió forintba került évente. A novemberi testületi ülésen született döntés értemében a jövõben
a kor mellett a jövedelmet is figyelembe veszik a díjmentesség
megállapításánál. – Méltánytalan volt az eddigi rendelkezés
azokkal a kiskeresetû emberekkel szemben, akik pár tízezer fo-

rintból tartják el családjaikat.
Ezért döntöttünk úgy, hogy
ezentúl a nyugdíjminimum kétszáz százalékához kötjük a
mentességi határt – tájékoztatott
Hajdú János polgármester. – A
hetven év felettiek háztartásába
eljuttatjuk egy tájékoztató levél
formájában az új rendelkezés által megállapított jövedelemhatárokat. Amennyiben ez alapján
jogosulttá válnak a díjmentességre, kérelmüket a szociális
osztályon adhatják le. A kérelemhez csatolni kell az utolsó
havi nyugdíjszelvényt – mondta
el Badics Istvánné, a Szociális
Osztály vezetõje.
Emellett egy másik változást is
beépítettek a helyi rendeletbe,
amely szerint életkortól függetlenül mentesülhet a hulladékszállítási díjfizetés alól az a ház-

tartás, ahol a családban az egy
fõre jutó jövedelem nem több,
mint a nyugdíjminimum 150
százaléka, azaz 42.750 forint; ha
egyedül élõrõl van szó, akkor
pedig nem éri el a 180 százalékát, azaz 51.300 forintot.
A szociális rendeletet érintõen
más változásokról is döntöttek a
képviselõk. Ismételten pontosították az önkormányzat hatáskörében nyújtott, szociális rászorultságtól függõ ellátások esetén
azt, hogy a jövedelem és vagyon
számbavételénél az egész családra kiterjed a vizsgálat. A korábban elfogadott jövedelemhatárszigorítások miatt növekedett az
elutasító döntések száma. Vannak viszont olyan esetek, amikor
épphogy túllépik a jogosultság
határát, ám nagy szükségük lenne a támogatásra. Ezért a rende-

Karácsonyi csomag: várják az igénylõket
Megérkezett a postaládákba
az a szórólap, amelynek hátoldalát kitöltve jelentkezhetnek a városban élõ kisnyugdíjasok a polgármesteri hivatal karácsonyicsomag-akciójára. A tavalyihoz hasonlóan
idén is közel hatszáz jelentkezõ jelzését várják a Városházán.

Évek óta hagyomány már
Pakson, hogy karácsony elõtt
ajándékcsomaggal kedveskedik
az önkormányzat a város nyugdíjasainak. Nem mindenki jogosult az ajándékra, a jövedelmet idén is vizsgálják. Az egyedül élõ nyugdíjasok esetén 57
ezer forint a határ, míg a családban élõknél az egy fõre esõ jö-

vedelem nem haladhatja meg a
49 ezer forintot. Ekkor részesülhetnek a jelentkezõk az önkormányzat karácsonyi juttatásában, tájékoztatott Markó Tímea szociális ügyintézõ. Az
ajándékcsomagra idén is jelezni
kell az igényeket, az erre szolgáló adatlapot minden otthonba
eljuttatták már. A szórólapot ki-

letbe beépítettek egy, az átmeneti segélynél és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásnál érvényesíthetõ méltányossági lehetõséget. Ezzel családonként évente
egy alkalommal lehetne élni. A
döntést az egészségügyi és szociális bizottság hatáskörébe utalta
a képviselõ-testület.
2009. január 1-jétõl a támogató szolgáltatás biztosítása már
nem kötelezõ önkormányzati
feladat (ennek során segítséget
nyújtanak a fogyatékkal élõk
számára az otthonukon kívüli
ügyintézésben). A mûködtetéséhez szükséges normatívára továbbra is pályázni kell. Feladatait bõvítve, az új rendeletben
biztosítja a város, hogy a lakáson kívüli segítségnyújtásért a
fogyatékkal élõ embereknek
nem kell fizetnie. Ennek köszönhetõen a gondozottak további segítséget kapnak önálló
életvitelük fenntartásához. -dsztöltve december elsejéig lehet
leadni az erre kijelölt helyeken:
a Városházán, a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálatnál, az
Idõsek Otthonában, a Gondozási Központban, a Hajléktalanszállón, a külsõ városrészeken
pedig az ügyfélszolgálati irodákban. A csomag 3500 forint
értékben tartalmaz jellemzõen a
karácsonyi készülõdéshez felhasználható élelmiszert és édességet.
Dallos Szilvia

Öt év jótállást vállalt a Rókus utcára kivitelezõje, az Euroaszfalt Kft. Ez idõ alatt, ha bármilyen meghibásodást észlelnek, rövid idõn
belül kijavítják azt. Június végén kezdõdött
meg az utca felújítása. A szerzõdésben október 9-i befejezési határidõt vállalt a kivitelezõ. Elõre nem látható közmûproblémák miatt
azonban a munkálatokkal csúsztak, végül a
mûszaki átadás e hónapban zajlott. Az utca
felújításának összértéke 101 millió forint volt
a szerzõdés szerint, ebbõl az összegbõl 3,3
millió forintot kötbér címen a 11 napos határidõcsúszás miatt visszatartott a megbízó paksi önkormányzat.
-dal-
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Ilyen volt –
ilyen lett
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– A kérdés számunkra: pénzügyi-gazdasági helyzetre való
reagálás a kormány részérõl.
Az általa beterjesztett 2009. évi
költségvetés 3. változata szerint nálunk kb. 120 millió Ft-tal
csökkennek a normatív támogatásokból adódó bevételek a
benyújtott 2009. évi helyi költségvetési irányelvekhez képest
(ami a kormány költségvetési
javaslatának 2. számú változata
alapján készült). A kiadási oldalon a dologi kiadásaink is
kismértékben (kb. 10 millió Fttal) nõnek az eredetinél magasabban tervezett infláció miatt.
Viszont 150 millió Ft-tal keve-

sebb kiadásunk lesz a kormány
tervezete szerinti 13. havi munkabér megvonásával – mondotta Hajdú János.
Arra a kérdésre, hogy a csökkenõ bevételek miatti esetleges
lefaragásokban milyen prioritási sorrendet állítnak fel az
önkormányzatnál, a polgármester úgy válaszolt, hogy a
város az intézményeit már az
elmúlt években karcsúsította,
tagóvoda, bölcsõde bezárására
került sor.
– Ezen akkori intézkedések
nélkül most lényegesen roszszabb helyzetben lennénk –
folytatta Hajdú János. – A város

Fotó: Paksi HÍrnök archív

Ismeretes, hogy az utóbbi idõszak pénzügyi-gazdasági eseményei a világban – és így természetesen
hazánkban is – új környezetet teremtettek. Hajdú
János polgármester a Paks-Press Hírügynökségnek egyebek között elmondta: a pénzügyi-gazdasági válság közvetlenül nem érinti jelentõsen a paksi
önkormányzat költségvetési helyzetét.

az elmúlt években is szigorúan
tervezte a költségvetését, tehát
a „lefaragás” eddig sem volt ismeretlen fogalom Pakson. Azt
gondolom, hogy egyes támogatási formák, sportszervezetek,
civil szervezetek, egyházak helyi támogatásának emelkedése
csak nagyon indokolt esetben
lehetséges. Összegzõ véleményt még korai lenne mondani, még nincs elfogadott költségvetése az országnak – tette
hozzá Hajdú János.
Szólt arról is, hogy a csökkenõ forrásokat a paksi költségvetésben a csökkenõ kiadások

ellensúlyozzák 2009-ben. Mint
jelezte, a költségvetés szûkülésével kell inkább számolni,
ami országos szinten a negatív
GDP-ben, helyi szinten pedig a
helyi vásárlóerõ szûkülésében,
a vállalkozások helyzetének
romlásában nyilvánul meg. Az
önkormányzati finanszírozás
sajátosságai miatt a kormányzati intézkedések igazi negatív
hatása 2010-ben jelentkezik.
Hajdú János szavai szerint a
közszolgálati szférában 2009ben leépítésekkel nem kell számolni, hiszen a feladatok nem
csökkennek. Arra a kérdésre,
hogy várhatóan hozzányúl-e az
önkormányzat a szociális hálóhoz, a polgármester úgy válaszolt, hogy ez majd a 2009. évi
költségvetés benyújtásakor derül ki, de a lakosság helyzetének romlása miatt ezen a területen jelentõs kiadáscsökkentés
komoly szociális feszültségekkel járna.
A jövõ évi költségvetés irányelveit egyhangúlag fogadta el a
testület novemberi ülésén.
(Paks-Press)

Újabb utcák kapnak díszkivilágítást
várost az ünnepre. Idén három
önkormányzati
képviselõ,
Ulbert Sándor, Szabó Sándor
és dr. Potoczki Iván felajánlásának köszönhetõen sikeresen
pályázott a város, és újabb karácsonyi világítótesteket vásároltak. Így november végétõl
az Újtemplom és az Építõk útja is díszbe öltözik, valamint a

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. december 5.

Dózsa György úton is kettõvel
több úton átívelõ fénysorban
gyönyörködhetünk.
A városüzemeltetésben dolgozók számára az õsz vége-tél
eleje sok feladatot tartogat.
Ilyenkor végigellenõrzik a települést, felmérve a rongálásokat és károkat, megtervezve a
következõ esztendõ feladatait.
Az elmúlt hetekben felújították
a buszmegállókat, így a téli
idõszakban tisztább, világosabb megállókban várakozhatunk. Folyamatosan téliesítik a
köztéri alkotásokat is. Immár
tizenöt szobrot kell a DC
Dunakom Kft. munkatársainak
megvédeniük az idõjárás viszontagságaitól. Az utcanévtáblák ellenõrzése és javítása is
lezajlott. Az utóbbi idõben ismét „divattá vált” ezek összefirkálása. Ezért kérik a lakosságot, hogy amennyiben akár

Fotó: Molnár Gyula

November végén ismét karácsonyi fénybe öltözik a város,
a díszkivilágítást ekkor helyezik el a lámpaoszlopokra a DC
Dunakom Kft. szakemberei. A
díszítés egy sikeres pályázatnak köszönhetõen tovább gazdagodott. Paks köztéri karácsonyi kivilágítása évrõl évre
hangulatosabbá varázsolja a

az utcanévtáblákon, akár a
közterületen bárhol rongálást
tapasztalnak, hívják a 75/310391-es telefonszámot és jelezzék a problémát.
Dallos Szilvia
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Tavaly indította útjára közéleti
sorozatát a Magyar Szocialista
Párt paksi szervezete. A Megálló 2007-es indulása óta a
nemzet sportvárosában sportos
téma még nem volt. – Olyan
országos politikusokat, szakembereket hívunk, akik egyegy adott témában elmondják
a jelen helyzetet és a jövõrõl is
beszélnek – mondta el Faller
Dezsõ, az MSZP paksi szervezetének elnöke. 2008-ban az
olimpia évében a pekingi játékok értékelésével kezdõdött a
program, melyre nemcsak a
paksi egyesületek vezetõi és
edzõi jöttek el, hanem a környékbeli települések sportért,
mozgásért tenni akarói is. Ifjabb Török Ottó, az Önkormányzati Minisztérium sport
szakállamtitkára hangsúlyozta, a kínai produkciót semmiképp sem szabad a kudarc jelzõvel illetni, mivel csak nüanszokon múlt a jobb szereplés.
Hozzátette, a korábbiaktól eltérõen már az olimpiai kvalifikáció, tehát a kijutás sem egyszerû, így minden helyezésnek
örülni kell. A sportegészségügyi háttér javítása, a sportszakember-képzés és a felkészülések jobb tervezése azonban sokat lendítene a 2012-es
londoni játékok elõtt. A mai
ingatag pénzügyi helyzetben
azonban nagyon nehéz az
anyagiak elõteremtése. – Az
állami sportköltségvetés 8%kal kevesebb a tavalyinál. A
plusz források bevonásának
lehetõségeit meg kell vizsgálni, gondolok itt elsõsorban az
európai uniós pénzekre. A
súlypont 2009-ben az utánpótlás-nevelésen, a sportegészségügy és a szabadidõsport
biztosításán és támogatásán
lesz – fogalmazott ifjabb Török Ottó. A kötetlen beszélgetés alatt szóba került többek
közt a magántõke bevonása, az
egyesületek finanszírozása,
valamint a sport megszerettetése a fiatalokkal.
-röné-

A nyugdíjról a Hölgyszalonban

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Több pénzt kapnak a nyugdíjasok novemberben, mint eddig,
például az átlagnyugdíjjal rendelkezõk százharmincezret,
mondta Korózs Lajos, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkára, aki az Értedértünk Baráti Társaság Hölgyszalon rendezvényének vendégeként beszélt a nyugdíjszámításról. A tervezettnél magasabb
infláció miatt januárig visszamenõleg korrigálták a nyugdíjat és 13. havi juttatást. Ennek
tükrében a nyugdíjasok megkapják a novemberi, már emelt
összegû ellátást, a január 1-jé-

tõl október 31-ig terjedõ idõre
visszamenõlegesen járó kiegészítõ emelést, valamint a már
megemelt novemberi nyugdíjra
tekintettel a tizenharmadik havi
juttatás második felét. Az államtitkár kiemelte, hogy két
korlátozó intézkedés mellett továbbra is megtartják a 13. havi
nyugdíjat, errõl az Országos
Idõsügyi Tanács a miniszterelnökkel megállapodott. Ezek
szerint a jövõ évtõl legfeljebb
az átlagnyugdíj mértékéig, azaz
nyolcvanezer forintig fizetik ki
a 13. havi nyugdíjat, illetve
csak azok kaphatják meg, akik

már elérték a nyugdíjkorhatárt,
azaz betöltötték 62. életévüket,
kivétel, ha valaki rokkantnyugdíjas, özvegyi nyugdíjat kap
vagy árvaellátásban részesül.
Az államtitkár felhívta a figyelmet a Szépkorúak Jubileumi
Juttatására is, amelynek lényege, hogy a 100 éves és idõsebb,
a 95 és 100 valamint a 90 és 95
év közöttiek kapnak 100, 95, illetve 90 ezer forint egyszeri
pluszjuttatást. A rendszert fokozatosan, három év alatt vezetik be, elsõ lépésként 2009-ben
a 100 évesek vagy annál idõsebbek kapják meg. (A KSH
elõrejelzése szerint 1423 olyan
ember lesz Magyarországon,
aki jövõre 100 éves vagy annál
idõsebb lesz.)
Az Érted-értünk Baráti Társaság Hölgyszalon sorozata jövõre folytatódik. Hogy legközelebb ki lesz a vendég és milyen témában, azt decemberi
zárt körû találkozóján dönti el
a tavaly, kizárólag nõkbõl alakult civil szervezet. Egy biztos,
az eddigiekhez hasonlóan nem
csak hölgyeket várnak majd a
Hölgyszalon rendezvényeire.
Kohl Gyöngyi

A nagycsaládosoknak gyûjtenek
Csatlakozott a Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány országos aláírásgyûjtési akciójához a FIDESZ
Magyar Polgári Szövetség. Paksi
szervezetük emellett adventi gyûjtést
is szervez a helyi nagycsaládosok támogatására.
Az Országos Választási Bizottság és az Alkotmánybíróság is hitelesítette azt az aláírásgyûjtõ
ívet, amelyen a Magyar Polgári Demokráciáért
Alapítvány kezdeményezi a 2006-ban alakult
országgyûlés feloszlatását. – Szövetségeseinkkel együttmûködve aktivistáink otthonaikban is
felkeresik a paksiakat, akik aláírásukkal csatlakozni kívánnak a tiltakozáshoz. De az íveket
aláírhatják nyilvános helyeken, péntekenként a
piacon, valamint több alkalommal a lakótelepen
is – tájékoztatott az akcióról Bordács József. A
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség helyi szer-

vezetének elnöke elmondta, december közepéig
legalább ötszáz aláírást szeretnének városunkban összegyûjteni.
A tavalyi kezdeményezéshez hasonlóan idén is
gyûjtést indított a szervezet. Az elsõ alkalommal Böjte atya árváinak juttatták el az adományokat, most a Nagycsaládosok Egyesületének
paksi csoportja rászoruló tagjai számára kérik a
segítséget. A felajánlásokat december 7-ig várják, kedden és pénteken 15 és 18 óra között a
FIDESZ Kossuth Lajos utca 12/A szám alatti
irodájában. – Az akció december 7-én a 9 órakor
kezdõdõ szentmisével ér véget. Az ott összegyûjtött perselyadományokat is a nagycsaládosok kapják. Addig pedig szívesen fogadunk tartós élelmiszereket, ruhákat, játékokat, háztartási
gépeket, mindent, ami segítséget jelenthet egy
többgyermekes családnak – tudtuk meg Nagy
Kollár Gyulánétól, a Duna-Korzó Polgári Egyesület vezetõjétõl. A gyûjtést záró szentmisén
Mackó Mária énekes is fellép. Dallos Szilvia
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Félidõben

A hármas körzet képviselõje,
ami az egyik legnagyobbnak
számít. A Kornis utcától a Toldiig, illetve a Május 1-tõl a
Györkönyi utcáig terjed. Lakóövezet egy nagyintézménnyel: a
PSE-vel. A körzet vitathatatlan
elõnye a csend és nyugalom.
Hátránya, hogy mivel nem frekventált terület, ezért háttérbe
szorul beruházások tekintetében, hiszen szép számmal akadnak olyan, sokak által használt
oktatási, kulturális stb. intézmények, amelyek ugyancsak közpénzre várnak. Ráadásul az itt
szükséges fejlesztések mindegyike jelentõs pénzzel járna,
sorolja Féhr György. Ezek a
nagyberuházások: utak, járdák.
– Messze nem tudok annyi beruházást eszközölni, amennyit
szeretnék. Tisztában vagyok a
körzet problémáival, csak sajnos a lehetõségek szûkek –
mondja. 1,2 milliárd marad a
város 7,5 milliárdos költségvetésébõl a mûködési költségeken
túl a fejlesztésekre. Mint mondja, ebbõl körülbelül tíz utcát lehetne a városban rendbetenni,
ennek fele a hármas körzetben
található, s akkor még ott a többi körzet – és a többi feladat.
Két éve választási programjában a Toldi utca alsó végének kiépítését szorgalmazta, mint a hármas körzet egyik tennivalóját.

A legkontrasztosabb
utca,
hiszen a felsõ vége az egyik
legjobban kiépített, alul ugyancsak rendelkezésre áll egy útszakasz, ám a kettõt nem kötötte össze semmi – csak a sár.
Ezt a köztes szakaszt betonzúzalékkal megtöltötték, így legalább járhatóvá vált. Mindez a
képviselõi keretbõl valósult
meg, ami kisebb beruházásokra elég. Amihez viszont már a
városi keret sem mindig elegendõ: a járdák és utak felújí-

tása. A körzet, de lehet, hogy a
város legrosszabb utcája a Péter utca. – A Péter utcával nagy
probléma van. Itt húzódik a
Boc hegyi víztározóból a
Kölesdi útig húzódó vezeték,
ami a jóslások szerint „nem
teljesen kielégítõ állapotú”. Ha
eldurran (amire volt már példa,
más szakaszon) – az ott lévõ
házakat akár el is moshatja. Ez
egy közel egy méter átmérõjû
betoncsõ, ami nagyban akadálya az útfelújításnak. Amíg
nem tudjuk rendezni sorát, a
felújítást nem lehet és nem szabad elkezdeni. Folyik jelen pillanatban a vizsgálat, mit lehetne tenni, mivel a vezeték városon kívül helyezése milliárdos
tétel lenne, ám arra kicsi esély
van, hogy pályázati úton legyen erre fedezet.

Más mûszaki
megoldást kell találni,
amivel kapcsolatban jó úton járunk – fogalmaz a képviselõ.
Mindezek fényében nem valószínû, hogy még ebben a ciklusban megújulhat a Péter utca. Az
ezt követõ legrosszabb azonban
igen. Idén a halaszthatatlan kátyúkat betömték a Kornis utcában, ám mint mondja, többet
ilyen javítgatásokba már nem
szabad invesztálni, hiszen teljes
renoválást igényel. – Ez az utca,
amire reális esély van, hogy
megújul a 2010-ig terjedõ ciklusban – taglalja.
Vannak olyan feladatok is,
amelyek ugyan nem érintenek
sokakat, ám mégis nagy dolog
annak, aki szenvedõ alanya volt
a megoldandó problémának.
Több évtizeden keresztül beázott egy ház (a Kornis utcában)
egy vízelvezetõ miatt. Hosszas
procedúra után, mivel több magántelken is keresztülmegy a
csõ, végül sikerült megoldani a
problémát – az érintett nagy
megelégedésére, meséli. Amit

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Féhr György

Nem csak tõsgyökeres paksi, de körzetében is annak számít:
ugyan ma már a Pollack Mihály utcában él, ám a Péter utcában nõtt fel. A sváb õsök hagyományát vitte tovább, mikor tíz
éve részt vett a Német Nemzetiségi Önkormányzat megalakításában, melynek hosszú évekig elnöke volt, s jelenleg is tagja.
Bár van politikai irányultsága, nem szeret szekértáborokhoz
tartozni, vallja magáról a képviselõ, aki a Polgári Összefogás
színeiben indult a 2006-os választásokon.
még kiemel: a Virág utcai temetõ mellett parkolót alakítottak
ki, s ugyancsak ezt az utcát sikerült kiszélesíteni.
Választási programjában szerepelt, hogy a jelenleg is felújítás alatt álló PSE pálya elõtti
rész a sportlétesítményhez
méltó, új külsõt kap. Az erre
szánt összeget már felemésztette a létesítmény renoválása.
– Az MLSZ által támasztott
követelmények folyamatosan
nõttek, ám ha már belevágtunk, fejezzük be. De nem
mondtunk le az új buszfordulóról, a parkolókról, remélem erre is sor kerül majd – említi a
beruházással összefüggésben.
– Játszótér: ígértem, meglesz –
mondja annak kapcsán, hogy a
város szélén található új lakóövezet, a már emlegetett Toldi
és környéke egy játszótérrel
gazdagodjon. Jelenleg a tervek
elkészültek, a játékok gyártása
kezdõdik hamarosan. Bízik benne, hogy húsvéti ajándékként
kapják az itt élõ gyerekek.
Féhr György a külsõ városrészek településrészi önkormányzatának is elnöke. A Biritón,
Csámpán, Cseresznyésben és

Gyapán felmerülõ problémákat
igyekeznek orvosolni a maguk
eszközeivel. Mindenki másra
várja a megoldást, az elnök
azonban egy dolgot kihangsúlyoz: – Idõbe telt, míg az itt élõk
elfogadták, hogy

nem utat fogunk építeni, hanem közösséget.
Tízmilliós költségvetésbõl
nem az a feladatunk, hogy infrastrukturálisan rendbe tegyük
ezeket a településrészeket. Ezért
lobbizni kell – ahogy tesszük is
– a városi önkormányzatnál.
Legfontosabb feladatunk a közösségmegtartás – sorolja. S,
hogy jó úton járnak, jelzi: ma
már minden településrészen
vannak közösségi rendezvények, amelyek nem csak az ott
élõknek, hanem a paksiaknak is
kikapcsolódást nyújtanak.
Dávid Ildikó
November 24-én, a TelePaks híradó után, Haáz
Ádám képviselõvel ismerkedhetnek meg.
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Paksi diákelõadók Bécsben
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség meghívására Bécsben, az ENSZ székházában jártak diákok az Energetikai
Szakközépiskolából és a komlói Nagy László Gimnázium és
Szakközépiskolából. A látogatás során a fiatalok prezentációval egybekötött elõadásokat tartottak, angol nyelven. A paksi középiskolából 21 diák utazott, akik hét csapatot alkotva
léptek katedrára.
Hónapokkal ezelõtt kapta a hírt
az Energetikai Szakközépiskola
és Kollégium, valamint a komlói középiskola, hogy diákok
utazhatnak Bécsbe, az ENSZ
székházba, és ott elõadásokat
tarthatnak a NAÜ konferenciatermében. A meghívás az atomerõmû projekt menedzserén, dr.
Eiler Jánoson keresztül, a komlói születésû, ott díszpolgárrá
avatott Oszvald Glöcklertõl, a
NAÜ vezetõ munkatársától érkezett az ESZI-be. A paksi iskolában válogatást tartottak a jelentkezõ csapatok között, de vé-

gül mindegyikük elõtt nyitva
állt az út, mert a bírálóbizottság
úgy találta, hogy mindegyik
produktum megfelel az elvárt
színvonalnak. Az ESZI-s diákok választott témái között
megjelent az urán útja, a nukleáris energia békés és katonai célú felhasználása, a csernobili
katasztrófa következményei, a
sugárvédelem alapelvei, Wigner Jenõ életútja, a fúziós erõmûvek valamint a radioaktív
hulladékok végleges tárolása.
Az odaúton Fertõdön pihentek
meg egy éjszakára, ahol meg-

nézték a kastélyt, majd kora
reggel indultak végsõ úti céljuk
felé, Bécsbe. Az ENSZ székház
látogatóközpontjában körsétát
tettek, megismerhették a szervezet, illetve a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség történetét, szervezeti felépítését, tevékenységét. A tájékoztató után
tartották meg elõadásaikat,
amelyeket mások mellett dr.
Zanathyné dr. Martin Györgyi
bécsi ENSZ nagykövet és
Russell Clark, a NAÜ mérnökcsoportjának vezetõje érdeklõd-

ve hallgatott. A felejthetetlen élményt megünneplendõ tett még
egy rövid sétát Bécsben a társaság, majd elindultak haza. A diákok egybehangzó véleménye
az volt, hogy ezzel a kirándulással egy talán soha vissza nem
térõ lehetõséget kaptak, ami felejthetetlen élmény számukra,
felemelõ, kellemesen borzongató érzés volt azon a helyen
elõadni, ahol annyi neves szakember megfordult már. Az utazás költségeit az iskola alapítványa biztosította és az atomerõmû is hozzájárult a megvalósításhoz.
Kohl Gyöngyi

Felvételi elõkészítõt hirdet az ESZI, amely november 25-én,
14.30-kor indul. A szakközépiskola a következõ tanévben az alábbi szakmacsoportokat kívánja indítani: informatika, elektrotechnika-elektronika, gépészet, környezetvédelem-vízgazdálkodás, közgazdaság, ügyvitel. Az írásbeli és szóbeli vizsgakövetelményekrõl
részletesebben tájékozódhatnak a www.eszi.hu honlapon.

Sürgetnék a kormánydöntést
Ha a trendek így folytatódnak, negyven év múlva a világ villamosenergia-fogyasztása két és félszeresére nõ, hangzott el
az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület pécsi konferenciáján. Jelenleg 439 reaktor mûködik szerte a világban, az
óvatosabb becslés alapján 2050-ben 600, az optimista jóslat
szerint 1400 atomerõmûvi blokk mûködik majd.
Világszerte kétszer annyi széndioxidot bocsátanak ki a villamos energiát elõállító szén-,
gáz- és egyéb erõmûvek, mint
amennyi a közlekedésbõl adódóan kerül a légkörbe, taglalta
Kovács Pál, az OECD Nuclear
Energy Agency szakértõje a
pécsi konferencián. Ezért is
fontos az energiatermelésben a
nukleáris ipar térnyerése,
amely nem károsítja a levegõt.
A klímaváltozás mellett egy

másik érv az atomerõmûvek
mellett, hogy az urán politikailag stabil országokból szerezhetõ be, nagy mennyiségben
rendelkezésre áll, kis helyen
évekre elõre tárolható, azaz: az
ellátás biztonsága is adott. A
gazdaságosság érve pedig még
hangsúlyosabbá válik.
A jelenleg kibontakozó pénzügyi válság rövid távon – a hitelnyújtás módjának változása
miatt – minden bizonnyal a

nukleáris beruházásoknál is érezteti hatását, hosszú távon
azonban, mivel munkahelyteremtõ fejlesztésekrõl van szó,
amely évtizedekre stabilitást
biztosít, elõtérbe kerülnek az
új atomerõmûvek, mondta Katona Tamás, a Magyar Atomfórum Egyesület elnöke.
Magyarországon, a tavasszal
elfogadott
energiapolitikai
koncepció nyomán az országgyûlés arra hatalmazta fel a
kormányt, hogy kezdje meg új
atomerõmûvi blokkok kapcsán
a döntés-elõkészítõ munkát. Új
atomerõmûhöz a parlament jóváhagyása kell, el kell jutni
odáig, hogy határozzanak a
kérdésben, ám ennek a folya-

matnak a forgatókönyve nem
teljesen világos, hívta fel a figyelmet Katona Tamás. Véleménye szerint a döntés-elõkészítés rendkívül akadályozott,
nincsenek konkrét idõpontok –
mint például Finnországban –
hogy a kormánynak meddig
kell elõterjesztenie javaslatát.
Arra a kérdésre, hogy mikor
születhet hazánkban döntés új
atomerõmûvi blokkokról, a
konferencia résztvevõi nem
tudtak választ adni, abban
azonban egyetértettek, hogy
minél elõbb szükség lenne erre. Évtizednyi folyamat, mire
mûködésbe léphet egy új
blokk, s már jelenleg is négyéves sorban állás van egy reaktortartályért, utalt az atomfórum elnöke a lefoglalt gyártási
kapacitásra.
Dávid Ildikó
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Várja az erõmû az ESZI végzõseit
táskörbe került a beiskolázások
arányainak és irányainak meghatározása. A szakszervezetek
maguk is részt vesznek a régiós fejlesztési bizottságok munkájában.
A koordinátor szerint az utóbbi években a szakképzés háttérbe került, nem követte a
gazdaság igényeit, leértékelõdött a kétkezi munka. Az új
döntési rendszer jobban szolgálja a gazdaság igényeit.
– Helyére került az ügy, mert
keresetvezérelt szakképzési
rendszer jön létre, és olyan
szakembereket képezünk, amilyenekre tényleg szüksége van
a gazdaságnak – fogalmazott.
A Liga Szakszervezetek azért
szervezi a fórumokat, hogy
maga is információhoz jusson,
illetve az idei döntésekrõl tájé-

A Liga Szakszervezetek országos szakképzési fórumsorozatának harmadik rendezvényét
tartotta Pakson. Az elsõn,
Gyõrben az autóipar került fókuszba, a másodikon, Nyíregyházán hiányszakmákkal foglalkoztak. A paksi konferencián,
melynek házigazdája a Paksi
Atomerõmû
dolgozóinak
Szakszervezete (PADOSZ)
volt, a villamosenergia-ipar
szakemberigényérõl esett szó.
Szabó Imre, a Liga országos
koordinátora kiemelte, hogy a
szakképzéssel
kapcsolatos
döntési mechanizmus változása tette lehetõvé, hogy a munka világa, a gazdaság szereplõi
döntési helyzetbe kerültek. A
másik jellemzõje a megváltozott szakképzési stratégiának,
hogy decentralizált, régiós ha-

koztatást adjon, hiszen a munkavállalók képviseletében maga is részt vesz a döntésben.
A paksi fórumon Ronczyk Tibor, az ESZI Intézményfenntartó és Mûködtetõ Alapítvány
ügyvezetõje kiemelte annak
szükségességét, hogy a diákok
és szülõk elképzelését össze
kell hangolni a képzési lehetõségekkel, azoknak pedig a piac
igényeihez kell igazodni.
A paksi atomerõmû szakemberigényérõl és az annak kielégítését szolgáló eddigi lépésekrõl Dobos István tartott tájékoztatót. A Paksi Atomerõmû
Zrt. humán igazgatója elmondta, hogy 2005 óta 670 ember
vonult nyugdíjba, jövõre kettõszázan válnak erre jogosulttá.
A generációváltás miatt középszintû végzettséggel rendelke-

A Neutron név Orlandóban is kötelez
Hetedszer szállnak ringbe a paksi kommandósok
a nemzetközi kommandós versenyen. A Neutron
válogatottja vasárnap indul, s érkezése után egy
héttel – december elsején – áll elõször rajthoz.
Hagyományosan öt versenyszám lesz öt egymást
követõ napon.
készülésen mindenesetre jó ötvözetnek tûnt a rutin és az újak
minden iránt megnyilvánuló
érdeklõdése. – Olyanok, mint a
szivacs, mindent magukba
szívnak – fogalmazott az osz-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A különlegesen képzett bevetési egységek SWAT Round-Up
elnevezésû nemzetközi bajnokságát huszonhatodik alkalommal rendezik Orlando városában, Floridában. A Tolna
Megyei Rendõr-fõkapitányság
Neutron Bevetési Osztálya hetedszer vesz részt a versenyen.
A felkészülést október elején
kezdték, elõtte háziversenyt
tartottak, ahol Szász Sándor,
Felhõsi László, Járai Antal,
Keresztély György, Nagy Csaba, Dömötör István, Major István és Benkõ Péter kvalifikálta
magát a versenyre.
Szász Sándor elmondta, vannak sokat próbált és újoncnak
számító – sõt teljesen új – tagjai is a válogatottnak. Hogy ez
szerencsés összeállítás lesz-e,
csak Orlandóban derül ki, a fel-

tályvezetõ-helyettes. Elmondta, hogy úgy állították össze az
edzéstervet, hogy fokozatosan
terheljék és sokrétûen készítsék
fel a csapattagokat. Rendszeresek a futóedzések, minden nap
végig mennek az akadálypályán, van lövészet: pisztollyal,
géppisztollyal, sörétes puskával lõnek. A mesterlövõk hetente egyszer Nagytétényen
precíziós fegyverrel gyakorolnak. Miután tudják, hogy milyen versenyszámok lesznek,

zõ, mûszaki területen végzett
szakemberekre van szükség.
Jövõre és a következõ években
várhatóan 30-50 fõs létszámban.
Elsõsorban gépész, villamos
és irányítás-technikai végzettségûeket várnak és keresnek, de
nem ölbe tett kézzel. Ezt az
igényt már jelezték, és tükrözõdik is az ESZI képzési rendjében. A cég, illetve a teljes MVM
cégcsoport szorosan együttmûködik az iskolával annak érdekében, hogy az ottani képzés kielégítse az igényeket. A cégek
vezetõ munkatársai az ESZI Intézményfenntartó és Mûködtetõ
Alapítvány kuratóriumának tagjaként közvetítik ezeket az elvárásokat. Dobos István szerint
azok, akik az említett területeken az ESZI-ben végeztek, jó
eséllyel számíthatnak arra, hogy
munkára találnak az atomerõmûben.
Vida Tünde
és ott kire milyen feladat vár,
az induláshoz közeledve mindenki speciálisan arra edzett.
A nyolc kommandós Kiss Attila osztályvezetõvel és egy
tolmáccsal kiegészülve 23-án
indul Amerikába. Egy hetük
lesz, hogy akklimatizálódjanak, ismerkedjenek a pályával,
december elsején pedig rajthoz
állnak. A hagyományokhoz hûen lesz túszmentés, sérültmentés, toronyereszkedés, kombinált küzdelem és akadálypálya.
Kiss Attila osztályvezetõ kiemelte, kemény munkát végeznek a versenyzõk, hiszen a
szolgálat ellátása mellett készültek. Két hónapon keresztül
szinte csak aludni jártak haza.
Nagy teher nehezedik a vállukra, hiszen 70-80 kiváló csapat indul. A helyieket nagyon
nehéz legyõzni. A paksiaknak
nemcsak velük, hanem az eddigi eredményeknek köszönhetõ elvárással is meg kell küzdeni. A Neutron név ugyanis
Orlandóban már kötelez. A
paksi fiúk mérlege összetettben egy bronz- és egy ezüstérem, akadálypályán pedig
négy arany-, egy ezüst- és egy
bronzérem.
Vida Tünde
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Megkoronázták a legszebbeket

reszttûzében mutatkoztak be a
döntõbe jutott versenyzõk. A
tízéves múltra visszatekintõ
versenynek csak egyik újdonsága volt az elsõ ízben rendezett
Tolna megyei forduló, a másik
a férfi-szépségverseny volt. Az
erõsebb nem szégyenlõsnek bizonyult. Az egyetlen nevezõt, a
22 esztendõs paksi Lichosyt
Róbertet viszont már az elõzsûrizés során a döntõbe jutatták. A
lányok közül az ASE Sportcsarnokban tartott megyei fordulóra
tizenhárman jutottak be. A korona Prancz Petra fejére került,
aki így nem a nézõtérrõl, hanem
a kifutóról szurkolhat majd
kedvesének, Robi ugyanis két

éve barátja. Elsõ udvarhölgy az
elõzõ napon Paks szépévé választott Vidákovics Angéla lett,
a közönségdíj nyertese pedig a
mezõny legfiatalabbja, Gróf
Evelin. Õk mindannyian paksiak, míg a második udvarhölgy,
Biszak Kinga hidasi. Petra és
Robi a döntõben képviseli Tolna megyét, az udvarhölgyek pedig a középdöntõben folytathatják a versenyzést.
A rendezvényen két sztárvendég gondoskodott arról, hogy a
közönség számára feledhetetlen legyen az est: elõbb Tóth
Vera, majd az Irigy Hónaljmirigy is színpadra lépett.
Vida Tünde

Kiss Alexandra, Magyarország csillaga Pécsre jár mûvészeti szakközépiskolába tánctagozatra. A 18 éves paksi
lány balett-tanári és táncos
pályára készül. Újabban
azonban a modellek világa is
vonzza. A szépségversenyen
aratott gyõzelme meglepte és
örömmel töltötte el, amiben –
és ez nagyon fontos számára
– családja és barátai is osztoztak. A szépség, mégpedig a
természetes szépség, nem titkolja, nagyon fontos számára.

Prancz Petra az ESZI menedzser asszisztens szakos diákja.
Az iskolapad mellett a kifutókat
is koptatja, tavaly a Csillagfény
Parádén avatták királynõvé,
idén bejutott a Miss Balaton
döntõjébe. Az Alpok Adrián aratott gyõzelem több okból is kedves számára: nemzetközi megméretés lehetõségét rejti magában, és felszabadultabb, boldogabb volt, mert barátja is ott
volt. Petra modellpályára készül, amibe már sikerült is belekóstolnia.

Farkas Frida, a gyöngyszemecskék kategória gyõztese.

Fotó: Molnár Gyula és Szaffenauer Ferenc

A negyedik alkalommal meghirdetett, elõzõekhez hasonlóan éjszakába nyúló Csillagfény
Parádén hét kategóriában hirdettek gyõztest. A legfiatalabb
résztvevõ kettõ, a legidõsebb
hatvanegy esztendõs volt. A
gyöngyszemecskék és gyöngyszemek kategóriája igen népes
volt, az elõbbiben Farkas
Frida, utóbbiban Bodor Elvira
Izabella fejére került a korona.
A fiúk közül Széles Flóriánt
hirdette gyõztesnek a zsûri. A
közönségdíjat a kicsiknél
Adorján Luca, a nagyoknál Samu Adrienn vitte haza. Jövõ
csillagává Bajáki Vivient, illetve Csobán Jánost választották.
Az összeillõ párok közül
Váradi Dóra és Bajáki Tamás
nyert. A vonzó asszonyok közül Tanyó Péterné vitte el a
pálmát nem utolsósorban vérpezsdítõ hastánca eredményeként. Nemcsak õ igyekezett ily
módon „befolyásolni” a zsûrit,
hiszen a nevezõk mindegyikének lehetõsége volt pozícióját
valamilyen produkcióval erõsíteni.
A „nagyok” között taroltak a
paksiak: A sármos férfiak mezõnyében Schönekker László
diadalmaskodott. Magyarország csillaga a 18 éves Kiss
Alexandra lett, elsõ udvarhölgye Bor Andrea, második
Gosztola Edina, Paks szépe pedig Vidákovics Angéla.
A Csillagfény Parádé zsûrije
a versenyzõkéhez hasonlóan
igen népes volt. Tóth Ferenc országgyûlési képviselõ, Hajdú
János polgármester, Herczeg
József tanácsnok és az olimpikon Kozmann György mellett
újságírók, fotósok és televíziós
sztárok értékelték a lányokat.
A Nemzetközi Alpok Adria
Tolna megyei fordulóján is sok
szakértõ és kíváncsi szem ke-

Fotó: Molnár Gyula

Királyi, pontosabb királynõi volt november második hétvégéje Pakson. Sorra
koronázták a szép hölgyeket, s ha elvétve is, de néhány királyfi is trónra, azaz színre lépett. Elõbb a Csillagfény Parádét, másnap a Nemzetközi Alpok Adria megyei döntõjét rendezték.

Vidákovics Angéla két szép
eredményt is bezsebelt az igen
fárasztó hétvégén. Boldog akkor lenne, ha mindezt még tetézhetné egy jó egyetemi belépõvel, ugyanis éppen érettségi
és felvételi elõtt áll. Leginkább
a pszichológusi pálya vonzza.
A szépség szerinte belsõ harmóniát jelent és természetességet, amit akkor is meg lehet
õrizni, amikor valaki már nem
fiatal. Számára – mint mondta
– legfontosabb családja, kedvese és barátai.
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A Roger Schilling fúvószenekar
csalogatójával vette kezdetét
november 15-én délután, a Sárgödör téren a hatodik ízben
megrendezett Márton-napi ökumenikus újboráldás. Az újbort
az evangélikus, a református és
a katolikus egyház papjai áldották meg. Kovács Mihály, a
programot szervezõ Paks Sárgödör téri Présháztulajdonosok
Egyesületének fõpohárnoka a
Paksi Hírnöknek arról beszélt,
hogy Pakson nagy hagyományai vannak a szõlõtermelésnek: a római korban már foglalkoztak ezzel; de a szõlõ- és bortermelés csúcspontja a második
világháború elõtti idõkre tehetõ: akkor 1400 hektáron szõlõ
termett, szinte minden családnak volt szõlõje. A Sánc-hegyen
kitûnõ a talaj, a Duna közelsége
is remek mikroklímát teremt, s
így a legnagyobb aszályban

sem száradnak ki a hegyen levõ
gyümölcsök, nagyon jó a minõségük, az éjszakai meleg pára jó
hatása miatt pedig édesek, ez
utóbbi segít abban is, hogy a
szõlõ ne aszalódjon össze.
A Márton-napi újboráldás
megrendezésének ötlete Kovács Mihályé. Az õ fejébõl pattant ki: szervezzenek népünnepélyt, legyen mûsor és kérjenek
áldást a borra. Az ötletgazda elmondta: a következõ lépés az
lenne, hogy a hagyomány szerint ilyenkor szokásos libasültet
is feltálalják a Sárgödör téren
felállított sátorban, de ez a technikai körülmények miatt egyelõre kivitelezhetetlen.
Az áldásra megközelítõleg
száz gazda hozta el a hegy levét. A tavaszi borversenyeken
évrõl-évre kiválasztja a zsûri a
két legjobb Sárgödör téri, illetve paksi újbort, ezeket az egye-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Újboráldás Márton napján

Fotógaléria az újboráldásról a www.paksihirnok.hu oldalon
sület megvásárolja a gazdáktól,
és a Márton-napi ünnep alkalmával megáldatják, és a vendégeknek szabad fogyasztásra felajánlják a nedûket.
Kovács Mihály keserûen jegyezte meg, hogy megcsappant
Pakson a szõlõterület mennyisége: 470 hektárnyi terem csak,
és az is baj, hogy viszonylag
kevés fiatal, kis területen
borászkodik. Nagy részük mûkedvelõ, mint õ maga is. A paksi borokkal ennek ellenére eljár-

nak a kecskeméti országos
rozé-borversenyre, és a Miklósnapi borversenyekre, ahonnan
rendszeresen hoznak haza
aranyérmeket.
A Márton-napi rendezvénytõl a
paksi bor felemelkedését várják,
azt szeretnék elérni, hogy az itt
lakók minél többen megismerkedjenek a Sánc-hegy levével,
hiszen érdemes, mert ahogy azt
helyi borászberkekben is mondják: a szekszárdi bor híres, a paksi meg jó.
Sólya Emma

Taroltak a fõzõversenyeken

Libaaprólékból készült leves
csigatésztával, friss zöldséggel
és pulykamellbõl készített galuskával, fõfogásként sült libamell gazdag körettel, azaz a régi idõkben önálló ételként is fogyasztott, krumpliból kevés
liszttel, sóval és hagymával készült dödöllével, almába töltött
párolt vöröskáposztával és darakása tallérokkal, desszertnek
pedig ínycsiklandó, piskótás,
csokis, meggyes, csokoládéba
mártott, dióval és tejszínhabbal
bolondított sütemény, erdeigyümölcs-öntettel kínálva. Ezt a
fenséges menüt készítették el és
tálalták fel a Reform Fõzõklub
tagjai azon a vacsorán, amelyet
minden esztendõben Márton

napjának környékén rendeznek
támogatóik tiszteletére. A köszönet mellett ilyenkor beszámolnak eredményeikrõl, prog-

ramjaikról. Idén volt mivel
büszkélkednie a harmincfõs társaságnak, ugyanis számos szép
versenyeredményt értek el. A
paksi Duna-parti évadnyitón
rendezett halászléfõzõ versenyen elnyerték az elsõ díjat, a
Gastroblues Fesztiválon második helyet szereztek, a paksi
szüreti fesztiválon megnyerték
a siller borhoz illõ ételek versenyét, majd mindezt megkoronázták a kalocsai paprikafeszti-

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Hagyomány a Reform Fõzõklubnál, hogy Márton
napjának környékén vacsorára hívják támogatóikat, és beszámolnak az elmúlt esztendõ eredményeirõl, eseményeirõl. Ez idén sem volt másként, a
Prelátusban tartott vacsorán ismét bebizonyították, hogy jól forgatják a fakanalat. A menü fõ alkotóeleme alkalomhoz illõen a liba volt.

válon elért elsõ helyezéssel,
mondta el Bíró Lajosné, a klub
titkára. A versenyszezon elõtt és
után havonta egy alkalommal
fõztek fõ támogatójuk, az atomerõmû jóvoltából mára teljesen
felszerelt
konyhában,
az
Atomfitt Centrumban vezetõjük, Kovács János Venesz-díjas
mesterszakács irányításával.
Mindemellett a nyugdíjas klub
felkérésére bemutató fõzést tartottak, a hab a tortán pedig az a
háromnapos kirándulás volt,
amelyet meghívásra a Zala megyei Pákán töltöttek, illetve ellátogattak a szlovéniai Lendvára. Tevékenységüket idén is
több cég, szervezet, illetve magánszemély segítette anyagilag,
eszközökkel vagy nyersanyaggal. A következõ esztendõre hasonló programot tervez az
atomerõmû önálló klubjaként
mûködõ, ötödik születésnapját
ünneplõ társaság, akiknek neve
nem mást takar, mint hogy foglalkozásaikon mindig megpróbálnak valamilyen új ötletet
vinni a receptekbe, illetve új
ételeket alkotni.
Kohl Gyöngyi
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Elismerték a paksi gyámhivatalt
Kiválónak találták a helyi gyámhivatal munkáját
egy közelmúltban végzett országos ellenõrzés során, melyet követõen Tolna megyébõl egyedül Paks
kapott dicséretet. Hasonló kontroll évente van a
gyámhivataloknál, ez alkalommal az állam általi
gyermektartási díj megelõlegezésérõl szóló ügyekben végzett munkájukat vizsgálták.
A paksi gyámhivatal tizenhárom településen látja el feladatait négy munkatárssal. Vezetõje, Kissné Bujdosó Klára elmondta, hogy intézkedési jogkörük igen sokrétû. Ha a jegyzõ úgy látja, hogy egy gyermeket nem lehet tovább a családban tartani, a gyámhivatal
megvizsgálja kiemelésének
szükségességét, illetve intézkedik tartós vagy átmeneti nevelésbe vételérõl. A gyámhiva-

tal állapítja meg az állam általi
gyermektartási díj megelõlegezését (ezt abban az esetben folyósítják, ha az arra kötelezettõl nem tudják behajtani a tartásdíjat), illetve megállapíthat
az intézetbõl kikerült fiataloknak otthonteremtési támogatást, mindkettõ az állami költségvetést terheli. Hozzájuk tartoznak a családba fogadási
ügyek, amikor a szülõ kérésére, az általa megjelölt személy-

nél helyezik el a gyermeket,
örökbefogadási ügyekkel is
foglalkoznak; ha szükséges, õk
rendelnek ki kiskorú mellé
gyámot, illetve munkájuk kiemelkedõ területe a gondnokoltak, illetve gondnokaik felügyelete és irányítása. Gondnokság alá orvosi szakvélemény alapján helyezhetnek
nagykorú személyt pszichés és
elmeállapota miatt. Ha a hozzátartozók körében nem megoldható a gondnok személye,
akkor a gyámhivatal hivatásos
gondnokot jelöl ki, aki a gondnokolt hivatalos ügyeit intézi,
kezeli vagyonát. Jelenleg hat
hivatásos gondnokot alkalmaznak Pakson, akik a 13 településen mintegy 300 emberrel foglalkoznak. Mindemellett a kis-
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korúak vagyoni ügyei is az õ
hatáskörükbe tartoznak, ami
azt jelenti, hogy ha egy kiskorúnak vagyona lesz, például
szülei vásárolnak számára ingatlant, a gyámhivatal figyelemmel kíséri a vagyon sorsát.
Jelenleg több mint 400 ilyen
ügyfelük van. A paksi gyámhivatalnak tavaly összesen 3778
ügye volt, ebbõl 1420 határozatot hoztak. Kilenc esetben
fellebbezett az ügyfél, nyolcat
helybenhagytak, egyet pedig új
eljárásra köteleztek. A számok
azt mutatják, hogy magas színvonalú szakmai munkát végeznek, amit egy központi ellenõrzés is megerõsített a közelmúltban. A gyermektartási díj
megelõlegezésének
ügyeit
vizsgálta az ügyészség, és kifogástalannak találták a paksi
szakemberek munkáját.
Kohl Gyöngyi

„Lelkisegély” az iskolában
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Iskolapszichológusok dolgoznak szeptember óta a
paksi kistérség több településén. A szolgáltatást az
elmúlt tanévben már bevezették a paksi általános
iskolákban, most igény szerint bõvítették a kört.

Vidám megmérettetés
A felnõtteknek is van mit tanulniuk! E gondolat jegyében tizenegy éve szervez felnõtteknek
szóló környezetvédelmi vetélkedõt az ÖKO Munkacsoport Alapítvány „Szeresd, óvd és védd”
címmel. A tudáspróba fókuszában idén a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park állt. A humort sem
nélkülözõ, vidám megmérettetés
tartalmi szervezõje mindig más.
Idén az ESZI környezetvédelem
szakos négyesét illette ez a feladat, akiket sorsolással választottak ki a tavalyi vetélkedõ
résztvevõi közül. A kilenc, többségében oktatási-nevelési intéz-

ményekbõl érkezett csapat közül
harmadik a Munkácsy utcai
óvoda „Kankalin Õrs”, második
a Hétszínvirág Óvoda „Bakonyi
betyárok” névre hallgató formációja lett, elsõ pedig, az I. István
Szakképzõ Iskola „ÖKO szakik” elnevezésû négyese. A vásárlási utalványok és tárgyjutalmak mellett az elsõ helyezett
társaság részt vehet a munkacsoport nyári kirándulásán a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkba.
Az út során meglátogatják a
paksi szervezet megalakulóban
lévõ veszprémi csoportját.
-gyöngy-

Az iskolapszichológus feladata a tanácsadás, segítés,
csoportfoglalkozások tartása
az önismeret, konfliktuskezelés jegyében, valamint fontos szerepe van az iskolák és
a nevelési tanácsadó közötti
kapcsolattartásban. A közoktatási törvény változása a nevelési tanácsadók kötelezõ
feladataihoz sorolta ezt a
szolgáltatást, amelyet a Paks
Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ az elmúlt tanévben, kísérleti jelleggel bevezetett a paksi általános iskolákban, majd a kedvezõ
visszajelzések alapján úgy
döntöttek, hogy a kistérség
más településeire is kiterjesztik. Nyár végén igényfelmérést végeztek, amelynek
eredményeként szeptember
óta járnak a paksi Deák Ferenc, a Gazdag Erzsi, illetve
a II. Rákóczi Ferenc Általá-

nos Iskolába, az I. István
Szakképzõ Iskolába, valamint a németkéri, györkönyi,
dunaszentgyörgyi, pálfai és
pusztahencsei általános iskolába, igény szerint egy, illetve kéthetente a tanácsadó
munkatársai: Vecsei Tünde,
Lacza-Brázay Bernadett és
Nagy Mariann. A diákok bátran fordulhatnak az iskolapszichológusokhoz bármilyen kérdéssel, de a szülõk,
pedagógusok is kérhetik segítségüket, ha valamilyen
problémát tapasztalnak. Fontos, hogy ez a forma nem ad
lehetõséget terápiás foglalkozásra, ezért ha súlyosabb
esetrõl van szó, a nevelési tanácsadóba irányítják az érintetteket, ahol azonban etikai
okból nem az iskolapszichológus, hanem egy másik
szakember foglalkozik velük.
Kohl Gyöngyi
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Elkel a segítség Zsuzsiéknál
mondja – nem kapcsolhatják ki, mert orvosi igazolásuk van arra, hogy a beteg
gyerek miatt nem tudják nélkülözni. Az
internetrõl meg azért nem akarnak lemondani, mert Zsuzsi azon keresztül kapja a
leckét, próbál lépést tartani az osztálytársakkal.
A diákok egyébként a sajtóban megjelent
hírek nyomán kömlõdi diáktársuk segítségére siettek. Gyûjtést szerveztek, amibe
tanáraik is bekapcsolódtak. Az Esély iskola és a Mester Kft. kollektívája és diákjai
összesen majd’ 83 ezer forinttal kopogtat-

tak Zsuzsiéknál. A lány pironkodva fogadta, de egyben örömmel.
Magda elmesélte, hogy a Magyar Gárda
sietett elõször segítségükre, fát hoztak,
amit – mint ígérték – össze is darabolnak
majd. Érkezett támogatás Tamásiból és
Bodó Katalin, a faluház korábbi vezetõje
is segítségükre sietett. Az eddig kapott körülbelül százezer forintból a legsürgetõbb
adósságokat rendezték, ami persze nem
sokat változtat a tényen, hogy nehéz hónapok elé néznek, hiszen Zsuzsi várhatóan
hosszú ideig lábadozik majd, ami biztosan
tovább apasztja az amúgy is lapos családi
kasszát.
Vida Tünde

Fotó: Vida Tünde

Szégyenkezve, de a nyilvánossághoz fordult segítségért Szabó Magdolna. Számos
mûtét és sorscsapás van a háta mögött, de
eddig minden gondot sikerült megoldania.
Most úgy érzi, egyedül nem megy. Tizenhét éves lánya mûtét elõtt áll, s õ attól tart,
hogy hideg házban várja majd haza, mert
még tüzelõre sincs pénzük.
Magda és lánya Dunakömlõdön élnek
önkormányzati bérlakásban. Az asszonynak két felnõtt fia van, õk már külön családban élnek. Zsuzsi apja meghalt, alig valamivel a lány születése után. Amíg anyja
tudott dolgozni, ha nehezen is, de boldogultak. Amióta lerobbant, csak a rokkantnyugdíj, az árvasági és a családi pótlék
marad. Ahhoz, hogy segélyt kapjanak sok,
ahhoz, hogy megéljenek, kevés, hiszen orvostól orvosig járnak, ami sok költséggel
jár. A lány évek óta szünet nélkül antibiotikumot szed, a veséje beteg. Akadt orvos,
aki azt mondta, ezzel a betegséggel lehet
együtt élni, de a kislány belefáradt. Gyakran vannak fájdalmai, az iskolából sokat
hiányzik, lemarad. Azt kérték az orvosoktól, hogy vegyék ki a beteg vesét. Pécsett
fogják mûteni a gyermekklinikán. Minap
már be is feküdt, de el kellett halasztani az
operációt. Zsuzsi elárulta, hogy fél. Édesanyja nem különben. Aggódik a lányáért,
mint minden szülõ tenné, de neki még a
szegénység terhe is nyomja a vállát. Gyûlnek a számlák, s mindennapos a veszély,
hogy valamelyik szolgáltató, hitelezõ türelme elfogy. A villanyt – mint Magda
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Diáktársai személyesen keresték fel Zsuzsit (jobbról) az adományokkal.

www.utazaspaks.hu
Elkészült Paks turisztikai honlapja, amely a
www.utazaspaks.hu címen érhetõ el. A beruházást
a város önkormányzata és a Tensi Paks Utazási
Iroda közösen valósította meg, több mint féléves
elõkészítõ munka eredményeként.
Czink Dóra, a Paksi Turisztikai
Információs Iroda vezetõje elmondta, hogy Paks jól mûködõ, már meglévõ honlapján
(www.paks.hu) ugyan van turisztikai portál is, de úgy érezték, ezt az információhalmazt
erõsíteni, bõvíteni kell, hogy
könnyebben meg lehessen találni a városban a turisztikai
értékeket, szálláslehetõségeket, vendéglátó egységeket.

Az együttmûködés ennek érdekében az önkormányzat és
az utazási iroda között már
több mint egy éve megkezdõdött. Úgy gondolták, elõször
létrehoznak egy turisztikai kiadványt, amely Paksi Kalauz
néven készült el. Ezt követõen
szóba került, hogy legyen saját
turisztikai honlapja is a városnak, s a kiadvány megjelenését
követõen egy évvel ez is meg-

valósult. Aki az internetes böngészõben paksi turisztikai lehetõségek után kutat, rögtön
rátalál erre az oldalra, amely
átjárást biztosít a város honlapjára is, és viszont. De átjárhatóság van a kulturális egyesületek honlapjaival is, a VMK,
az ASE, PSE is szerepel a
weblapon, hogy minél szélesebb információhoz juthassanak a Paks iránt érdeklõdõk.
A www.utazaspaks.hu-n fellelhetõ mindemellett a paksi
turisztikai iroda, annak minden
információjával együtt, jól elkülöníthetõen találhatjuk meg
a múzeumokat, kiállításokat,
szálláshelyeket, vendéglátóhe-

lyeket, a sporteseményeket,
külön lebontva a meccseket
idõpontok, helyszínek szerint.
A lap tartalmazza a Paksi Kalauz nevû kiadványt is.
A honlap megnyitása után –
mivel közös beruházásként valósult meg – a Tensi Paks Utazási Iroda szolgáltatásait is
megtekintheti az érdeklõdõ, ha
annak linkjére kattint. A két tartalom azonban nem keveredik.
Érkeztek már visszajelzések
– tette hozzá Czink Dóra –,
szépnek, értelmezhetõnek találják a honlapot. Építõ jellegû
kritikát is kaptak már, és várják
továbbra is ezeket. Cél, hogy a
honlap folyamatos fejlesztés,
használat alatt legyen, és az érdeklõdõkkel együtt formálják.
Sólya Emma
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Az egynapos sebészet a
kilencvenes évektõl jelent meg Magyarországon. Az ellátási forma lényege, hogy a mûtétet
követõen kevesebb mint
24 órán belül hazamehet
a páciens. Pakson egy
esztendeje kezdte meg
mûködését az egynapos
sebészet, amelyet a Városi Rendelõintézetben,
az intézménnyel szerzõdésben
álló
Med.
Chirurg Kft. mûködtet.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

RENDELÕ A VÁROS SZÉLÉN

rendelkezõ, folyamatosan a
szakmában dolgozó orvosok
végzik, a mûtéteknél aneszteziológus, illetve aneszteziológus
asszisztens is dolgozik. Jövõ év
elejére szeretnék elérni, hogy
minden orvosnak meghatározott
napja legyen, jelenleg ugyanis a
mûtéti beosztás mindig két hónapra elõre készül, attól függõen, ki mikor tud jönni, emelte ki
a szakmai vezetõ. Az állandó
személyzetet a szakmai csoportvezetõ, egy mûtõsnõ, illetve egy
mûtõsfiú, valamint egy a betegfelügyeletet ellátó szakképzett
nõvér alkotja. A mûtétet a beteg
kivizsgálása elõzi meg, az eredmények alapján az altatóorvos
dönt arról, hogy a beteg mûthetõ-e egynapos sebészeti ellátásban. A kényelmes, akadálymen-
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tesített, légkondicionált kórtermekben van internet-hozzáférés,
televízió, fürdõszoba. A mûtõben folyamatosan magas nyomású, steril levegõ kering, és kiváló az eszközpark, amelyet a
tervek szerint még az idén bõvít
a mûködtetõ egy arthroscopos és
laparoscopos torony beszerzésével. A fejlesztés újabb korszerû
mûtétek elvégzését teszi lehetõvé. Fontos feltétele az egynapos
sebészetnek, hogy az ellátott otthon telefonnal és megfelelõ higiénés körülményekkel rendelkezzen, az ellátás helyére fél
órán belül el tudjon jutni, illetve
szükség van megbízható felügyelet biztosítására hazaszállításkor és otthon. A zárójelentésen feltüntetik azokat a telefonszámokat, amelyek hívhatók,
így mindenképpen elér valakit a
beteg, ha kérdése van vagy segítségre szorul. Mivel a paksi
egynapos sebészet nem kórházban mûködik, szükség van egy
háttérintézményre, ahova probléma esetén beszállítható a beteg, ez a szekszárdi kórház. Az
eltelt egy év tapasztalata azt mutatja, hogy bevált az ellátási forma, amelynek elõnye többek között a kórházi kiadások
csökkenése és a várakozási idõ
rövidülése. És ami talán a legfontosabb: kényelmes a betegek
számára. Az elkészült anonim
betegelégedettségi
felmérés
97%-os lett, amire nagyon büszke a mûködtetõ. Kohl Gyöngyi

Dr. Gyõri Attila sebész adjunktus, az egynapos sebészet szakmai vezetõje elmondta, hogy annak idején több helyen kopogtattak az egynapos sebészet elindításának ötletével, Pakson találkoztak fogadókészséggel. Az
Országos Egészségbiztosítási
Pénztár 2007. tavaszi, egynapos
sebészeti ellátásra kiírt pályázatán a több mint százból negyvenhat volt sikeres, közöttük a
paksi rendelõintézeté. Ezután
kezdõdött a versenyfutás az idõvel, hiszen a finanszírozás feltétele volt az októberi kezdés, addig meg kellett teremteni a szolgáltatás személyi, illetve tárgyi
feltételeit. Az épületben átalakí-

tási munkákat végeztek, és beszerezték a mûszereket, amelyre
az önkormányzat 75 millió forintot fordított, és az atomerõmû
is segített. Az immáron egy esztendeje mûködõ egynapos sebészetre a rendelõintézet szakrendeléseirõl, háziorvosoktól, illetve magán szakrendelésekrõl érkeznek a páciensek. Az elsõ tizenegy hónapban közel kilencszáz mûtétet végeztek, az esetszámokat tekintve a sebészeti terület vezet, majd azt sorrendben
követi az ortopédia, az urológia,
a fül-orr-gégészet és a nõgyógyászat, a leggyakoribb három
mûtét típus az aranyér, a visszér
és a lágyéksérv.
Az elõírásnak megfelelõen a
beavatkozásokat nagy tudású,
minimum ötéves szakvizsgával

Kétnapos véradás

Faültetéssel a közöny ellen

Várják az önkénteseket december 2-án és 3-án a mûvelõdési központba, reggel 9-tõl,
délután 4 óráig. Mint azt
Ferencziné Vesztergombi Klárától, a Vöröskereszt paksi
szervezetének titkárától megtudtuk, kétnapos véradást szerveznek, mivel múltkor a véradók nagy száma és egy új számítógépes program bevezetése
miatt hosszú volt a várakozási
idõ, ám így bíznak benne, hogy
elkerülhetõ lesz a sorban állás.

„Tégy a közöny ellen” címmel országos faültetési akciót tartott a Fény Gyermekei Magyar Esszénus Egyház, a hozzá tartozó Mária
Rend, valamint a vele
együttmûködõ OTCE Lovagrend és a Karmel Alapítvány. Az akció eredményeképpen Paks és környéke mintegy 110 facsemetével lett gazdagabb.
Ritterné Vájer Ágnes, a
program szervezõje lapunknak elmondta, hogy a kör-

nyezet tisztasága érdekében
tavasszal már volt hulladékgyûjtés a Duna-parton és az
Ürgemezõn, most pedig fákat
ültettek. Paksra a Karmel
Alapítvány és az ÖKO Munkacsoport Alapítvány támogatásával vásároltak facsemetéket és karókat, melyekbõl (korai juhar, kocsányos
tölgy és néhány virágos kõris) Dunakömlõdre, Madocsára is jutott. A csemeték
95 százalékát a felhívásra
jelentkezõ 38 lakos saját por-

tájára, illetve ingatlana elé
ültette el, a többit hét önkéntes telepítette, többek között
a Családsegítõ Szolgálat udvarára. Az akció sikeréhez
hozzájárult a Kertbarátok
Egyesülete, a város fõkertésze és a DC Dunakom Kft. is.
A program kiegészítéseként
önkéntesek segédkeztek a
Kresz Parkban, ahol a
Dunakom, valamint az önkormányzat által vásárolt
kétszáz cserjét ültették el.
Haholt Adél

13

2008. november 21.

Az egészséges táplálkozás gyermekkori
megvalósításáról, korszerû konyhatechnológiáról, a gyermekétkeztetés helyzetérõl és az
evési zavarokról is szó volt a Bóbita Bölcsõde közelmúltban megrendezett gyermekélelmezési konferenciáján. Utóbbi témában dr.
Berényi Ü. Ildikó gyermekpszichiáter tartott
elõadást. Elmondta, hogy a három leggyakrabban elõforduló evési zavar a bulimia nervosa, amikor a falási rohamok és az önhánytatás váltják egymást; az anorexia nervosa,
amelynek fõ tünete az önéheztetés miatti folyamatos fogyás és a testképzavar, a testsúllyal való állandó elégedetlenség; a harmadik pedig az elhízás. Mindhárom betegség
elõfordulása emelkedõ tendenciát mutat, és
gyermekkorban is megjelenik. A bulimia, illetve az anorexia kialakulásához leggyakrabban a fogyókúrázás vezet, amennyiben a diétázó már rendelkezik olyan pszichés háttértényezõkkel, mint például az önértékelési zavar, kényszeres személyiség, tökéletességre
törekvés. A terápiának figyelembe kell vennie a hajlamosító, kiváltó és betegségfenntartó tényezõket egyaránt, amelyek lehetnek biológiai, pszichológiai és szociokulturális ere-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Evési zavarok gyerekkorban

detûek. Összetett betegségekrõl van szó,
ezért nincsen egyetlen gyógyszer a gyógyuláshoz. A terápiás repertoárt viselkedésterápia, pszichoterápia, családterápia, pszichodráma és az önsegítõ csoportok adják, valamint
a betegség miatt kialakult egészségügyi
problémák. A társuló betegségek is kezelést
igényelnek, például a depresszió.
Az elhízás oka lehet testi, biológiai vagy
lelki-pszichológiai. A statisztikák szerint ma
Magyarországon minden ötödik gyermek
túlsúlyos vagy elhízott. Helyes gyermekkori
táplálkozással az elhízás, illetve az annak kö-

Paksi Hírnök

vetkezményeként kialakuló felnõttkori betegségek 30-40 százaléka megelõzhetõ, mint
a szív- és érrendszeri betegségek, magas vérnyomás, a 2. típusú cukorbetegség, bizonyos
reumás és csontelváltozással, kopással járó
betegségek, mondta el dr. Mészáros Zsuzsanna gyermekorvos. Kiemelte, hogy három
alapvetõ pillére van a megelõzésben a helyes
táplálkozásnak, ami gyermek- és felnõttkorban egyaránt fontos: a magasabb rostbevitel,
a nátriumsózás, illetve nátrium, valamint a
telített zsírsavak bevitelének csökkentése, illetve a telítetlen zsírsavak bevitelének emelése, például repce, kukoricacsíra vagy olívaolaj használatával. A szakemberek egyetértenek abban, hogy az egyre romló statisztikáknak a megelõzés lehet a gátja. Ez már magzati korban elkezdõdhet és folyamatosan
nagy hangsúlyt kell kapnia. Porcsalmyné
Henter Izabella, az Országos Gyermekegészségügyi Intézet fõmunkatársa szerint
összefogásra lenne szükség, olyan meghatározott idejû programokra, amelyeknek van
felelõse és megfelelõ anyagi háttere. Hangsúlyozta, hogy a felnövekvõ nemzedék egészségének megõrzésében a családnak, az oktatási intézményeknek, az étkeztetõknek, az
egészségügynek és a médiának egyaránt
nagy a felelõssége.
-gyöngy-

Halláskárosodás: a korai felismerés garantálja a leghatékonyabb eredményt
Mindannyian kerültünk már olyan szituációba, amikor beszéltek hozzánk, de
mi nem hallottuk tisztán, ami félreértésekhez vezetett. Vagy biztosan van
olyan ismerõsünk, akihez hangosabban kell beszélni, mint másokhoz, esetleg
nekünk mondogatják a családtagjaink, hogy nem hallunk meg mindent – és
itt nem a tudatos nem meghallásról van szó.
A fül az egyik legfontosabb
érzékszervünk, hiszen segítségével kerülünk kapcsolatba
környezetünkkel. Az életkor
elõrehaladtával a körülöttünk
lévõ világ fokozatosan, és
észrevétlenül lecsendesedhet,
elnémulhat. A halláskárosodás kezdetben alig észrevehetõ, általában lassan és fokozatosan fejlõdik ki. A halláskárosult ember a rádiót, tévét
a megszokottnál hangosabban hallgatja, a beszélgetés
során többször kéri, hogy egyegy mondatot ismételjenek

meg, különösen erõs háttérzajok esetén. Míg a látás
meggyöngülése esetén az
ember szemüveget, vagy kontaktlencsét használ, a halláskárosult ritkán keres azonnali
megoldást. Eleinte nem is vagyunk hajlandóak tudomásul
venni, hogy valami nincs
rendben a fülünkkel, inkább a
stressznek, a kornak vagy valami egyébnek tulajdonítjuk
az okát, esetleg oda sem figyelünk, pedig a korai felismerés és kezelés garantálja a
leghatékonyabb eredményt.

Sajnos a halláskárosodás folyamata sok esetben nem
megállítható, viszont megfelelõ gondozással, minimálisra
csökkenthetjük a rossz hallásból adódó kellemetlen jelenségek számát. Minél idõsebb
korban kezdjük el a hallásgondozást, annál nehezebben
tudjuk megszokni az újra erõteljessé, valódivá vált zajokkal
teli világot.
A halláscsökkenés melletti
másik kellemetlenség a fülzúgás, mely minden napunkat

megnehezítheti. Sokan úgy
gondolják, hogy a fülzúgás
betegség, pedig egy tünet.
Ennek ellenére ugyanolyan
kellemetlen és sokszor elviselhetetlen, mint egy erõs fájdalom. A hallott zaj jellege szerint sokféle fülzúgás létezik, a
panasz lehet csattogás, sípolás, morajlás, sistergés, stb.
egyaránt. Ott van az élet minden nehéz és szép pillanatában, elkísér bennünket mindenhová. Statisztikai felmérések szerint a népesség 10-17
százalékánál elõforduló panaszról beszélhetünk. Így az
orvoslásban is egyre nagyobb
figyelem szentelõdik a probléma enyhítésére szolgáló
gyógymódoknak.
(X)

Amennyiben Ön paksi vagy környékbeli lakos, várjuk INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA
2008. november 21-e és december 22-e között. Városi Rendelõintézet, I. emelet Audiológia.
Rendelés: H, K: 8:00–12:00. 7030 Paks, Táncsics Mihály utca 13. Telefon: 06-75/519-425

Paksi Hírnök

14

2008. november 21.

Pannika bevonul a történelembe
Panni néni – ahogy a fiúk hívják –, Pannika –
ahogy én, mivel egyívásúak vagyunk – a Táncsics utca sarkán, egy
utánfutón pihen. Rajta
az út pora és megannyi
matrica hirdeti: ez egy
sokat megjárt matróna.
Az oldalkocsis Pannonia T5 valóban sokat
tudna mesélni, ha csak
legutóbbi
kalandját
nézzük, akkor is. Treszl
Gáborral és Magyar
Zoltánnal a nyergében
megjárta a fél világot, s
csak a kínai hatóságokon múlt, hogy nem állt
ott Pekingben, az olimpiai faluban, a magyarok negyedében.
Treszl Gábor és Magyar Zoltán
haknizni jár. Fellépésrõl fellépésre, rendezvényrõl rendezvénye mennek. Panni néni is állandó szereplõje ezeknek. Pontosabban fõszereplõje, hiszen
együtt hármasban gyûrtek le
körülbelül 24 ezer kilométert.
A két paksi fiú a veterán oldalkocsis motorral júniusban indult el Pekingbe, az olimpiára.
Százhúsz nap múltán, október
17-i bejegyzéssel olvasható a
szûkszavú bejelentés a pannoniaexpedicio.hu címû honlapon
„Megérkeztünk szerencsésen,
köszönjük a biztatást mindenkinek. Késõbb írok részletesen.
Treló”.
Azóta valóban élménybeszámolók sorát tartja a két különös
utat maga mögött tudó fiú. Fókuszban, Orosz Klubban, Budapesten, a Népligetben… Az
említett honlapon végig hírt adtak magukról, s ahogyan Treló
(Treszl Gábor) mondja, valóban érdemes volna könyvet írni
kalandjukról, amirõl egyébként
szintén Gábor szavai szerint

mindenki azt hiszi, hogy sok
szenvedéssel járt. Õk viszont
nem megpróbáltatásnak, hanem az élet nagy ajándékának
tekintik. Pedig valóban nem lehetett könnyû. Vegyük mindjárt
a készülõdést! Nem kapta meg
az orosz vízumot a két utazó,
csúszott az indulás, módosítani
kellett az útvonaltervet. Peking
felé egyébként nem ketten
mentek, hanem egy roburos
társasággal. Ez könnyebbséget
is jelentett, nehézséget is. Aludni lehetett a buszban, ha úgy
hozta a sors, és nem volt éppen
útszéli motel, az úti csomag
egy részét is elcipelgették,
Zoliék így kényelmesebben
utazhattak. A közös út azonban
alkalmazkodási kényszert is jelentett. Hazafelé éppen ezért el
is váltak, Gábor és Zoli ugyanis a többiekkel ellentétben mindenképpen szeretett volna ellátogatni az õsmagyarokhoz. De
ne szaladjunk annyira elõre!
Az út során akadtak segítõik,
Voronyezsben például a Paksi
Orosz Klub jóvoltából várták
õket. Még plakátok is hirdették
a két magyar kalandor érkezését. Házigazdáikkal a Don-kanyarba is elmentek. Ulanbatorban egy ott élõ magyar
vendégszeretetét élvezték, de
teljesen ismeretlenek is segítsé-

gükre voltak. – Még a legkisebb faluban is akadt egy hegesztõ berendezés és valaki,
aki értett hozzá – mondta Gábor. A példa persze nem véletlen, hiszen gyakorta megesett,
hogy a hepehupás utakon megsérült motort javítani kellett.
Panni néni azonban összességében jól bírta az utat. Megesett, hogy hatszáz kilométert
haladtak egy nap. Sietni kellett,
lejárt a vízum. Máskor meg
húsz kilométert tettek meg,
mert leszakadt az ég vagy éppen a kipufogó. GPS, meg hasonló készség nem segítette a
paksi kalandorok útját, térkép
fölé hajolva tervezgették az
utat. S ha más nem akadt, követték a villanypóznákat, a vasúti síneket, és bíztak abban,
hogy ott kötnek ki, ahol tervezték. Megesett, hogy semmi
nem volt körülöttük, csak a hatalmas, kietlen Góbi sivatag
homokja.
A kínai határig legyõzhetetlen
akadály nem állta útjukat. Ott
azonban – bár minden követ
megmozgattak – nem kaptak
belépési engedélyt a jármûvekre, ezért buszra kellett szállniuk. Így jutottak el Pekingbe,
ahol több mint húsz napot töltöttek a magyar szurkolókkal
az olimpiai faluban. – Megtisz-

teltetés és kitüntetés volt – öszszegzi Gábor. Dzsúdó és vízilabda eseményeket néztek, meg
a szokásos turistalátványosságokat. Aztán ismét nyakukba
vették a világot.
Hazafelé az említett okból elváltak az ötfõs péceli társaságtól. Gáborék, ahogyan tervezték, meglátogatták a madjar
törzset Kazahsztánban.
A hosszú út után, október közepén érkeztek haza. Hogy
pontosan mekkora utat tettek
meg, nem tudják. A kilométeróra még az út elején elromlott,
a kazah térképek pedig nem
szolgálnak pontos adattal. A fiúk – ígérik – dokumentálják a
megtett utat. A négy hónap alatt
készült mintegy nyolcezer kép
legjobbjai felkerülnek a honlapra. Még az is megeshet,
hogy könyv készül a kalandról,
ami bekerülhet a Guinnessrekordok közé. Bár sokan, sokféle módon tettek meg hatalmas távokat, oldalkocsis veterán motorral az eddigi információk szerint senki nem utazott
ennyit.
Pannika pedig azon túl, hogy
bevonul a történelembe – szûkebb pátriánkéba mindenképpen – valószínûleg a Közlekedési Múzeumba kerül. A Pannonia-expedíció azonban ezzel
nem ér véget. Hogy mi lesz a
következõ célpont, még nem
tudják. A következõ nyári olimpia helyszíne, London nem tûnik nagy kihívásnak egy ilyen
sokat próbált csapatnak. Igaz –
ahogy Gábor egyik barátját
idézve fogalmazott – az attól
függ, hogy az ember merre
megy.
Vida Tünde
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A Paksi Rendõrkapitányság területén évente átlagban egy-két autót lopnak. Idén már négy kocsit
lovasítottak meg. Nem ez az országos átlagban még így is irigylésre méltó szám indokolta, hogy
nagyszabású autóvadászatot rendezzenek. Az akció inkább figyelemfelkeltésül, a résztvevõknek pedig szórakozásul szolgált.
A paksi kistérség útjain a ZsaruCAR autóvadászai razziáztak
egy napon át.
A szerencsések az országos
hálózatról még nem is hallottak,
de érdemes megjegyezni a „soha ne legyen szükség rá” kategóriában. A Sánta László által
életre hívott Zsaru-CAR lopott
autók felderítését tûzte célul.
Tagjai civilek, az országban
egyelõre tizenhatan vannak.
Szponzori támogatásokból, pályázatokból kiváló technikai felszereltségre tettek szert, adatbázisuk irigylésre méltó. Eredményeik nem különben. Sánta
László a paksi akció elõtt könyvelhette el 1013. fogását. Az au-

Autókra vadásztak
tóvadászat – mint a Zsaru-CAR
alapítója fogalmazott – technikai sport. Õk maguk a rendõrség
nélkül semmit sem tesznek, legfeljebb szemmel tartják a megtalált jármûvet. A paksi program
azon túl, hogy közlekedésbiztonsági akciót takar – több mint
tízezer autót és sofõrt vizsgáltak
–, az autóvadászok versenye is
volt. Az I. Atom Roadshow Autóvadász Kupán, szervezõje,

Bajor Gábor rendõr százados tájékoztatása szerint legeredményesebbek a szõdligetiek voltak,
második a dunaújvárosi csapat
lett, harmadik pedig a szigetszentmiklósi társaság.
Az autóvadászok és a hozzájuk csatlakozó rendõrök együttesen huszonhárom bûnügyi
szempontból releváns jármûvet
találtak. Tizenhárom forgalomból kivont és két hamis rendszá-
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mú jármûvet füleltek le, rendõrkézre került egy ittas és két jogosítvány nélküli sofõr. Öt lízingopcióval terhelt gépjármûvet azonosítottak.
Dr. Kuti István rendõrkapitány
elmondta, hogy az efféle akcióknak és az azokat övezõ hírverésnek köszönhetõen egy idõre
mindig csökken a renitens közlekedõk száma. Ez most is így volt.
Az alapvetõ problémákat persze
nem oldják meg a kampányok. A
paksi kapitányságon az ismert és
országszerte jellemzõ létszámés kilométer-korlátozási gondok
miatt nem sûrûn tartanak ilyen
átfogó razziát. A kapitány szerint
az autóvadászat elõnye volt
egyebek mellett az, hogy abban a
rendõrség és civilek, így például
polgárõrök közösen vettek részt.
Az efféle ellenõrzés azért is fontos, mert illetékességi területükön az ismertté vált bûncselekmények közel 30%-át utazó bûnözõk követik el, akik szerencsés
esetben fennakadhatnak egy
ilyen szûrõn.
Vida Tünde

Suzuki Mild márkakereskedés
Dunaföldvár, Kéri út 19.

Idén karácsonyra lenyûgözõ áron kínálunk
egy fantasztikusan felszerelt Swiftet.
Ez a mi ajándékunk az ünnepekre. Fogadja tõlünk szeretettel!

Plusz meglepetés: ajándék forgalomba helyezés, csak nálunk!
Valamint további akciós modellek akár 400 ezer Ft-os extra ajándékkal.
Keressen bennünket: 06-75-541-020 vagy 06-70-3200-960 számon.
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Nem esik messze az alma…

Fotó: Molnár Gyula

Hajós dinasztiába született, így
teljesen természetes volt, hogy
Kiszl Károly maga is ezt a hivatást választja. Vasas szakmát tanult, de mint elárulta, csak azért,
hogy teljen az idõ, vízre szállni
hajósként, pontosabban matrózként ugyanis csak 18 évesen lehetett, addig pedig valamit csak
kellett csinálni. A szakképzõ
után éppen ezért még lehúzott
egy évet lakatosként a konzervgyárban, majd 1968-ban elszegõdött az uszódi téeszhez.
Hogy miként kezdte? A csibelétra alsó fokán, ahogy sokat
mondóan megjegyzi.
Családi vállalkozás ide, családi vállalkozás oda, ugyanígy
kezdte késõbb idõsebb fia, Károly is. Neki is végig kellett járni a ranglétrát, amit szigorú rend
szabályoz. Elõrelépni csak bizonyos idõ eltelte, s persze megfelelõ jártasság után lehet. Apjuk
ugyanezt a sorsot szánta Péternek is, aki – bár ezt kevesen tudják – tényleg kiveszi a részét a
családi vállalkozásból, habár
nem áll a kormány mögé…

mestere is. – Emiatt bennem
nagyobb a megfelelni vágyás.
Ösztönöz, hogy jobb legyek –
hangoztatja.
– Belecsöppentem, nem volt
hajós vénám. Mostanság fogott
meg a szépsége – ezeket már
öccse mondja. – Abszolút nem
értek a hétköznapi dolgokhoz,

Fotó: Molnár Gyula

Kompot üzemeltet, személy- és teherhajókkal fuvaroz – utóbbival a Dunán, Rajnán, Majnán – és
kavicskitermeléssel foglalkozik a Kiszl család. A
két Károllyal nap mint nap találkozhatunk a kikötõben, de Péter, a kisebb fiú is oszlopos tagja a családi vállalkozásnak, még ha esetében az a bizonyos
alma kissé távolabb is esett a fájától.

A nagyobbik fiú eltökélt volt
abban, hogy követi apja hivatását. – A Duna mellett nõttem
fel. Én akartam hajózni, nem
volt kötelezõ – árulja el.
Szakmát õ is azért tanult,
mert valamit csak kellett csinálni. Érettségi után tehát jöhetett az a bizonyos csibelétra, s annak a legalsó foka. Elárulta, mindig nagyon inspirálta az, hogy apja egyben

csak a gazdaságiakhoz – teszi
hozzá.
– Szerettem volna, ha marad.
Amikor elkerült az egyetemre
és utána, amikor felkérték, hogy
tanítson, örültem is, nem is. Az
volt az elképzelésem, hogy õ is
itt dolgozik majd – reagál rá
édesapja. Dr. Kiszl Péter egyetemi adjunktus, az ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudományi Intézet Könyvtártudományi

Tanszékén intézeti titkár. Ez
azonban nem akadályozza meg,
hogy, ha nem is maradéktalanul,
de valóra váltsa apja álmát. A
családi vállalkozásban ugyanis
a gazdasági ügyeket vezeti. Van
telefon, fax, internet. Minden
hétvégén, és ha kell, hétköznap
is hazautazik.
Apjuk – ahogy meséli – mindig azt képzelte, hogy hajós lesz
mindenki. ’94-95-ben a család
minden tagjának megvolt a
szolgálati könyve és hozzá a teendõje. Most is – ha szükséges –
osztoznak a feladatokon. Egyetértenek abban, hogy vannak hátrányai a családi vállalkozásnak.
Hiszen így a kapcsolat nonstop,
sok az ütközési pont, és még a
vacsoraasztalnál sem lehet hátrahagyni a cégügyeket. Viszont
azt a véleményt is egybehangzóan osztják, hogy manapság,
amikor az információnak olyan
nagy jelentõsége van, hasznos,
ha az családon belül marad.
Egyébként pedig igazán egy
család tagjai tudnak egy célért
azonos eltökéltséggel dolgozni.
A dinasztia továbbvitele még
nem megoldott, mondják nevetve. Igaz, ez még abszolút nem
idõszerû kérdés. Péter még nem
alapított családot, Karcsi tizenöt
esztendõs lánya, Nikolett nem
mutat nagy érdeklõdést felmenõi hivatása iránt. – Nem lesz
hajóskapitány – mosolyog édesapja. – De cégvezetõ még lehet
– teszi hozzá nagyapja.
Vida Tünde

Elment a hajó

Blues a faluházban

Négy éven át a paksi Duna látképéhez tartozott a Deák Ferenc hajó. Az impozáns vízi
jármû azonban már a Száván
szeli a hullámokat. Korábbi tulajdonosa, a Charon Kft. ügyvezetõje elmondta, 2003-ban
vették, majd a felújítás után
2004-tõl használták a kétszáz
személyes rendezvényhajót.
Fenntartása nem volt gazdaságos, ezért úgy döntött a cég,
hogy él az adódó alkalommal
és eladja. – Bajától Budapestig

Lemezbemutató koncertre, borbarát találkozóra és jótékonysági tombolasorsolásra várja az
érdeklõdõket Gárdai György
fõszervezõ december 5-én, este
hat órától a Dunakömlõdi Faluházba. Ekkor mutatják be a 16.
Nemzetközi Gastroblues Fesztiválról kiadott DVD lemezt és
fotóalbumot, valamint értékelik
az idei fesztivált. Fellépnek:
Jack-ki, Varga János Mediterrán Combo, Varga János Pro-

nincs másik személyhajó, mi
voltunk az egyetlenek – fogalmazott Kiszl Károly. Elmondta, hogy folyamatosan keresik
a Deák Ferenc hajó utódját,
ami mindenképpen kisebb és
kevésbé költséges fenntartású
kell, hogy legyen. – Valami
lesz, személyhajó nélkül nem
leszünk – árulta el terveikrõl a
cégvezetõ. Hozzátette, olyan
vízi jármûvet keresnek, ami kielégítheti a város és környéke
igényeit.
Vida Tünde

ject, Little G. Weewil & Horváth Misi.
Az est során lesz jótékonysági
tombolasorsolás (ahol többek
között borkülönlegességekhez
juthatnak a tombolavásárlók),
melynek teljes bevételét testvérvárosi településeknek ajánlják fel. Kézdivásárhelyi, galántai és viski gyermekek karácsonyához járulhatnak hozzá ily
módon az est résztvevõi.
-dávid-
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Az ország minden részérõl, sõt Romániából
is érkeztek fellépõk az idei pop-rock-jazz
fesztiválra. – Mikor fiatal voltam, én is jártam hasonló rendezvényekre zenészként, így
jött az ötlet, hogy kellene egy fesztivált szervezni, ahol lehetõséget nyújtanánk a zenekaroknak a bemutatkozásra, ezzel együtt egy
jó paksi programot csinálnánk, és némi szakmai és anyagi támogatást nyújtanánk az itt
fellépõknek – tájékoztatott Ruff Ferenc, a
Mûvészetekért Egyesület elnöke, a fesztivál
fõszervezõje. A megmérettetésre amatõr, lemezszerzõdéssel még nem rendelkezõ zenekarok jelentkezhettek. A szakmában híre
van, több internetes fórum szól errõl, van
honlapjuk, a magyar televízió is többször
volt kint forgatni. – Úgy gondolom, nem
csak híre, rangja is van, hiszen aki itt megméretteti magát, és eljut egy olyan szintre,
ahol nagyobb publicitást kap, mindig szívesen emlékezik majd vissza erre a fesztiválra
és a zsûritagok iránymutatására. Autodidakta módon az ember el tud sajátítani bizonyos
tudásanyagot, de utána mindig kell iránymutatás. Mi ezt próbáljuk biztosítani a fesztivállal és a neves zsûritagokkal – mondja a fõ-

Fotó: Molnár Gyula

Zenészpalánták a VMK-ban

szervezõ. (A zsûri elnöke Berki Tamás, a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Jazz
Tanszakának tanára.)
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Igyekeznek elérni, hogy a náluk fellépõk
nagyobb publicitást kapjanak. Az idén elõször sikerült a Hangszeresek Országos
Szövetsége elnökével olyan megállapodásra jutniuk, hogy az, aki a paksi fesztivált
megnyeri, bejut a hangszerbemutató- és
fesztivál tehetségkutatójára, ami egyébként
meghívásos rendezvény komoly díjakkal.
Pakson két fõvárosi zenekar végzett az elsõ
és második helyen, utóbbiban egy paksi,
Tóth Péter (képünkön) gitározott, aki a közönségdíjat is elnyerte.
Arról, hogy van-e lehetõsége, jövõje
ezeknek a zenekaroknak, Ruff Ferenc így
vélekedett: Magyarországon a klubélet
kezd fellendülni, minden nagyobb városnak van zenei klubja, ahol felléphetnek a
fesztiválon szereplõ zenekarok, így a fiatalok „élõben” meghallgathatják õket. Ezalatt
olyan kontaktusba kerül az elõadó a koncerten résztvevõvel, ami egy disc jockey
esetében nem jöhet létre.
Minden évben azt mondja, jövõre nem
rendez fesztivált – ennek ellenére ez már a
tizenegyedik. Eddig mindig sikerült szponzorokat maguk mögé állítani, a vállalkozók
rájönnek arra, hogy érdemes áldozni a kultúra oltárán.
Sólya Emma

Szárnyait próbálgatja a paksi zenekar
Az arab dallamok hangulatvilágával indul és tisztán felismerhetõ funky akkordokkal
zárul az a hét dalból álló Fánki? névre hallgató demó,
mellyel a paksi Váradi Jam
Factory büszkélkedhet. A közel 40 percnyi saját szerzeményeket rejtõ próbatermi felvétel bizonyítja a zenekar eltökéltségét a különbözõ tehetségkutató rendezvényekre való jelentkezéskor is. Ahogy azt
a basszusgitáros Váradi Zsolt
elmondta, a jazz, blues és
funky elemeket vegyítõ instrumentális együttes ez év nyarán
alakult, mikor összefogott két
társával, a gitáros Tárnok Tamással és a dobos Koós Marcellel. A zenei pálya alapjait a
Pro Artis Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben megszerzõ három fiatalt már láthatták és hallhatták mind a
Galaxy, mind a Cafe 42 vendégei, a Kultúrházak éjjel-nappal

nevû rendezvényen pedig a
Big Balls zenekar elõtt mutatkozhattak be. A november két
fellépést is tartogat számukra:
22-én a pécsi Folk&Roll Tehetségkutató Fesztiválon muzsikálnak, valamint felkérést
kaptak november 28-i Pécsi
Diákfilmfesztiválra is. A legfiatalabb tag, a 16 esztendõs
Zsolt örömmel mutatta meg a
strand közelében lévõ garázst,
ahol a nóták születnek és csiszolódnak. A fekete kalapjáról
könnyen felismerhetõ basszusgitáros játékára Marcus Miller
van komoly hatással, a gitáros
Tamás kedvence Jimmy
Hendrix, a rangidõs, 18 éves
Marcell pedig nagy Deep
Purple- és Jeff Healeyrajongó. Mindhárom fiatalember külön-külön gimnáziumban tanul, jelenleg a fõ elfoglaltságot tanulmányaik jelentik. – Az, hogy a zenélés hobbi
marad vagy többet tudunk ki-

hozni belõle, rajtunk múlik –
vázolta fel jövõbeli terveiket
Zsolt. Nagy vágyuk, hogy stúdióban vehessék fel mûveiket,
s azokat egy kiadó segítségével megismertethessék szélesebb közönséggel is. Ezen távlati célok eléréséig a fellépések mellett az internet révén

kaphatnak nagyobb nyilvánosságot. Az érdeklõdõk a
www.myspace.com/ varadijamfactory oldalon meghallgathatják a már említett demó
dalait, illetve a borító fotója
mellett megtekinthetõk a zenekarról készült képek is. Figyelemre méltó elszántságukat
nézve biztosak lehetünk, hogy
hallunk még róluk.
Németh Szabolcs
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Híres paksiak, paksi hírességek

Debrecenbe, Aradra is. Személye a forradalom idején politikai
újságíróként is ismert volt,
1848-ban elvbarátaival a NépElem c. lapot szerkesztette,
majd a Debreceni Lapok kiadója volt. A világosi fegyverletétel
után bujkált, majd elfogták, és 9
évi várfogságra ítélték, elõbb
Komáromban, majd Olmützben
raboskodott, 1856-ban szabadult. Kitanulta a fényképészmesterséget. 1859-ben bátyjához utazott Amerikába, hazatérõben Kossuthot is felkereste
Londonban (1868-ban Turinban
is). 1861-tõl haláláig (1898-tól a
parlament korelnökeként) a
sárkeresztúri választókerület országgyûlési képviselõje volt.
Madarász egész életében az
1848-49-es forradalom és szabadságharc eszméinek legradikálisabb, köztársaságpárti csoportjához tartozott, aki árulásnak tartotta a kiegyezést, nem
is szavazta meg az országgyûlésben. Hét képviselõtársával
együtt tüntetõen távol maradtak a koronázási ünnepélyrõl,
és mert „nem engedtek a 48ból”, megalapították a 48-as
Függetlenségi Pártot. 1868
után demokrata körök szerve-

zésével igyekezett tömegmozgalmat létrehozni a kiegyezés
módosítására, elõbb a Nép
Zászlója c. hetilap lapvezére,
majd 1869-ben Zászló címmel
indított néplapot.
Pakshoz
magánéletének
mintegy két évtizede kapcsolta. Tolna vármegye közgyûlésén 1837. április 11-én jegyezték be a megyei nemesek listájára Madarász László és József
nevét, és 1839 novemberében
Pakson kötött házasságot
tóthváradjai Kornis Máriával
(esketõ plébánosuk Daróczy
Zsigmond volt). A Madarász
házaspár Pakson élt, s abban a
házban lakott, melynek helyén
az egykori Iparoskör székháza
épült a Petõfi utcai elején. Emlékirataim c. memoárkötetében
olvasható, hogy a megyegyûléseken megismerkedett Tolna
reformnemességének
jeles
képviselõivel: a Perczeltestvérekkel, az Augusz, a
Sztankovánszki és a Fördös
család tagjaival. Elnöke volt a
Pakson megalakult Védegyletnek, s 1846-ban a paksiakat õ
képviselte Pesten a Védegyletmozgalom országos gyûlésén.
1847-48 telén betegsége miatt
mindvégig Pakson idõzött, s
bekapcsolódott a vármegyei
küzdelmekbe. Ez idõ alatt
gyakran látta vendégül Perczel
Mórt, akivel szoros barátságot
kötött.

is megyei elsõ helyezett lett a
többfordulós Varga Tamás Matematikaversenyen. Ezért az
eredményért a Tolna Megye Talentuma szekszárdi ünnepségen
díjazták. A kitûnõ tanuló fiú fizikából, angolból, helyesírásból is
versenyzett már megyei szinten.

Képzõmûvészeti szakkörbe járt
elsõs kora óta – helyi kiállításokon a legjobbak között ott voltak az õ munkái is –, rajzolni
szeretett a legjobban, amit már
csak szabadidejében tehet, a továbbtanulás miatt nem folytatja
a szakkört. Az ASE színeiben
karatézik öt éve, és heti rendszerességgel úszik. Ez utóbbi sportágban versenyeken is szerepelt,
gyors-, hát- és pillangó úszásnemben. Gábor, akit a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány
is elismert, eredményeit szerényen sorolja, az elért sikerek
nem szédítették meg, örül, hogy
jó hírnevet szerezhetett iskolájának, városának.
-bézsé-

Madarász József
Kisfaludi Madarász József
1814. augusztus 27-én született
a Somogy megyei Nemeskisfaludon, testvérbátyja volt
Kossuth belügyminisztere, Madarász László, s a család távoli
rokona volt Madarász Viktor, a
század híres romantikus festõje.
A Madarász család hamarosan
Cecére költözött, s Fejér megyében vált ismertté. Madarász József a pesti egyetemen jogot tanult, majd Somogy megyében
lett joggyakornok, s 1932-tõl sikerült megbízást kapnia a pozsonyi országgyûlésre mint távol levõk követe. Jövedelmét az
Országgyûlési Tudósítások másolásából egészítette ki, és bekapcsolódott az országgyûlési
ifjak mozgalmába, ezért hazarendelték. 1834-ben ügyvédi
vizsgát tett, 1837-ben megismerkedett Kossuthtal, tagja lett
a bebörtönzött országgyûlési ifjak kiszabadítására szervezõdött
bécsi küldöttségnek. Tevékeny
és közismert szereplõje volt az
1840-es évek reformküzdelmeinek Fejér és Tolna megyében.
1848 júniusában a sárkeresztúri kerület országgyûlési
képviselõjévé
választották,
1849-ben követte a kormányt

Tehetségesek, fiatalok

Takács Gábor
Tolna megyébõl évek óta nem
szerepelt tanuló kémia tantárgyból országos versenyen, tudtuk
meg dr. Vincze Zoltánné kémiatanárnõtõl. Ezért büszke különösen Takács Gáborra, a Bezerédj
iskola 8. osztályos növendékére,
aki Egerben megyei elsõ helyezést ért el a három napos Hevesy
György Kémiaversenyen. Iskolájában minden adott a szakköri
munkához, ahol elsõsorban a kísérletezések folynak. A reáltantárgyak közül a kémia a kedvenc, de Gábor matematikából
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Amikor 1848 nyarán a Fejér
megyei Sárkeresztúr országgyûlési képviselõjévé választották,
a család a gyermekekkel együtt
Pestre költözött, s a kormányt
Debrecenbe és Aradra is elkísérte. 1849 augusztusában, még a
fegyverletétel elõtt menekültek
haza, Paksra. Férje börtönévei
alatt Kornis Mária gyermekeivel Pakson élt, szülei támogatták az egyre több anyagi nehézséggel küszködõ családot.
Madarász kiszabadulása után
Pakson élt. Bár országos politikai teendõi gyakran elszólították, felesége halála, 1857. április 15-e után is gyakran idõzött
városunkban, hiszen gyermekeit többnyire felesége szülei nevelték. Szintén az Emlékirataimban írt arról, hogy ebbõl az
idõbõl paksi barátai közt tartotta
számon Tóth Jánost, Wolf Józsefet, Baranyai Pétert, Daróczy
Eleket és Novák Sándor orvost,
és megemlíti, hogy a szolgabíró,
Förster Béla megengedte neki,
hogy Paksról elõzetes bejelentés
nélkül utazzon. Madarász József már hatvan éves elmúlt, mikor másodszor is megnõsült, az
ezután következõ évek eseményei közt Paksról, a paksiakról
már nem olvashatunk az Emlékiratokban.
Madarász József 1915. január
31-én halt meg Kispesten, a
gyászszertartást Haypál Benõ
paksi származású református lelkész végezte. Síremléke a Kerepesi úti temetõben található.
Forrás: -Bencze Barnabás szóbeli közlése a Madarász-házról,
-Illyés Gyula: Az utolsó magyar
törzsfõ, -Madarász József: Emlékirataim 1831-1881. Bp.
1883. -Szinnyei József: Magyar
írók élete és munkái, -Takács
Ferenc: Két flamingó, Magvetõ
Kk. Bp. 1982. -Új Magyar Életrajzi Lexikon, IV. k. fõszerkesztõ: Markó László, Magyar
Könyvklub, 2003. Bp. -Varsányi
Péter István: Tolna megye az
1848-as és az 1861-es választások tükrében, 74. o. in: Tolna
Megyei Levéltári Füzetek, IV.
Tolna Megyei Önkormányzat
Levéltára, Szekszárd, 1994. 5982.o.
Kernné Magda Irén
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Jó napot, mi újság?

Fõállásban nagypapa

Fotó: Szaffenauer Ferenc

kat, sajnálkozom a levágásra
ítéltek fölött, ám megállapítom: igencsak jó soruk van addig. Magyarországon egy kiló
súlygyarapodáshoz 3 és fél kiló takarmány fogy, Dániában
ugyanezt 2 és fél kilóval érik
el, meg itt az Üstökös utcában.
Pontos etetés, ugyanaz a takarmány, rend és tisztaság, tudom
meg a kulisszatitkokat.
A délelõtti teendõket követõen

a nagypapa megy az
unokáért az óvodába.
Ugyan már nyugdíjas, mégis minden reggel ötkor kel,
hogy megetesse az állatokat. Ha nem lenne a háztáji
gazdaság, bizony nagyon hiányozna számára a munkahelyi élet – aktivitásban azonban most sincs hiány.
Ha újra kezdené, megint parasztember lenne, de nem
biztos, hogy ismét elvállalná a Dunamenti Szövetkezet
vezetését, amelynek 20 évig volt az elnöke. Az már
nem csak a szakmáról szólt, mondja, de nem taglalja
tovább az irányítással járó nehézségeket. A földhöz,
állatokhoz való ragaszkodást a génjeiben hordozza, s
kevés szebb dolgot tud elképzelni, mint mikor egy lovat megsimogat az ember. – Mindezek fölött csak egy
dolog állhat: a család – vallja Száraz István.
Miután hajnalban ellátta az állatokat, megnézi a tévében a
„Gazdakört”, hiszen az információk nélkülözhetetlenek egy
gazdálkodó (no meg egy érdeklõdõ ember) számára, reggeli
után pedig elolvassa a napi sajtót. Nem lehet a szobában ülni
és nézni a négy falat, tudni kell
mi történik a világban, mondja.
A beszélgetés során kiderül:

naprakész
agrárhírekbõl,
s elképzelései is lennének, mit
lehetne másképp – ez azonban
már egy másik társalgás témája lehetne. Nincs már olyan
életcélja, hogy megfordítsa a
világot, nem akar más dolgába

avatkozni. Minden héten elkanyarodik a szövetkezeti major
fele, elbeszélget, de tanácsot
csak akkor ad, ha kérnek. A jövõt illetõen egyvalamitõl mégiscsak tart: ha 2013-ban megszûnik a moratórium, nehogy a
külföldiek felvásárolják a termõföldeket. Ugyanakkor optimista, s hiszi: annyi mindenen
keresztülment már ez az ország, a jelenlegi helyzetbõl is
talál majd kiutat. Egy azonban
bizonyos: ha egy családot veszekedés emészt, az nem jut
elõre – ugyanez igaz egy közösségre, s az országra is.
No de kanyarodjunk vissza a
napi rutinhoz. Az állatokon kívül ad elfoglaltságot a 250 tõke
szõlõ, s az ötven gyümölcsfa
is. Megcsodálom a kismalaco-

Ezt követõen együtt ebédel a
család (lányai is, hiszen mindegyik a szülõk közelében maradt), a délután pedig az unokáké, olvasgatásé, míg fél ötkor ismét kezdõdik elölrõl
minden, s ha befejezte a kinti
dolgokat, máris eljött az este.
Tévét nem nagyon néz, kivéve
híreket, azokat azonban különbözõ irányultságú csatornán.
– Elõfordul, hogy nem egyformát mondanak, az ember próbálja helyre tenni a dolgot, s
kiszûrni az igazságot – mondja. – Nem hiányzik a nyüzsgés,
a közösségi élet? – kérdezem,
mire rávágja: nem. Felesége
mosolyogva csóválja a fejét:
dehogynem.
– A gyerekeim úgy nõttek fel,
hogy alig láttam õket. A három
unokámnál már másképp szeretném – szögezi le határozottan. A szülõnek az a feladata,
hogy biztosítsa a megélhetést a
családnak. A nagyszülõnek
már egészen más: a nagymamával kenyeret dagasztanak az
unokák, vele fára másznak, s
szívesen sürögnek az állatok
körül is. Eljárnak gombászni,
vagy sétálni a határba, de mindig „rakománnyal” jönnek,
összeszedik a szemetet, lim-lomot, mert azt a kicsi is tudja
már: a következõ generációk-

nak is meg kell õrizni a földet.
– Mindennap elmondom az
unokáknak, hogy legfontosabb
az életben a család – meséli, s
hozzáteszi: – A feleségem tette
ilyenné a Száraz családot, õ a
legjobb társ, anya és nagymama. Nagy boldogság számára,
hogy két lánya közelükben
akart maradni, s szeretné, ha az
unokák sem távolodnának el.
Kitárult azonban a világ, sokszor máshol találnak megélhetést a fiatalok, ezért bízik abban, hogy megépülnek az
erõmûvi blokkok, és itt tartják
az ifjakat.
Sok mindenrõl tudna mesélni
még. Azokról az idõkrõl, mikor fiatal agrármérnökként a
tehenészeti telep vezetõje lett,
s a hajnali négy órás fejésre
már kint volt, és este nyolckor
adta le a napi jelentést. (Az
üzem valaha második lett az
országos tejtermelési versenyen.) Arról, hogyan maradhatott meg rendszerváltás után is
a szövetkezet, amely életképes
volt, és ahol a tagok jól érezték
magukat. Arról, hogy míg a
megyében sorra mentek tönkre
a tehenészetek, addig a paksi
térségben alakítottak egy tejszövetkezetet, ami ma is mûködik, ugyanúgy, ahogy a mezõgazdasági beszerzõ-értékesítõ szövetkezet. A nyugdíjba
vonulása elõtti utolsó, egyik
legaktívabb évérõl, amikor 15
ezer tonnás gabonatárolót épített a Dunamenti, hatvan százalékos állami támogatással, s
aztán a bértárolás is visszahozta a beruházás árát. Ez már a
múlt – a jelen az unokáké.
– Én az egyszerû parasztembert
szeretem – vallja Száraz István.
Családcentrikus, tisztességes,
nem akarja a másét, s megadja a
tiszteletet a másiknak, sorolja.
Mint mondja, az hogy igazgató
lett, nem számít, az embert úgyis
a végzett munkája alapján ítélik
meg…
Dávid Ildikó
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A Soproni Liga egyik újonca, a
Haladás remekül szerepel a
2008-2009-es bajnokságban. A
14. forduló elõtt 4. helyen állt
a szombathelyi alakulat, így a
Paksi FC ellen mindenképp
esélyesebbnek tûnt. A rendkívül mély talajú pályához a
PFC alkalmazkodott hamarabb. Tököli már a harmadik
percben megszerezte a vezetést a Paksnak, az elõny a találkozó végig megmaradt. Közel
húsz percnek kellett eltelnie
ahhoz, hogy a sokkból magához térjen a Haladás, de az elsõ félidõben igazán nagy hazai
gólhelyzet nem akadt. A fordulás után továbbra is jól állta a
sarat a Paksi FC. A középpályások jól szûrték a szombathelyi akciókat, a paksiak remekül kontráztak. Tököli és Kiss
Tamás rengeteg helyzetet alakított ki, de Rózsa többször
bravúrral hárított. A találkozót
követõen három tizenegyest
kértek számon Sulyok játékvezetõn. – Nagyon értékes gyõzelmet arattunk, boldog vagyok, hogy csapatként, egymásért küzdve futballoztunk
és nyertünk egy nehéz találkozón – értékelt a lefújás után
Gellei Imre, a Paksi FC vezetõedzõje. Az õszi utolsó játéknapon a listavezetõ Debrecent

Fotó: Molnár Gyula

Csak a listavezetõ kerekedett felül Pakson

fogadta hazai pályán a Paksi
FC, a találkozó abszolút háromesélyes volt. A PFC játékosai azonban az elején enerváltan futballoztak, a DVSC sorra

alakíthatta ki helyzeteit. Az elsõ gólra a 20. percig kellett
várni, ekkor Rudolf tekert
mesterien Kovács kapujába. A
39. percben megduplázta elõ-

A Ligakupában újabb két mérkõzésen lépett pályára Paks
NB I-es csapata. A Zalaegerszegtõl idegenben 3:1-re kikapott a
PFC. A paksi gólt Pákai lõtte. Az 5. fordulóban hazai környezetben Szabó János, Tamási, Márkus és Buzás találataival 4:0ra gyõzött Gellei Imre együttese, mely gárda továbbra is a „C”
csoport ötödik helyén áll. Legközelebb november 22-én 17 órától Pécsett vendégszerepel a Paksi FC, majd egy héttel késõbb
ismét idehaza az Újpestet fogadja, mely találkozó kezdési idõpontja 13 óra, helyszíne ismét a Fehérvári úti sportpálya. efgé

nyét a Loki. Egy szögletet követõ kipattanó labdát Szakály
rúgott a PFC hálójába. A fordulást követõen továbbra is a
Debrecen kontrollálta az eseményeket. Az 50. és a 69.
percben is büntetõgyanús események játszódtak le a vendég
16-oson belül, de Kassai sípja
mindkétszer néma maradt. A
szépítéshez a 78. percen jártak
legközelebb a paksiak, de Kiss
Tamás közelrõl mellé lõtt. Az
elsõ félidei teljesítménye alapján nagyobb különbséggel is
gyõzhetett volna a DVSC, a
második játékrészben már öszszeszedettebb Paksi FC ellen.
– Az elsõ játékrészben a debreceniek mind játékban, mind
akaratban fölénk nõttek. Az elsõ negyvenöt perc az övék volt
egyértelmûen. A második félidõben mindent elkövettünk,
hogy szépítsünk, erre megvolt
a lehetõségünk is, gondolok itt
Kiss Tomi helyzetére, volt tizenegyes-gyanús szituáció is.
Összegezve, szerettünk volna
döntetlennel lejönni a pályáról,
erre a második félidõben esélyünk is volt, viszont az eltékozolt elsõ miatt egy feladatom maradt, gratulálni a Debrecennek – fogalmazott a találkozót követõen Gellei Imre.
Az õszi szezon értékelését következõ lapszámunkban olvashatják.
Faller Gábor

Negyedik a PFC II.

Bajnok lett a paksi motoros

A legutóbbi két hétben egy bajnoki találkozót játszott a Paksi
FC II NB III-ban szereplõ labdarúgócsapata. A 14. fordulóban megyei rangadón, Szekszárdon mérkõzött Dienes Pál
gárdája, és Bohner, valamint
Pap góljaival 2:1-re gyõzött. A
15. forduló összecsapását
szeptember 28-án már lejátszotta a Dienes-egylet: Nagybajom-Paksi FC II. 0:4. Az NB
III. Dráva csoportjában jelenleg negyedik a paksi együttes.
efgé

Sûrû volt az október a Paksi
Autó és Motor Sportegyesület
versenyzõi számára. Az év
utolsó nagy csatájában, azaz
az V. Dunlop Trophy-n, amit a
Hungaroringen
rendeztek,
Hirczi Zoltán révén volt érdekelt az egyesület. Az elsõ versenyen technikai okok miatt
Zoli csak a 13. helyen végzett,
de a továbbiakban hihetetlen
menetelést produkált a magyar „amatõrök” presztízs
bajnokságában, s az utolsó
forduló elõtt 17 ponttal vezet-

te a bajnokságot. Egy héttel a
verseny elõtt a paksi bajnokjelölt a Pannónia Ringen hatalmasat bukott, lábfejében két
csont eltörött. Ennek ellenére
rajthoz állt, és a 7. helyen ért
célba, ami a bajnoki címet jelentette számára.
A Magyar Köztársaság Kupán, ahol gyorsasági motorversenyzõk, profik és amatõrök együtt mérik össze tudásukat, Nagy Zoltán, Mukli
Zsolt, Hirczi Zoltán és Péter
Gyula indultak. Kitûnõ ered-

ményt Nagy Zoltán és Hirczi
Zoltán ért el, amikor több alkalommal is az abszolút értékelés 3. helyén végeztek.
Hirczi olyan neveket utasított
maga mögé, mint Adorján Tamás, Talmácsi Gergõ és Vida
Tibor. Feltétlen híveket szereztek ezzel a gyorsasági motorsport közösségében, hiszen
hatalmas eredmény a technikai fölényben levõ neves ellenfeleket szériamotorral legyõzni.
Vida Tünde
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Körmend, Hegyvidék, ZTE kipipálva
Két bajnoki forduló után rögtön
tíz nap pihenés következett az
ASE férfi kosárlabdacsapatának, mivel a Szolnoki Olaj a
mérkõzés elhalasztását kérte a
szövetségtõl. Az indok lényegtelen, nagy valószínûséggel
Taylor Franciaországba szerzõdése miatt kérték a Tisza-partiak
a halasztást, nem akartak megkockáztatni a Sopron és az
Albacomp elleni betli után egy
újabb vereséget. Csakhogy így
ez már enyhén szólva is
komolytalan…
Három mérkõzés következett
egymás után a Gesztenyés úti
csarnokban. Az elsõn a nagy rivális Körmend Fodor Gergelyt,
míg az Atomerõmû Gulyás Róbertet volt kénytelen sérülés miatt nélkülözni.
A paksi csapat már az elsõ negyedben tetemes elõnyre tett
szert, amibõl néha sikerült lefaragni a vendégeknek, de a gyõzelem egy pillanatig sem forgott
veszélyben. Jól sikerült az új játékos, Ashante Johnson bemutatkozása, de a többi légiós is odatette magát, az Atomerõmû pontjainak nagy részét õk szerezték.

ASE – Polaroid Lami-Véd Körmend 86:70.
A következõ találkozón egy
„újonc” csapat látogatott az
ASE csarnokba, a Hódmezõvásárhely jogán induló EnterNet
–NTE Hegyvidék. A játékvezetõk sztrájkja miatt alkalmi bírói
hármas fújta a sípot, szerencsére
a két csapat nem állította õket
megoldhatatlan feladat elé. Kiss
Zsolték már az elsõ félidõben
eldöntötték a találkozó sorsát, a
folytatásban már a fiataloknak
adott lehetõséget Sabáli Balázs
vezetõedzõ. A végén csak a
pontkülönbség nagysága volt
kérdéses, kötelezõ gyõzelem
volt. ASE – EnterNet-NTE
Hegyvidék 100:63.
A sorrendben harmadik hazai
mérkõzésen a Zalaegerszeg volt
az ellenfél. Gulyás Róbert is
meggyógyult, így teljes kerettel
állhatott ki a hazai csapat. A
vendégek a harmadik negyed
elejéig jól tartották magukat,
nem tudott nagyobb elõnyre
szert tenni Sabáli Balázs legénysége. Ekkor Gosa és
Johnson révén kilenc pontot
szerzett az ASE, 15 pontra nö-

velve az elõnyt. A vendégek erejébõl többre már nem futotta,
nem tudtak újítani, így a hazai
csapat zsinórban az ötödik gyõzelmét aratta. ASE – Zalakerámia-ZTE KK 81:64.
– A három mérkõzés közül a
Körmend ellen nem játszottunk
jól, dekoncentráltak voltunk, a
büntetõket is rosszul dobtuk, de
végül ez is elég volt. A Hegyvidék lelkes csapat, a cseréknek
tudtam több játéklehetõséget
adni, és õk ezt ki is használták.
A ZTE ellen az elsõ félidõben
pillanatok alatt eladtuk az
elõnyt, rengeteg eladott labdánk
volt, könnyelmûek voltunk.
Mind védekezésben, mind támadásban jobbak vagyunk
ennél – értékelt Sabáli Balázs.
Sorsoltak a Magyar Kupában.
A legjobb 16 közé jutásért az
ASE ellenfele a kecskeméti
Univer csapata lesz. A mérkõzések idõpontja: november 26.
szerda 18.00 Univer-ASE, november 29. 18.00 ASE-Univer.
Kovács József
Lapzárta után érkezett:
Szolnoki Olaj KK–ASE: 73:70.

Jól lépegetnek a dobogó felé
Az Atomerõmû SE sakkcsapatai a második
fordulóban, hazai környezetben játszottak a
Kazincbarcika ellen. A paksiak elsõ csapata
évek óta a dobogóért harcol, bár a Nagykanizsával és a Zalaegerszeggel szinte lehetetlen felvenni a versenyt. Utóbbi a nyáron a
regnáló világbajnokkal, az indiai Ananddal
erõsített, így a 2008-2009-es szezonban ismét a harmadik hely megszerzését tûzte ki
célul az ASE vezetése. – Továbbra is az ifjúsági munka fejlesztése az elsõdleges feladatunk. A feltörekvõ fiatal tehetségeket a
megyebajnokságon próbáljuk ki, de az NB
I/B-ben játszó együttesünk felét is õk alkotják – mondta el Gosztola István, az Atomerõmû SE sakkcsapatának vezetõje. A dobogóért jó úton halad az ASE elsõ számú csapata, mivel vasárnap 7,5-4,5 arányban legyõzte a Kazincbarcikát, és jelenleg harmadik. Nem ment ilyen jól az ASE II-nek, mivel a budapesti Metinda-Hóbagolytól 6,5-

5,5 arányban kikapott. A bajnoki mérkõzés
elõtti napon azonban szenzációsan szerepeltek az ifjúsági sakk csapatbajnokságon. Veretlenül lettek elsõk a paksi ifjak, vezérük az
alig tízesztendõs Antal Tibor Kende volt, a
6-os táblán 100%-os teljesítményt nyújtott.
– Négyéves korom óta sakkozom, azért igazoltam Szegedrõl Paksra, mert erõsebb
együttesben játszhatom, valamint szerepelhetek a csapatbajnokságban is – válaszolt
kérdésünkre Antal Tibor Kende, akinek fiatal kora ellenére igen jelentõs az eredménysora. Nyolcszoros magyar bajnok, háromszoros csapat magyar bajnok, a korosztályos Európa-bajnokságon 4., míg a világbajnokságon 7. helyen végzett. Az ASE élvonalbeli gárdája november 30-án játszik újra,
az ellenfél idegenben a Makó lesz, míg szintén ezen a napon ül asztalhoz a NB I/B-s
együttes is, a Berta Tibor vezette csapat Budapestre látogat.
röné

Cselgáncshírek
Szlovákiában a Galánta Kupán szerepelt az ASE cselgáncs utánpótlása. A 400 fõs
mezõnyben a paksi fiatalok
közül a dobogó tetejére állhatott: Horváth Jennifer (44 kg)
és Pupp Réka (32 kg), ezüstérmet szerzett: Hosnyánszki
Dániel (42 kg), és Lacza Barna (55 kg), bronzérmes lett:
Skállát Katalin (48 kg), Szõke
Attila (36 kg), Haklik Levente (40 kg), Akkerman Gergõ
(42 kg) és Lukácsi Koppány
(36 kg).
Budapesten, a Diák „C” Országos Bajnokságon tíz ASE
versenyzõ lépett a küzdõtérre,
közülük Sárosi Sára (+45 kg)
ezüstérmes lett, Fricz János
(45 kg) és Lacza Dávid (55 kg)
bronzérmet szerzett.
Ugyancsak Budapesten rendezték a junior csapatbajnokságot, ahol az ASE csapata a
dobogó harmadik fokára állhatott fel. A döntõbe jutásért a
késõbbi bajnok Bp. Honvéd
ellen az utolsó mérkõzésen kapott ki a paksi csapat. (joko)

Mozdul a család
A fenti címmel hirdette meg programját a
Hétszínvirág óvoda a Deák iskola tornatermébe. – Egyre inkább azt tapasztaljuk,
hogy a gyerekek és a felnõttek is egyre kevesebbet mozognak. Idén vállaltuk, hogy
kiemelt helyen kezeljük az egészséges
életmódra nevelést, mely nemcsak a táplálkozást, hanem a mozgást is magába
foglalja – összegzett Lázár Márta, a
Hétszínvirág Alapítvány kuratóriumának
elnöke. Többek közt labdavivés, zsákhúzó
verseny és fagyigyûjtés volt a repertoárban, melyekhez különleges felkészülés
nem szükségeltetett, mivel a gyerekek nap
mint játszanak ilyen vagy ehhez hasonló
feladatokat az óvoda udvarán. Az eredmény természetesen másodlagos volt,
mindenki jól elfáradt, és a végén még egy
kis meglepetésre is futotta.
efgé
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Prága, Amszterdam, Róma, Párizs, Bécs,
Frankfurt. Dobi Krisztina életének fontos állomásai. Pedig kivétel nélkül mindegyik várost futtában látta. Az igaz, hogy
eközben sokat látott, hiszen, ha az ember
négy órán át „futkározik”, van ideje nézelõdni. Négy óra Krisztának a negyvenkét kilométer megtételéhez kell. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusa ugyanis maratonfutó. Büszkén mutatja a falon sorakozó okleveleket, befutó
érmeket, az élményrõl pedig, amit a futás
ad neki, lelkesen, mi több boldogan mesél. A sport számára a mindennapok része. Háromévesen már korcsolyázott,
utána jött a balett, a szertorna, majd általános iskolás korától folyamatosan az atlétika. Tizennégy éve fut a Paksi Amatõr
Futó Fiatalok (PAFF) Klubjában. A félmaratont, huszonegy kilométert már tizenötször teljesítette, maratont az elõbb
említett hat alkalommal. Ez – ismeri el
maga is – nem a fiatalok sportja. Õk a dinamikus és a csapatsportokat részesítik
elõnyben. A maratonért – ami minden fu-

Fotó: Molnár Gyula

New York a maratonista álma

tó álma – nagyon keményen kell dolgozni. Számára, mint elárulta, a hosszútávfutás nagyon jó kikapcsolódás és kiváló
stressz-oldó. A maraton fantasztikus élménye Kriszta szerint hasonlít a szüléshez, végsõkig kimerül, de már tervezi a
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következõt. Azt pedig, hogy tízezrek futnak együtt, lenyûgözõ. Párizsban 35 ezren voltak. A Champs-Elysées, azaz
a„sanzelizé” nyolcsávos útján tizenkét
perc kellett, amíg Kriszta eljutott a rajtvonalig. Természetesen mindig elérkezik
a holtpont, ami legutóbb Frankfurtban 35
km-nél érkezett el. Ilyenkor Krisztina
igyekszik meggyõzni magát „te akartad,
erre készültél egész életedben” gondolatokkal, de sokat segített a közönség azzal, hogy a rajtszámáról leolvasott nevét
kántálva szurkoltak neki is.
Kriszta természetesen folytatja tovább.
Párjával, Zolival minden év elején megnézik a futónaptárt, és kiválasztják, hova
mennek maratont futni. A PAFF-fal is
részt vesznek évente négy-öt versenyen.
Egyik nagy álma, hogy a legnagyobbon, a
New York maratonon ott legyen. Tomi fia
már megígérte neki, hogy addigra dolgozni fog és segíti édesanyját. A fiúk, Gábor
és Tamás egyébként nagyon büszkék édesanyjuk teljesítményére. Igaz, messzirõl
szurkolnak neki, egyikük éppen Moszkvában, másikuk Budapesten folytatja egyetemi tanulmányait.
Vida Tünde

A Bruce Lee-filmektõl a vébéig

A Paksi SE versenyzõje, Trelaj
István 29 éves, a XVI. Tradicionális Shotokan Karate Világbajnokságon két negyedik helyet szerzett kata és kumite
csapatban. Tizenhárom éve ûzi
a karatét, hetente három-négy
alkalommal jár edzésre. Fõ állásban egy biztonsági cégnél
projektvezetõ, esténként munka után megy az edzõterembe.
A világbajnokságon Guzorán
Attilával és Szabó Csabával

csapatban lettek negyedikek
katában (formagyakorlat) és
kumitében (küzdelem). A
franciaországi Voujeaucourtban rendezett vébé elõtt egy
héttel Keszthelyen magyar
bajnokok lettek ugyanebben a
két számban.
– Gyerekkoromban mindig
szerettem volna kipróbálni valamilyen küzdõsportot. Nagyon sok Bruce Lee-filmet
néztem! Versenyezni nem

akartam, de ahogy lépegettem
fölfelé a ranglétrán, akkor jöttem rá, mennyire fontos a verseny, mivel ott tudom igazán
lemérni, hogy mennyit fejlõdtem. Ez volt az elsõ világversenyem, eddig csak regionális és
magyar bajnokságokon indultam. Heti két alkalommal általában 1-1 órát gyakorolunk
együtt, a vb elõtt hétvégenként
volt versenyfelkészítés, ahol a
hat danos mesterek értékelték a
teljesítményünket. Franciaországban mindkét számban a
románok végeztek az elsõ két
helyen, a vendéglátóké lett a
bronz. Kumitében mindig kétkét ember küzd egymással, és
ezt háromszor csináljuk, s a három összecsapás alapján döntik el a pontozók, hogy melyik
csapat nyerte a párharcot. Katában alacsonyabb szintû gyakorlatból van selejtezõ, a döntõben már mester katát kell bemutatni.
– A karate szerintem kifejezetten az a sport, ami a testi

kondíció megõrzésére a legjobb. Remélem, még húsz év
múlva is csinálom! – tudtuk
meg Trelaj Istvántól. Azt még
hozzátette, hogy a vb-n elért
eredményeit leginkább Záborszki Zoltán sensei-nek köszönheti.
(joko)
Dunaföldvári autókereskedésünkbe
értékesítõ, pénztáros és autószerelõ
munkatársat keresünk. Feltétel: érettségi és/vagy szakirányú végzettség.
Szakmai tapasztalat elõnyt jelent.
Jelentkezni : fényképes önéletrajzzal a
mszintai@suzukimild.hu címen lehet.

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

Estbeszéd

Zenebarátok

Dunakömlõd

November 23. (vasárnap) 19 óra
MÁZLI
magyar-német vígjáték

Gutai István és Gutai Istvánné
lesz a vendége az Életfa Kulturális Egyesület következõ
rendezvényének, ahol munkájukról, mindennapjaikról és
sok egyéb másról mesélnek
majd, és kiderül: õk hogyan
látják a világot. Az Estbeszéd
helyszíne a Café 42, ahova november 29-én, este hat órára
várják az érdeklõdõket.

Mozart: Varázsfuvola – Ingmar Bergman operafilmje a
következõ témája a VMK
könyvtárban rendezett összejövetelnek. Minden zenebarátot vár Horváth István november 27-én, este hatkor.

A Faluházi Népfõiskola programsorozatban november 25én, délután öt órától Nepp Balázs elõadását hallgathatják, aki
magyar feltalálókról beszél az
informatika történetében.

November 26. (szerda) 19 óra
A HÁZINYUSZI
feliratos amerikai vígjáték
November 28. (péntek) 19 óra
IMMIGRANTS –
JÓSKA MENNI AMERIKA
szinkronizált amerikai-magyar
animációs film
November 30. (vasárnap) 19 óra
UTAZÁS A FÖLD
KÖZÉPPONTJA FELÉ
feliratos amerikai sci-fi
December 3. (szerda) 19 óra
PARA
magyar vígjáték

1%
A Paksi Deák Ferenc Általános
Iskola Gyermekeinkért, Jövõnkért Alapítványa köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2007ben a jövedelemadójuk 1%-ával
bennünket támogattak. Az ebbõl
befolyt 486.143 Ft-ot az alapító
okiratunkban megfogalmazott
célokra fordítottuk: tanulóink
jutalmazása, kirándulások, és táborozások támogatása, versenyeken való részvétel, rendhagyó órák szervezése. Kérjük, a
jövõben is tiszteljék meg támogatásukkal alapítványunkat.
Gyermekeinkért, Jövõnkért
Alapítvány kuratóriuma
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2006. évi jövedelemadójuk 1%-át 2007-ben az „Együtt a
Jövõ Szakembereiért” Alapítvány
javára ajánlották fel. A befolyt öszszeg 123.240 Ft, melybõl 60.694
Ft-ot az alapító okiratunkban megfogalmazott célokra fordítottunk,
62.546 Ft-ot tartalékolunk.
Kérjük, a jövõben is támogassa
adója 1%-ával az „Együtt a Jövõ
Szakembereiért” Alapítványt
11992206-06198736-100000025
„Együtt a Jövõ Szakembereiért”
Alapítvány kuratóriuma

Pályázat
Aljegyzõt keresnek a városházára. Feladata a jegyzõ helyettesítése és a jegyzõ által
meghatározott feladatok ellátása. Legalább két év közigazgatási gyakorlattal kell
rendelkeznie a jelentkezõnek, a pályázat részletes kiírását
megtalálják
a
www.paksihirnok.hu oldal
Közérdekû rovatában.
A pályázatokat 2009. január 30-ig várják a polgármesteri hivatalba, bõvebb felvilágosítást a jegyzõi titkárságon személyesen, vagy a
75/500-533-as telefonon kérhetnek az érdeklõdõk.

Kiállítás
Fába faragott történelem – Bú
József Szatmárnémetiben élõ
fafaragó kiállítását tekinthetik meg december 12-ig a
mûvelõdési központ kiskiállítójában.
A sárszentlõrinci kézmûvesház alkotói mutatkoznak be a
Városi Múzeum kõtárában. A
kukoricacsuhé- és egyéb alkotásokat december 5-ig láthatják.

Használt gyermekkönyvek
50 forintos egységáron
kaphatók a Pákolitz István
Városi Könyvtárban, amíg
a készlet tart.

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

Adventi készülõdés kezdõdik a
könyvtárban, kézmûves foglalkozás zajlik november 27-én,
16.45-tõl.

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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-20
%
HOYALUX ID
PROGESSZÍV LENCSE AKCIÓ

Az akció idõtartama:
2008. november 15.–2009. január 31.
Az akció részleteirõl érdeklõdjön az üzletben!

Szemüveglencsék japán technológiával

LENS OPTIKA
7030 PAKS
Dózsa György u. 20.
Telefon: 75/511-246

Novemberi
betétlekötési akció!
Évi 11,5%–12,5% betéti kamat
(EBKM: 11,5%–12,5%)!!!
90 napra vagy 180 napra
pénzintézetünknél elhelyezett
lakossági számlabetétekre.
- A kamat összeghatártól független!
- A betétlekötéshez nem kell egyéb szolgáltatást igénybe
vennie!
- Nem kell a bankbetét mellé más befektetést eszközölnie!

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

