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Megújul a
dunakömlõdi stáció

Fotó: Molnár Gyula

A fotón még Fitt Szabolcs plébániaigazgató kezében látható
Gyõrffy József tûzzománc alkotása, ám lapunk megjelenésével egy idõben már a dunakömlõdi templomot díszíti az a 14
képbõl álló, közadakozásból megújult stáció, amelyet november 8-án, 11 órakor szentmise keretében áld meg Mayer Mihály pécsi megyéspüspök.

Pro Urbe díjat
kapott
Juhász Sándor

Fotó: Molnár Gyula

Pakson nem csupán beszélnek arról, hogy mit kell csinálni,
hanem meg is csinálják, amirõl beszélnek. Ezt vallja választott otthonáról Juhász Sándor, akinek városunkért végzett
munkáját Pro Urbe kitüntetéssel köszönte meg a képviselõtestület. Az elismerést október 23-án ünnepi testületi ülésen
vette át az Atomerõmû Sportegyesület nemrég leköszönt
ügyvezetõ igazgatója.
Cikkünk a 2. oldalon

NYUGDÍJAS HITEL
48 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 !

Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni
háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjas hitelt 75 éves korig!
Felvehetõ összeg 100 ezertõl akár 1 millió Ft-ig, futamidõ max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztõrészlet.
Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében
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Újjá kell építeni az országot
nap gyanús, hihetetlenül drága
közbeszerzésekrõl olvashatunk, s csillagászati összegû
végkielégítésekrõl. Több mint
százszoros jövedelemkülönbségek borzolják a kedélyeket,
miközben családok ezrei rettegnek attól, hogy elárverezik
házukat. Okuk van az elégedetlenségre, mert milliárdos
csalók járnak szabadlábon, s
százmilliók tûnnek el pályázatnak álcázva vagy állami
megrendelések útján, taglalta.
Márai sorai ma is érvényesek.
Mindnyájan tudjuk ezt, de úgy
tûnik, a politikacsinálók még
nem tudják. Mi nem akarunk
felfordulást, vért és testvérharcot – békét akarunk, folytatta. Annyit szeretnénk, hogy
a társadalom alapja az igazságosság és a valódi teljesítmények tisztelete legyen. De tudnia kell minden mai és jövõbeni vezetõnek: nem felejtünk, tette hozzá. Tisztázni
kell 1956 emlékét, az elmúlt
20 év következményeit és tanulságait.

Ott tartunk, ahol háborúk és forradalmak
után: újjá kell építeni az
országot – elsõsorban
morális értelemben. Ha
mindenki a saját környezetében, szavaiban
és tetteiben visszautasítaná a hazugságot és az
erõszakot, ha a tisztelet,
megértés és nagyrabecsülés érzelmeit táplálná mások irányába, ha
újra a hit határozná meg
a nemzet tudatát, akkor
még nem késõ, megújulhat a nemzet, zárta
gondolatait Hajdú János.
Dávid Ildikó
Ez a zászló kifejezi Tolna megye 1000 éves történelmét, az itt élõ
közel 240 ezer embernek az együvé tartozását, és ami a legfontosabb: magában hordozza a jövõ reményét is, mondta dr. Puskás Imre, a megyei közgyûlés elnöke a megemlékezésen, amikor
átadta Paks városának a millenniumi megyezászlót. A zászló azt
szimbolizálja, hogy ragaszkodunk hagyományainkhoz. Mostanság azonban rossz úton járunk, elveszítjük azt az értékrendet,
ami eddig megtartott bennünket, ezért minden egyes közösségre,
megtartó erõre nagyobb szükség van, mint bármikor, tette hozzá.

Juhász Sándor Pro Urbe díjas
Juhász Sándor 1990-ben került
Paksra. Elõször edzõként dolgozott, majd három évvel késõbb elvállalta az Atomerõmû
Sportegyesület vezetõi megbízását. A szövetségi kapitány, a
nemzetközi játékvezetõ, a kosárlabda-szövetség országos
szakfelügyelõje – akit a Sportegyesületek Országos Szövetsége, a Magyar Olimpiai Akadémia, a Magyar Olimpiai Bizottság és Tolna megye is elismerésben részesített már – a
várost, ahol az utóbbi közel
húsz évben otthonra talált,
egyszerûen mosolygós városnak nevezi. Kellemes település
Paks, szuper város, itt érdemes
lemenni a piacra is, mert olyan,
mint, ha itt egyetlen nagy család élne. Itt mindenki örül a
másiknak, figyelünk egymásra,
mesélte el Juhász Sándor, aki a

polgármesteri hivatal bejáratát
szereti Pakson a legjobban, hiszen itt fogadhatta a nemzetközi versenyekrõl hazatérõ paksi
élsportolókat. – Nagyon meglepett, hogy ilyen elismerésben
részesített a város, hiszen csak
az életfilozófiámnak megfelelve végeztem a dolgomat: ahol
tudok, segítek, ahol nem tudok, ott nem ártok. Az élet támogatott mindenben, és köszönöm, hogy egy ilyen városban,
ahol az ipar, a tudomány mellett a sport is fontos szerepet
játszik, kaphattam meg a Pro
Urbe kitüntetést – mondta el a
Tehetséges Paksi Fiatalokért
Alapítvány elnöki tisztét is betöltõ sportember. Juhász Sándor kivételes egyéniség: jelenleg is aktívan sportol, golfozik
és a Magyar Golfszövetség elnökségében is munkálkodik.

Fotó: Molnár Gyula

Mert egy nép azt mondta:
„Elég volt.” – Márai Sándor
szavaira fûzte fel ünnepi beszédét Hajdú János polgármester október 23-án, a városháza
elõtti téren. Elege volt a magyar népnek a törvénytelenségekbõl, a vallatásokból, a másként gondolkodók elhallgattatásából, idézte fel az 1956-os
forradalomhoz vezetõ utat.
Nagy Imre, a komoly és õszinte reformer politikájának nyomán „kiszabadult a szellem a
palackból”, az értelmiség és a
sajtó egy részének önszervezõdési törekvéseit már nem lehetett megfékezni, és egyszer ez
a nép azt mondta: elég volt.
Ma ugyanezt a mondatot
halljuk a boltban, munkahelyen, baráti társaságokban, s a
nép ma sem meggondolatlanul
beszél: oka van rá, vont párhuzamot a polgármester. Oka
van rá, mert most is csak statisztál a politikai hatalom belsõ harcaihoz. Mert a gazdaság
fejlesztése helyett féktelen
pénzszórás folyik. Nap mint

Szabadidejében folyton tanul,
olvas és szakkönyveket fordít.
A mai napig vallja, hogy attól
igazán a sport városa Paks,
hogy felismerte: az egyesületekben sportoló közel kétezer
gyerek közül egy sem lesz
olyan, akire ujjal kell mutogat-

ni, mert mindenütt megállják a
helyüket az életben. A sport
ugyanis többek között kitartásra, csapatmunkára és önbecsülésre nevel. Juhász Sándor
örök szerelme a kosárlabda
marad, ezért továbbra is találkozhatunk vele az ASE mérkõzésein, törzshelyén a csapatjátékos kijárójában.
Dallos Szilvia

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4500 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
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, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: 2009. november 20.
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Újabb húsz név került fel arra a
listára, amely a Paksi Atomerõmû Zrt. legrangosabb kitüntetése, a Céggyûrû díjazottjait tartalmazza. Süli János vezérigazgató a mûvelõdési központban
tartott ünnepségen adta át az elismeréseket, melyek értékét –
mint mondta – emeli, hogy a
kollégák javaslatai alapján kapják meg a társaság arra érdemes
dolgozói. Emlékeztetett arra,
hogy elsõ ízben az egyes blokk
elindításának évfordulóján jutalmazták ily módon a példaértékû munkát végzõket. Hozzátette, reméli, hogy Pakson rövidesen ismét „földbe harapnak” a
munkagépek, s elkezdõdik az
atomerõmû bõvítése.
Idén Baksai József Attila, Berkes Sándor, Bíró József, Bodó
Gyula, Gergely József, Györki
László, Horváth László, Karácsony Sándor, Körmöczi
Zoltánné, Kurnász Csaba, Molnár János, Nagy László, Peszt
Lajos, Sárosi Zoltán, Sut

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Az erõmû legrangosabb ünnepén

Lászlóné, Szõke Attila, Takács
László, Tóth József, Varjúné
Baracska Ilona és Zsoldosné Fekete Judit érdemelte ki a Céggyûrût.
Zsoldosné Fekete Judit húsz
éve a paksi atomerõmû munkatársa, 2003 óta a mûszaki vezér-

igazgató-helyettes titkárnõjeként dolgozik. Szakmai felkészültségét folyamatosan fejleszti, 2007-ben gazdasági informatikus diplomát szerzett. Mint elárulta, izgalommal és nagy várakozással érkezett az atomerõmûbe, ahol azonban nagyon

Sokan öregbítik a város jó hírét

23 éve a helyi pedagógus szakszervezet
kezdeményezésére jött létre a civil szervezet. Az akkori városi tanács és az atomerõmû vállalat is azonnal az ötlet mellé állt, és
megszületett a Tehetséges Paksi Fiatalokért
Alapítvány. Az induláskor még az iskolákban a tanévzáró ünnepségeken olvasták fel
a díjazott fiatalok nevét, majd úgy döntöttek, hogy felsorolni nem elég, értékelni is
kell a pályázat nyerteseinek teljesítményét.
Késõbb, hogy a díjkiosztóra érkezõ vendégek is megismerjék a városban élõ fiatalok
tehetségét, a kitüntetettek versekkel, novellarészletekkel és zenei produkciókkal érkeztek, így alakult ki a mai színvonalas gálamûsor.
– Jelentõs változás volt az alapítvány életében, amikor úgy döntöttünk, hogy együtt em-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Büszke díjazottjaira a Tehetséges Paksi
Fiatalokért Alapítvány kuratóriuma, pályafutásukat folyamatosan figyelemmel
kísérik. A szervezet megalapítása óta 22
alkalommal jutalmazta a kimagasló teljesítményt elért fiatalokat a városban,
akik ma már ezernél is többen vannak.

lékezünk a fiatalokkal az 1956-os forradalom
és szabadságharc évfordulójára, azóta jelkép
értékû is a díjkiosztó gála, hiszen az ünnepi
rendezvénysorozat elsõ állomása – mondta

kedves kollégák fogadták. Munkájának gerincét az emberekkel
való kapcsolattartás adja, ez pedig számára sok örömet hozott.
A ma már primerköri fõgépész, Bíró József több mint negyedszázada egy falubelije ösztökélésére cserélte fel addigi otthonát az akkor már nyüzsgõ
Paksra, ahol – mint mondja –
könnyen beilleszkedett. Üzemeltetõk még kevesen voltak,
építõk annál többen, idézi fel. –
Jó dolog látni, hogy azok, akik
nálam kezdtek, komoly pozíciókat foglalnak el. Jó érzés, hogy
tehettem érte valamit – fogalmazott.
Bodó Gyulára, aki lassan három éve mûvezetõként dolgozik, munkahelye rendkívüli
helyzetekben is számíthat.
Ilyenkor számára nem a munkaidõ a fontos, hanem a feladat,
amit el kell végezni. Azt, hogy
sokan ismerik, annak köszönheti, hogy munkája mind a négy
blokkra kiterjed, azt pedig, hogy
kollégái ne csak ismerjék, tiszteljék is, kiváló szakmai hozzáértésével sikerült kivívnia. vida

L. Németh Erzsébet, a szervezet kuratóriumának titkára, aki hozzátette, minden díjazottra büszkék, sokan azóta is öregbítik városunk jó hírét. Az olimpiai bajnok Kovács Antal is átvette gyermekként az alapítvány elismerését, csakúgy, mint Vajer Andrea, aki azóta nagyon sok örömet szerzett Paks zeneszeretõ polgárainak. Díjazott volt ifjú kori
szárnypróbálgatásainak köszönhetõen Bajtai
András, aki azóta szép irodalmi sikereket
tudhat magáénak és Sajnovics Andrea, aki
évek óta a rendezvény háziasszonyaként segíti a kuratórium munkáját. Idén mintegy
ötven paksi diák vehette át az alapítvány elismerését a városháza nagytermében, a felkészítõ pedagógusoknak alapított díjat Antoni
Józsefné, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, és Szabó Klára, a Vak Bottyán Gimnázium tanárai kapták. A felsõoktatásban tanuló paksi diákok közül Tóth Gábor munkáját
díjazták ösztöndíjjal. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány elismerése elsõsorban erkölcsi elismerés, de pénzjutalommal is jár.
Az anyagi díjazást az alapítvány alaptõkéjének kamataiból, valamint alkalmankénti felajánlásokból biztosítják. Idén 428 ezer forintot fordíthattak erre a célra.
-dalTovábbi képek a városi és erõmûves ünnepségekrõl a www.paksihirnok.hu oldalon.
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a díjazottra
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Ötvenhatra emlékezett a Fidesz

Fotó: Molnár Gyula

A városi kitüntetések között
a „Paks kultúrájáért” díjat
kétévente adományozzák,
legközelebb 2010. január 22én, a magyar kultúra napján.
A városházán most javaslatokat várnak a díjazott személyére, aki a város kultúrájáért, a város hazai, illetve
nemzetközi elismertségéért
maradandót alkotott.
A javaslatot, melynek részleteznie kell a jelölt azon teljesítményét, amely méltóvá
teszi a kitüntetésre, legkésõbb
december 20-ig lehet benyújtani írásban a város címzetes
fõjegyzõjéhez. (Polgármesteri Hivatal, 7030 Paks, Dózsa
György út. 51-53.)

Fáklyás felvonulást és ünnepi
megemlékezést tartott a Fidesz és a Fidelitas paksi szervezete október 23-án, amely
már hagyomány. A menet útja
a városháza elõtti téren álló
1956-os emlékmûhöz vezetett, ahol Tóth Ferenc mondott
beszédet. Az országgyûlési
képviselõ kifejtette, hogy a
bukásában is fennkölt harc
egyidejûleg volt forradalom
és nemzeti szabadságharc,
ezért példátlan a történelemben. Egyetlen eszmei alapja
volt, érvényesíteni az õseink
által örökbe ránk hagyott és
Isten által megerõsített jogunkat a szabadsághoz. Felidézte
az egykori eseményeket, a
forradalom és szabadságharc
leverését követõ megtorlást.
Kiemelte: „valamikor megírják majd a történészek a nagy
magyar tragédiának ezt a sötét
és megdöbbentõ fejezetét is, a

hazug bírósági tárgyalásokat,
ahol a magyar fiatalok százait
ítélték halálra vagy hosszú
börtönbüntetésre, a deportáló
vonatokat, amelyek szabadságharcos hõseink ezreit vitték Szibériába, a kolosszális
bûnöket, melyeket a moszkovita bérencek, a forradalom
elnyomása és megbosszulása
érdekében népünk ellen elkövettek. (…) Valamikor majd
csodálatos emlékmûveket is
fog a nemzet állítani a harcokban elesett és a börtönökben
megkínzott, kivégzett mártírjai számára. De mindez sajnos
majd csak akkor fog bekövetkezni, amikor a bûnösök és a
bûnök jelenlegi haszonélvezõi
már vagy kihaltak, vagy egytõl egyig ki lettek ebrudalva a
közéletbõl. Ez az idõ még hátra van, de be fog következni.”
– zárta ünnepi beszédét.
Kohl Gyöngyi

Magyar Gazdaságért Díjakat
adott át október 23-ai nemzeti
ünnepünk alkalmából Varga
István miniszter. A díjazottak
éppen tucatnyian voltak az országból. Köztük Góla Sándor
paksi kereskedõ, aki – mint a
méltatás szólt – pályázati tanácsadói, valamint a kereskedelmi szakmában és a vállalkozói
utánpótlás-nevelésben
nyújtott teljesítménye elismeréseként mint a Kereskedõk és
Vállalkozók Tolna megyei
szervezetének elnöke kapta az
elismerést.
Góla Sándor, mint elmondta,
magánkereskedõvé válása óta,
1981-tõl tagja a szervezetnek.
Akkor evidencia volt, hogy belép, a következõ évben tisztséget is vállalt. Az elnöki posztot
’94 óta tölti be.
Ezt szerettem volna mindig
is csinálni, reagál a kérdésre,
hogy miért lett magánvállalkozó abban az idõben, amikor
ez még nem volt olyan általá-

nos. Eredeti szakmája autószerelõ, de kereskedõvér csörgedezik benne, édesapja is kereskedõ volt. – Független vagyok, a magam ura, a saját elképzeléseimet tudom végrehajtani – sorolja az elõnyeit
annak, ha valaki saját üzletet
vezet. A kezdeti idõszak volt a
legkönnyebb, mondja. Egyrészt – ugye – húsz év nagy
idõ, ma már nem veszi olyan
könnyen az akadályokat, másrészt szerinte a liberalizált piac még nem állt teljesen helyre Magyarországon. Nem tisztultak le a viszonyok, nincs
nagykereskedés, kiskereskedés, nem alakult ki a klasszikus kereskedés, vélekedik. Ezt
persze tetézi, hogy kicsi a vásárlóerõ, a fizetõképes kereslet. Ha ez nem volna, az sem
okozna gondot, hogy a folyton
változó jogszabályokhoz, viszonyokhoz alkalmazkodjanak a vállalkozók, mondja.
Hozzáteszi, hogy régen, ami-

kor õ indította az autóalkatrész-kereskedést, és belépett a
KISOSZ-ba, a szervezet képviseletében havonta végigjárták a megyét, hogy tanácsokkal segítsék a tagságot. Most
már megváltozott a világ, nem
is engednek bepillantást a kártyáikba a kereskedõk, vendéglátósok. A szervezet szerepe
maradt: tagjainak érdekképviseletét látja el, képzéseket
szervez, vizsgáztat, igyekszik
munkahelyteremtõ pályázatokban segítséget adni.
A KISOSZ-ban – meséli –
nagyon jó társaság kovácsolódott össze, megtalálta azokat
az embereket, akikkel jól tudnak együtt dolgozni. Néhányukkal a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában
is együtt dolgoznak, ahol Góla
Sándor elnökségi tag. Ezek a
funkciók nem adnak napi feladatot, de ahogy korábban,
most is megoldja. Ha elszólítja
a kötelesség, bezárja az üzletet

Fotó: Molnár Gyula

Aki betartja az íratlan szabályokat

– mert, hogy egyedül csinálja,
nincs alkalmazott – és megy,
hogy intézze az ügyeket. Megtehetem, nyugdíjas vagyok, a
magam ura, teszi hozzá mosolyogva.
A kérdésre, hogy mirõl ismerszik meg a jó kereskedõ,
azt mondja: a tisztesség fontos
dolog, be kell tartani az íratlan
szabályokat.
Vida Tünde
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Számítanak az orosz befektetõkre
A két ország között fennálló
kereskedelmi és ipari kapcsolatok fejlesztésérõl tanácskoztak orosz és magyar
üzletemberek Pakson, a Prelátusban. A megbeszélésen
szakmai szervezetek és a kereskedelmi kamarák képviselõi is részt vettek.
Jól fejlõdött az orosz-magyar
kapcsolat az elmúlt években,
2002 és 2008 között háromszorosára nõtt a kereskedelmi forgalom a két ország között, tavaly összesen 14 milliárd dollár volt – mondta le Alekszej

Kazacskov, az Orosz Föderáció Magyarországi Kereskedelmi Képviseletének vezetõhelyettese az üzletember-találkozón. Idén, a gazdasági válság következményeként a kereskedelmi forgalom kissé
visszaesett, de ez csak átmeneti állapot, rövidesen ismét stabilizálódik a helyzet, folytatta
tájékoztatóját, majd hozzátette:
a kapcsolatok fejlõdésének
egyik nagyon fontos állomása
lehet a paksi atomerõmû üzemidõ-hosszabbítása és tervezett
bõvítése, hiszen Pakson egy
orosz erõmû mûködik 27 éve,

és nem kizárt, hogy az új blokkok építésénél is orosz szakemberek dolgoznak majd. Az
atomerõmû mellett a térségben
másutt is számítanak az orosz
befektetõkre. – A találkozóval
egy kis biztatást szeretnénk adni az orosz üzletembereknek.
Nagyon sokat kell dolgoznunk
még azért, hogy a legminimálisabb eredményt is elérjük ezen
a területen, de ha száz próbálkozásból csak egy befektetés
megvalósul, már akkor nagy
eredményt érünk el – mondta
el Hajdú János polgármester. A
paksi kistérségben meglévõ

Ingyenes oltás óvodában, iskolában
Már az általános iskolákban
és az óvodákban is biztosított
a 3-14 éves korú gyermekek
H1N1 influenzavírus elleni
oltása. A lehetõségrõl szóló
értesítést november elején
kapták meg az intézmények.
Az Oktatási Minisztérium
az ország valamennyi oktatási intézményét tájékoztatta
arról, hogy lehetõséget biztosítanak az óvodás és általános
iskolás korú gyermekek kampányszerû oltására az új influenza vírus ellen. Az akcióról a szülõk a napokban kaptak értesítést, ezt követõen
írásban nyilatkozhatnak arról,
hogy élnek-e a lehetõséggel.

PAKSI VÍZMÛ Kft.
Paks, Kölesdi u. 46.
Tel.: 75/511-000
Fax: 75/310-467
E-mail:
paksiviz@paksiviz.axelero.net

Vizét bevizsgáljuk!
A PAKSI VÍZMÛ KFT. Vízminõségellenõrzõ Laboratóriuma a lakosság
részére vállal fürdõvíz-, egyedi kutak
és felszíni vizek mintavételezését és
vizsgálatát. Laboratóriumunk 1996
óta akkreditált.
További felvilágosítást, információt
kérni a 75/510-204-es telefonszámon,
Katusné Bíró Máriától lehet.

Amennyiben a szülõ igényli a
védõoltást, akkor az iskolaorvosok és az óvodákban dolgozó gyermekorvosok akár az
oktatási intézményekben is
beadhatják a gyermekeknek,
de saját háziorvosnál is megtörténhet az oltás. Az intézményi kampányoltást a védõnõk szervezik meg a szülõi
nyilatkozatok visszaérkezését
követõen. Az összesítés után
az igényeket eljuttatják az
ÁNTSZ-hez, meghirdetik az
akció napját, így már akár november közepén védettek lehetnek a gyermekek az új influenzavírus ellen. Az oltást a
kampány keretében az általá-

nos iskolába járó diákok és
ehhez a korosztályhoz tartozó
magántanulók, a hatosztályos
gimnázium elsõ és második
évfolyamára járó diákok, az
óvodások, valamint az iskolai
és óvodai dolgozók térítésmentesen kapják. Az akció
december 23-ig tart.
– Elegendõek a készletek,
Pakson is van tartalék az oltóanyagból, de átcsoportosítással pótoltóanyag igénylésére
is van lehetõség – tájékoztatott Frits Adrienn járványügyi
felügyelõ. Az ÁNTSZ munkatársa arról tájékoztatott,
hogy a járvány közeledtével
egyre többen döntenek úgy,

Az egészséges élethez
A több mint 5000 éves kínai orvostudományt követve, ugyanakkor a legmodernebb, EMC-elektronikus meridián mérõ készülékkel feltérképezzük az emberi szervezetet és a szervezet egyensúlyát
visszaállító egyénre szabott tanácsokat adunk.
A mérést követõen, a speciális meridián térkép megmutatja az emberi szervezet gyenge es túlmûködõ pontjait. Szakképzett kollegáink, több száz kínai orvos tapasztalatait adják át Önöknek, s a kínai gyógynövények gyógyító hatásai
alapján, természetes tápanyag bevitelt és meridián pontok
masszírozását javasolják.
Készítessen Ön is MERIDIÁN TÉRKÉPET!
Mérési hely Pakson:
Cél Fitnesz Mozgás Stúdió
2009. NOVEMBER 14-én
13:00-19:00 óra között.
Idõpontra bejelentkezés:
Kozmáné Erzsi EMC képviselõ
0630/912-3206, emcvilag3@gmail.com

kereskedelmi és ipari lehetõségekrõl dr. Sztruhár Sándor tájékoztatta a tanácskozásra érkezett üzletembereket. A Paksi
Ipari Park Kft. ügyvezetõ igazgatójától megtudtuk: amikor a
gazdasági válság kapcsán újszerû helyzettel kell szembenézniük, fontos, hogy a befektetõk biztonságban érezhessék
magukat. Ezért ha a vállalkozók problémáira azonnali megoldást kínálnak, sokkal nagyobb az esély arra, hogy az
európai országok közül hazánkba vagy akár a Magyarországon mûködõ 206 ipari park
közül Paksra hozzák cégeiket
az orosz vállalkozók.
Dallos Szilvia

hogy beoltatják magukat az új
és a szezonális influenza vírus
ellen, és sok szülõ érdeklõdik
telefonon a gyermekeknek
szervezett kampány részleteirõl is. – A nem megfelelõ tájékoztatás, az új influenzavírus
megjelenését
követõen
szárnyra kapott negatív hírek
miatt bizonytalanok az emberek az oltással kapcsolatban,
még az orvosok között is
megoszlanak a vélemények,
van aki szorgalmazza beadását, van aki nem. De ha a beteg
kéri, az orvos nem tagadhatja
meg az oltást – összegezte a tapasztalatokat Frits Adrienn. A
vakcina gyógyszertári forgalomban lapzártánkkor még
nem volt kapható.
-dal-

Pályázat
Pályázatot hirdet az önkormányzat a Városi Rendelõintézet
igazgatói munkakörének betöltésére. A pályázathoz – melyeket
december 10-ig várnak – csatolni kell az intézmény vezetésére,
fejlesztésére vonatkozó programot. A kiírással kapcsolatban
felvilágosítást kaphatnak a Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Titkárságán, továbbá megtalálják a
www.paksihirnok.hu oldal közérdekû rovatában.

6

Paksi Hírnök

2009. november 6.

A közbiztonság közös ügyünk

– Hét megyében garázdálkodott az a betörõbanda, akik
több mint 100 millió forintos
kárt okoztak gazdálkodóknak,
mezõgazdasági üzemeknek:
vitték a sertést, marhát, de még
kisteherautókat is. Be merték
vállalni egy ilyen nagyságrendû ügy felgöngyölítését?
– Hiúsági kérdést csináltunk
belõle. Ígéretet tettem a megyei kapitányságnak: meg tudjuk oldani. Saját magunknak is
megmutattuk, hogy városi kapitányságként képesek vagyunk egy ilyen horderejû
ügyet végigvinni.
– Hét megyébõl, hogyhogy
épp Önöknél akadtak fenn?
– Egy dunaszentgyörgyi gazdálkodónál is bepróbálkoztak.
Pechjükre egy volt rendõrrõl
volt szó, akit nem hagyott nyugodni, hogy beugrottak az udvarába. Ez önmagában csupán
magánlaksértés. Õ azonban
megjegyezte az autójuk rendszámát, itt a kapitányságon pedig nem hagyták annyiban, és
utánanéztek a tulajdonosnak,
akit fel is kutattak egy Ercsi
határában álló házban. A nyomozók szétnéztek a közelben
és találtak egy kis kamiont, tele áruval, amit Pécsrõl loptak
el. Hát így indult a történet,
ami aztán nyolc elkövetõhöz,
köztük orgazdákhoz vezetett,
akik vágóhidat tartottak fenn.
Ehhez kellett szerencse, ráérzés, s hogy ne csak egy kézlegyintéssel intézzük el az elsõre
jelentéktelennek tûnõ ügyet.
Sok dolognak össze kell jönni
ehhez. Nyáron Dunaföldváron
egy étterem parkolójában háromszor törtek fel autókat, ám
két térfigyelõ kamera rend-

Paks nem áll rosszul. A hazai
városok bûnügyi fertõzöttségét
mérõ 274-es listán ügyszámát
tekintve szerencsére csak a
208., míg a negatív rangsorban Dunaföldvár a 68., Tolna
pedig a 31. helyen áll. Hogy
kezeljem a statisztikát?
– A helyén. Tendenciát kell
nézni, legalább öt évet, hiszen

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Több mint 100 millió forintos kárt okozott országszerte az a betörõbanda, akiket végül a paksi rendõrök csíptek fülön – errõl is beszélgettünk a város
rendõrkapitányával. No meg arról: miért nem jó
ma rendõrnek lenni, s hogy a közbiztonság megõrzése nem csak a rendõrség feladata. De kiderül az
is: miért kell beüvegezni egy kitört ablakot. Interjú dr. Kuti Istvánnal.

számtöredékébõl összeállt a
kép – meg is lettek az elkövetõk Budapesten. Valaki mindig
lát valamit.
– Apropó: térfigyelõ kamera.
Pakson jelenleg négy van belõlük, de az önkormányzat már
elkülönített pénzt további
nyolcra. Miért van szükség a
fejlesztésre?
– Jelenleg Nyugat felõl védtelenek vagyunk az utazó bûnözõkkel szemben. Ha elkészül az M6-os, pár óra alatt
még Miskolcról is elérhetõvé
válik a város. A cél, hogy a város bekötõútjait szemmel tartsuk, s ha olyasvalami történik,
amihez tudnunk kell, hogy kik
jártak Pakson, akkor vissza
tudjuk keresni a gépjármûvüket. Nem gondolom, hogy állandó személyzetnek kellene
figyelni a kamerarendszert, az
inkább legyen az utcán. Azonban ha az élet úgy hozza, jól
jöhetnek az adatok – mint a kapitányságunkhoz tartozó Földvár esetében is.
– A tavaly ismertté vált bûncselekmények számát tekintve

2007-ben még Paks a 131.
volt. Egyik évrõl a másikra
jócskán megnövelheti az esetszámot például egy CD hamisítási ügy, s az sem mindegy,
hogy mi áll a számok mögött:
hamisítás vagy emberölés. Tavaly Pakson 473 ügyünk volt,
lopás, csalás, testi sértés, garázdaság. Már most tudom, az
autópálya-építéshez kapcsolódó gázolaj-, mûszakicikk-lopások jövõre megdobják a statisztikát. Ami a lényeg: nálunk
nem jellemzõek a nagy, „kedélyborzoló” bûncselekmények, és éjjel nyugodtan sétálhatunk az utcán. Nemrégiben a
focicsapat kapitányának vitték
el az autóját. Erre felkapták a
fejüket az emberek, ám rendõrkézre került a BMW.
– Hogy érzi, milyen a lakosság véleménye a rendõrséget
illetõen?
– Pakson a közlekedésieken
keresztül ítélik meg elsõsorban
a munkánkat. Mindig van, aki
háborog, hogy megbírságolták,
s nem érti, miért pont õt…
Mert a szabály, az szabály és

mi szavazzuk meg a törvényhozókat, tessék a zéró tolerancia miatt náluk reklamálni.
Most nem jó rendõrnek lenni.
Átalakulóban a közrend, ami a
mindennapi politika játszóterévé vált. Olyan, mint a foci:
mindenki ért hozzá – de ki fog
gólt rúgni? Önmagában nem a
rendõrség létszáma a kulcs.
Normális és követhetõ jogszabályok kellenek, és olyan légkör, amikor a rendõr nem attól
tart, hogy most éppen miért jelentik fel. Vagy nem csupán figyelmeztetést kap az, aki szamurájkarddal hadonászva zaklatja otthonában a rendõrt – ez
a szomszéd városban történt.
– Azért nyugtasson meg:
Paks csendes, nyugodt kisváros…
– Persze, de minden mindennel összefügg. „Ha egy házban
nem üvegeznek be egy betört
ablakot, hamar betörik a többit
is.” New York egykori polgármestere magáévá tette ezt a
gondolatot, mely szerint az apró rendbontás üzenete, hogy
senki nem törõdik semmivel.
Pakson tiszták az utcák, van
közvilágítás és városgondnok
– fontos, hogy elvigyék a szemetet, legyen a közterületnek
gazdája. Az önkormányzat
mellett ugyanolyan lényeges a
lakosság hozzáállása e téren,
valamint, hogy figyeljünk egymásra. Az a szomszéd, aki hazatérvén felfigyelt egy idegen
autóra a társasház elõtt, majd
egy kitárt lakásajtóra és rögtön
tárcsázta a telefonszámunkat,
ugyanúgy hozzájárul a város
nyugalmához. Épp a földvári
hídra hajtottak fel az utazó bûnözõk, amikor hála a gyors riasztásnak, el is kaptuk õket –
40 rendbeli lopás száradt a lelkükön. De az is a közrendhez
tartozik, amikor éjjel pizsamában visznek haza a járõrök egy
kilencéves kisfiút, és még a
szülõnek áll feljebb, hogy ne
avatkozzunk családi dolgokba… A közbiztonság fenntartása nem csak a rendõrség dolga,
s akkor mûködik jól, ha mindenki elvégzi a saját feladatát.
Dávid Ildikó
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Rendõrségi tanácsos címet
adományozott Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti
miniszter Molnár Lajosnak. A
Paksi
Rendõrkapitányság
fõtörzszászlósa szolgálatvezetõ
parancsnok, a kapitányság, illetve a vízi rendészet munkatársainak és az RHK Kft. fegyveres õreinek lõkiképzõje, vezetéstechnikai oktató, intézkedéstaktikai és vegyvédelmi
instruktor. A kommandósoktól
eltekintve õ az egyetlen képzett
mesterlövész Tolna megyében.
Aki ismeri Molnár Lajos
fõtörzszászlóst, az egészen biztosan lõfegyverrel a kezében látja maga elõtt, ugyanis azok szerelmese és egyben tisztelõje. Ez
a vonzódás még gyermekkora
kalandfilmjeivel
kezdõdött,
majd idõvel megérett az elhatározás, hogy hivatásos katona
lesz. Tábori löveg, lövészfegyver, lõszertechnikai szakon végezte iskoláját, majd hat esztendeig volt kiképzõ egy Pest megyei katonai bázison. Amikor

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A hivatása egyben a hobbija is

úgy döntött, hogy hazajön Tolna
megyébe, a rendõrségnél folytatta pályafutását. Amikor 1997ben országosan elindult a szituációs gyakorlatokat középpontba
helyezõ
modernebb
lõkiképzés, vezetõi az õ kezébe
összpontosították a feladatokat.
Mint mondja, a képzés során
igyekszik alaposan felkészíteni
a kollégákat lõtechnikailag és
pszichikailag egyaránt, hiszen

ha fegyverhasználatra kerül sor,
a másodperc tört része alatt kell
reagálniuk. Ha tétováznak vagy
hibáznak, veszélybe sodorhatják magukat, társaikat, civileket.
Molnár Lajossal kapcsolatban a
közvélemény és a szakma az országos sajtót is bejárt postakocsi-rablók elfogásának esetét
emlegeti 1993-ból, de õ volt az
is, aki néhány esztendeje kiszabadított a hó fogságából egy

Pakson vigyáznak a gyalogosokra
Annak ellenére, hogy nemrégiben a Szent István téri zebrán kisteherautó sodort el egy
kislányt, a gyalogos balesetek
számában Paks az ország
egyik legkedvezõbb eredményeit mutatja. Sokat tesznek
ezért a helyi rendõrkapitányság járõrei, de még többet tehetnének a közlekedõk. Minden évben elõfordul egy-két
baleset, a legveszélyesebb a
gimnázium elõtti, valamint a
Szent István téren felfestett átkelõhely. Városunkban már
évek óta – az országos kampányt megelõzõen is – megszokhattuk, hogy reggeli órákban járõrök állnak a gyalogátkelõhelyeknél, segítve az áthaladást. A gépjármûvel közlekedõk nagy többsége megáll,
ha észleli az út szélén várakozó gyalogosokat, de volt már

példa büntetés kiszabására is,
melynek mértéke helyszíni
bírság esetében 3-tól 20 ezer
forintig terjed, szabálysértési
feljelentéskor ez a tétel változhat, mondta el Bakonyi László, a Paksi Rendõrkapitányság
közlekedési alosztályvezetõje.
Hozzátette, a gépjármûvel

közlekedõknek mindig fokozott óvatossággal kell megközelíteni a felfestett útszakaszt,
a bírói gyakorlat szerint ez
maximum 40 km/h-s haladást
feltételez. Ne feledjük azonban, a gyalogosokra is vonatkozik a KRESZ.
Faller Gábor

A gyalogos az úttestre akkor
léphet, ha meggyõzõdött annak veszélytelenségérõl. Az
úttestre váratlanul nem léphet, köteles az úttesten késedelem nélkül átmenni és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a jármûvek
vezetõit megzavarhatja, vagy
megtévesztheti. A kijelölt
gyalogosátkelõ-helyen áthaladó gyalogosnak a jármûvekkel szemben elsõbbsége

van. Ugyancsak elsõbbsége
van – kijelölt gyalogosátkelõhely hiányában is – az útkeresztezõdésnél áthaladó gyalogosnak azokkal a jármûvekkel szemben, amelyek arra az útra kanyarodnak be,
amelyen a gyalogos áthalad.
A megkülönböztetõ jelzéseket használó gépjármûvekkel
szemben azonban a gyalogosnak elsõbbsége ezeken a helyeken sincs.

édesanyát néhány napos gyermekével. Bár a tanácsos szívesen emlékszik vissza ezekre az
esetekre, azt mondja, hogy
szakmai pályáját mindig teljes
egészében értékeli. A rendõrségi
tanácsos cím sem egy eredmény
elismerése, hanem a rendõrség
kötelékében eltöltött huszonhárom esztendõé. Nem jelent elõléptetést, nagy anyagi elõrelépést, de óriási szakmai siker.
Mellette többek között miniszteri dicsérettel, fõkapitányság
vezetõi elismeréssel, soron kívüli elõléptetéssel ismerték el
már eddig is tevékenységét és
megkapta a „Paks Közbiztonságáért” díjat. A fegyverek szeretete magánéletében is jelen van,
légfegyver
gyûjteményének
minden darabja különleges. A
sportot sem hanyagolja, hiszen,
mint mondja, a kondíciójának
nem szabad kívánnivalót hagynia maga után. Amikor dönthetett, hogy nyugdíjba vonul vagy
marad, további három évet írt
alá, mert úgy gondolta, hogy
korosztályából egyre kevesebb
rendõr van állományban, pedig
sokat tanulhatnak még tõlük a fiatalok.
-gyöngy-

1%
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
2007. évi jövedelemadójuk 1%-át 2008-ban
az „Együtt a Jövõ Szakembereiért” Alapítvány javára ajánlották fel. A befolyt összeg
243.079 Ft, melybõl 164.200 Ft-ot valamint a
2007. évi maradványösszeget 62.546 Ft-ot az
alapító okiratunkban megfogalmazott célokra
fordítottunk, 78.879 Ft-ot tartalékolunk. Kérjük, a jövõben is támogassa adója 1%-ával az
„Együtt a Jövõ Szakembereiért” Alapítványt
18861518-1-17
„Együtt a Jövõ Szakembereiért”
Alapítvány kuratóriuma
A Paksi Labdarúgó Klub köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik 2007-ben adójuk fél százalékát felajánlották. A 107.719 Ft-ot sporteszközökre, üvegfestészetre, jelmezkészítésre
használtunk fel.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át 2008-ban a
"Lépjünk Együtt" alapítvány a Kishegyi úti
óvodáért javára ajánlották fel. A befolyt öszszeg: 748.913 Ft. Az összeg nagy részébõl
udvari mászókát, libikókákat vásároltunk. A
fennmaradó összeget dekorálásra fordítottuk.
Kérjük, továbbra is tiszteljék meg támogatásukkal alapítványunkat.
Vaszkó Zsoltné tagóvodavezetõ
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Felkarolják a problémás gyerekeket
be tartozó – jobbára paksi – általános iskolásokkal dolgoznak
együtt.
A gyerekeknek klubfoglalkozásokat szerveznek a pályázatban foglaltak szellemében szocializációerõsítés, közösségépítés és felzárkóztatás céljából. Utóbbi a legkézzelfoghatóbb: korrepetálást takar, ahol
is pedagógusok foglalkoznak
kiscsoportban, vagy akár egyénileg a gyerekekkel. A program részeként júliusban tábort
is tartottak a cseresznyési gyerektáborban. A pályázathoz,
ami húszmillió forintot „hozott
a konyhára”, némi beszerzés is
hozzátartozik, például a gyerekek által használt eszközöké,
az ellátásokhoz szükséges élelemé. Bizonyos szolgáltatásokat is úgy kellett és kell beszerezni, mert ezt elõírja a pályázat. Ilyen például a tervezett

Európai uniós támogatással
szervez klubfoglalkozásokat a
Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat, a program év elején
indult és két évig tart. Végsõ
célja, hogy a társadalomba integráljon hátrányos helyzetû,
problémás gyerekeket. Közvetlen célja pedig, hogy segítsen azoknak a gyerekeknek,
akiknek iskolai problémájuk
van, nem járnak iskolába, vagy
veszélybe került annak elvégzése. A helyzet szerencsére
nem ilyen súlyos, mondja
Borbás László intézményvezetõ. A gyerekek, akikkel kapcsolatban vannak, járnak iskolába, feladatuk tehát, hogy ezt
megtartsák. Borbás László beszámolt róla, hogy negyven
gyerekkel és szüleikkel dolgoznak együtt, velük együttmûködési megállapodást kötöttek. Az intézmény látóköré-

szülõklub elõadóinak biztosítása, illetve két konferencia
megszervezése. A beszerzés elengedhetetlen része a versenyeztetés, ami okozott némi
csúszást, tette hozzá Borbás
László. A szülõklub és a konferenciák terén a családsegítõ
partnere a Paks-Dunaföldvár
Térségfejlesztõ Önkormányzati Nonprofit Kft.
Az eredményességet firtató
kérdésre Borbás László elmondta, egyértelmû siker,
hogy rendszeresek a foglalkozások és meg tudták tartani a
tábort. Ez utóbbiban olyan
gyerekek vettek részt, akiknek
többnyire más esélyük nem is
lenne a táborozásra. Fontos
tény, hogy térítésmentes valamennyi szolgáltatás, így a
szaktanárok segítségével tartott korrepetálások is, amelyeket szintén két éven át biztosí-

tanak azoknak, akiknek erre
szükségük van.
A foglalkozásokon való
részvétel ingadozó, induláskor nagyobb volt az érdeklõdés, a nyári szünetben viszont
lanyhult. A foglalkozásokat
szerdánként és szombatonként tartják, utóbbi a tapasztalat szerint nem túl szerencsés
választás, a nebulók hétvégén
még nehezebben vállalkoznak
ilyen programra. – Tudtuk,
hogy sokat kell dolgoznunk,
hogy a gyerekeket odacsalogassuk és meg tudjuk tartani
ilyen hosszú idõn át a motiváltságot – fogalmazott az intézményvezetõ. Ehhez elengedhetetlen a szülõk és pedagógusok segítsége, húzta alá.
Nélkülük nehéz meggyõzni
egy olyan fiatalt, akinek nem
jelent célt a sikeres iskolai
elõmenetel.
-vt-

Fotó: Paksi Hírnök archív

Új könyvvel szerettetné meg a fizikát

Tankönyvet ír a Nemzeti Tankönyvkiadó felkérésére az
Energetikai Szakközépiskola
fizikatanára, Csajági Sándor.
Az iskola igazgatóhelyettesét
2008 tavaszán kérték fel erre a
feladatra. A kilencedikes tankönyvön dolgozik dr. Fülöp
Ferenc mûegyetemi tanárral
közösen. Ez egy új tankönyvsorozat lesz, a tizedikest budapesti, gyõri, a tizenegyedikest
szekszárdi és pécsi kollégái írják. – A természettudományos
oktatással probléma van – öszszegzi a pedagógus az okot,

amiért új könyvekre van szükség a középiskolákban. Ezek
segítségével szeretnénk elérni,
hogy a diákok megszeressék a
természettudományokat. A
módszer Csajági Sándor szavai
szerint még egyszerûnek is
tûnhet: a szöveget megpróbálják egyszerûbbé tenni, a tananyagot pedig grafikákkal, képekkel színesíteni. A tesztelés
már el is kezdõdött, azaz az országban már két osztályban ebbõl tanítanak. Az egyik egy
ESZI-s, a másik egy gyõri középiskolai osztály, ahol Csajági Sándornak az a kollégája tanít belõle, aki egyébként a tizedikes tankönyv szerzõje.
A pedagógus beszámolt róla,
hogy már be is adták a tankönyvet az Oktatási Minisztériumba azzal a céllal, hogy
felkerüljön a hivatalos tankönyvlistára. Ennek az átfutási ideje hatvan nap, így a karácsony elõtti idõszakra várják az eredményt, hogy elfogadják-e vagy sem, illetve,

hogy kell-e módosítani valamit. Csajági Sándor elmondta, hogy mindjárt két változat
is készül, egy középszintû
érettségire felkészítõ és egy
emelt szintû. Hozzátette, a
tankönyvkiadónak az a terve,
hogy januárra, amikor az iskolák rendelik a tankönyveket, már ez is rendelkezésükre
álljon.
Tankönyvet írni szakmailag a
legnagyobb kihívást jelenti egy

középiskolai fizikatanárnak,
árulta el a pedagógus, aki eddig sem elégedett meg azzal,
hogy pusztán oktassa a fizikát.
Rendkívül sok munkát fektetett a tehetséggondozásba, õ az
alapítója és elnöke a Szilárd
Leó Tehetséggondozó Alapítványnak, a szervezet nevéhez
fûzõdik a több mint évtizedes
múltra visszatekintõ országos
nukleáris fizikaverseny szervezése.
Vida Tünde

BA-TU
Építõipari Kft.
Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!
www.ba-tu.hu
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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Hatalmas tudásszomj lakozik
ebben a leányban, mindig többet szeretne tudni a zenérõl,
de tudását nem akarja magának megtartani, hanem át szeretné adni másoknak, a felnövekvõ nemzedéknek – ezekkel a gondolatokkal méltatta
Balogh Jenõ szekszárdi festõmûvész Juhász Kitti tevékenységét, az ifjú népzenész
elsõ CD-jének bemutatóján.
Kittirõl az elmúlt években sokat hallhattunk, hiszen sikert
sikerre halmozott a különbözõ népzenei versenyeken,
fesztiválokon, így többek kö-

zött dobogós helyezéssel,
arany minõsítésekkel, fõdíjjal, nívódíjjal, kiemelt nívódíjjal büszkélkedhet. Ezek sorában a tavaly Mohácson
megrendezett II. Országos
Népzenei Tehetségkutató versenyen fõdíjat nyert, illetve a
Hagyományok Háza felajánlásában ötven stúdióórát a lemez elkészítéséhez, amelyen
az énekes, citerás számok
mellett vonós is helyet kapott.
Kitti hétévesen kezdett citerázni, és mint mondja, az egyszerû, de csodálatos hangzású
hangszer idõvel rabul ejtette,

Fotó: Molnár Gyula

Juhász Kitti elsõ lemezbemutatója

a népzene elkötelezett híve
lett. A paksi mûvészeti iskolában Lehõcz Józsefné tanítványa volt, ma már a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
népzene tanszakán népi pengetõs szakos hallgató. Tudásszomja újabb és újabb ismeretek elsajátítására ösztönzi,
amit szeretne majd továbbadni, tanárnak készül. A lemezbemutató koncerten közremûködtek Kitti zenész, egyetemi
hallgató barátai, valamint a
mezõtúri Lókötõk citerazenekar. A „Felsütött a napsugára…” címmel megjelent lemezrõl
a
www.juhaszkitti.extra.hu honlapon olvasható bõvebb információ.
Kohl Gyöngyi

Jubileum a Deákban Saját kötet a fõdíj
Jubileumi évkönyvet jelentetett meg a Deák Ferenc Általános Iskola, az intézmény
fennállásának 135. évfordulója alkalmából. Ez a kiadvány nem az elsõ az iskola
történetében, hasonlóképpen emlékeztek meg 125.
születésnapjukról, majd Deák Ferenc születésének 200.
évfordulóján ünnepi évkönyvet adtak ki.
A Deák iskola három évkönyve közül a legnehezebb az elsõ anyagának összeállítása
volt, hiszen nem állt rendelkezésre olyan archívum,
amelyre
támaszkodhattak
volna, emlékezik vissza
Pétersz Mária tanárnõ. Egy
dobozban fotókat találtak, és
szorgalmasan levéltáraztak,
míg végül összeállt az anyag.
Abban az évkönyvben az iskola története kapott nagy
hangsúlyt, de mellette az intézmény teremtette hagyományokat, egykori deákos diákok – ma kollégák – visszaemlékezéseit, versenyeredményeket, illetve diákok verseit is megörökítették.
A megjelenés apropóján a
második könyv Deák Ferenc
életének és munkásságának
bemutatására helyezte a hang-

súlyt, megjelenítette az újabb
hagyományokat, eredményeket. Különleges fejezete a helyi és megyei sajtóból szemelgetett cikkek gyûjteménye. A
legfrissebb, II. jubileumi évkönyv esetében az anyag öszszegyûjtése ismét csak nem
okozott sok gondot, viszont
míg az elsõ kettõt profi
tördelõszerkesztõ gondozta,
ezt az egyáltalán nem egyszerû feladatot most Pétersz Mária vállalta fel. Mint mondja,
szívesen dolgozott mindhárom kiadvány megszületésén
annak minden nehézségével,
mert a könyvek lapjairól viszszaköszön az a sok munka,
amit az iskolában végeznek. A
könyvben folytatódik az iskola története, összegyûjti az
újabb eredményeket, és ez alkalommal nagyobb hangsúlyt
kap a sport. Az évkönyv ötszáz példányban készült el a
Paksi Atomerõmû Zrt. támogatásával, a könyvek már a diákok birtokában vannak. Kiadása tulajdonképpen a nyitánya volt az ünnepi évnek. A
születésnap áthatja az egész
tanévet, megjelenik az intézmény hagyományos programjain. Emellett tavaszra terveznek ünnepi hetet, mely gálával zárul majd.
-gyöngy-

A paksi székhelyû Pákolitz István Alapítvány kuratóriuma
költõi pályázatot hirdet 18. életévüket betöltött paksi alkotók
számára. A szervezet egy verseskötet kiadásához nyújt anyagi segítséget a pályázat gyõztesének.
Pályázati feltétel a megszerkesztett kötet kéziratának beküldése 2010. március 1-jéig. A
kézirat kötetben még meg nem
jelent verseket tartalmazhat. További feltétel, hogy a pályázó
bizonyíthatóan kötõdjön Pakshoz: az alapítvány paksi születésû és itt élõ, vagy paksi születé-

sû, gyermekkorát itt töltõ, de
már nem a városban élõ alkotók, illetve nem paksi születésû,
de jelenleg itt élõ, állandó lakosok jelentkezését várja. A pályázat jeligés. A szervezõk zárt borítékban kérik mellékelni a pályázó nevét, címét és egy rövid
bemutatkozást, kitérve rá, milyen kötõdése van Pakshoz. A
pályázat során egy díjat oszt ki a
bírálóbizottság. A kéziratok leadási címe: Városi Múzeum,
7030 Paks, Deák Ferenc utca 2.
Pf. 141. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2010. május 14én kerül sor.
-kg-

Ki mit tud? Pakson
November 10-ig még várják a
jelentkezõket a hatodik paksi Ki
mit tud?-ra. A paksi úttörõk és a
a mûvelõdési központ munkatársai három kategóriában rendezik meg a tehetségkutató versenyt. Alsós, felsõs és középiskolás korcsoportban várják azokat, akik a vers-, próza- és mesemondás terén szeretnék megméretni magukat. Hasonlóan
három korcsoportban fogadják
a páros és csoportos táncot bemutatókat. A hangszeres zene
mûvelõi közül az általános iskola felsõ osztályába járók, illetve

középiskolások jelentkezhetnek
szóló- és kamaraelõadással.
Fontos tudni, hogy egy-egy bemutatkozás nem tarthat tovább
öt percnél.
A Ki mit tud? november 21én, két helyszínen zajlik majd: a
mûvelõdési házban és a mûvészeti iskolában. Jelentkezési lap
beszerezhetõ a mûvelõdési központban vagy letölthetõ interneten a www.paks.hu oldalról.
További információt a programról Fodor Melindától kérhetnek
a 75/519-153-as telefonon.
-gk-

A munkavédelem
új távlatai
A biztonságos munkavégzés
közös érdeke a munkáltatónak
és munkavállalóknak, így hát a
hatékony munkavédelem is
közös ügy. E gondolat szellemében rendezett harmadszor
is ismeretbõvítõ kiállítást és
elõadássorozatot a Paksi
Atomerõmû Zrt. Biztonsági
Igazgatósága és Munkavédelmi Bizottsága. Nagy Lajos, a
bizottság elnökhelyettese kiemelte, hogy szeretnének bemutatni és ajánlani olyan eszközöket, melyek segítenek
csökkenteni a munkahelyi
kockázatokat. Miután ezen a
téren is komoly fejlõdés és
rengeteg új lehetõség van, kétévente megszervezik az
Együtt az egészségért és munkabiztonságért
programot,
ahol nemcsak a dolgozók ismerkedhetnek a lehetõségekkel. A résztvevõk között munkahelyi vezetõk is vannak, így
még nagyobb az esély arra,
hogy a most még újdonságnak
számító védelmi eszközöket
rövidesen az erõmûben viszontlássák. A harmadízben
megrendezett programra érkezõk elsõként dr. Ried József
munkapszichológiai szakértõszaktanácsadóba „botlottak”.
Ried József nem hagyományos munkavédelmi eszközökkel érkezett, hanem két
olyan berendezéssel, amelyeket pszichológiai vizsgálatoknál alkalmaznak. Mint mondta, már az is a munkavédelem
része, hogy egy-egy feladat elvégzésére arra alkalmas embereket alkalmaznak. Az irodaépület földszintjén továbbhaladva ergonómiailag tesztelt
irodaszékeket, masszírozó gépeket is ki lehetett próbálni,
optometrista, azaz szemspecialista, illetve kiropraktõr –
kézzel gyógyító ember – is
várta az érdeklõdõket. Megismerhették az erõmû dolgozói a
legújabb védõfelszereléseket,
védõruhákat, köztük például a
Magyar Honvédségét is. -vt-
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Fõépítészek konferenciája Pakson

Fotó: Paksi Hírnök archív

Paksi Hírnök

Az építész szakma érdeklõdését a Paksi Képtár épülete is felkeltette. Tavaly ezt jelölték az Európai Unió Kortárs Építészeti
Kitüntetésére. Országonként öt alkotást neveznek be, s már
maga a jelölés is nagy elismerésnek számít.
Az Országos Fõépítészi Kollégium februári ülésén döntött
arról,
hogy
2010-ben
Györköny és Paks közös ajánlatát fogadja el a XV. Országos
Fõépítészi Konferencia megrendezésére. Korábban még
nem volt példa arra, hogy két
település közösen rendezett fõépítészi konferenciát, elhatározásuk és a megvalósításra vonatkozó terveik szép példái a
kistérség települései közötti
együttmûködésnek.
A szakmai munka alapvetõen
Pakshoz kötõdik majd. A tervek szerint Györköny kirándulási célpont és szekciótanácskozás témája lesz. A kollégium
az eddigi gyakorlatának megfelelõen ez év õszén létrehozza
a Konferencia Elõkészítõ Bizottságot, melyben Horváth
András, Paks fõépítésze, továbbá Virányi István, dél-dunántúli állami fõépítész és
munkatársai is vezetõ szerepet
kapnak. A paksi konferenciahelyszín kiválasztásának indokairól, a konferencia témajavaslatáról Horváth András fõépítész beszélt.
– Mivel indokolta Paks szerepvállalását a fõépítészi konferencia rendezésében, milyen
ajánlást tett az Országos Fõ-

építészi Kollégiumnak Paks
vonatkozásában?
– Paks az elmúlt évtizedekben
mindig tudott országosan is érdeklõdést keltõ fejlesztéseket
létrehozni, jó példát mutatott a
hagyományok õrzésében, de
azok bátor és korszerû fejlesztésében is, következetes városfejlesztéssel meg tudta õrizni kisvárosi karakterét, és ehhez illõ
léptékben, építészetileg igényesen tette hozzá a mai kor létesítményeit. Számos tervpályázattal, kiváló építészek bevonásával több tervezett vagy megvalósult létesítménye keltette fel a
közvélemény figyelmét. A konferencia fõ témájaként a „kulturális alapú városfejlesztés” és a
„kreatív város” témakört ajánlottam, melyet a kollégium vezetõsége elfogadott.
– A témajavaslatokat több felületen is lehet értelmezni. Az
átlag polgárnak nem csupán az
építészet jut eszébe, ha kulturális városfejlesztésrõl, kreatív
városról hall. Hogyan értelmezi az építész, az építészet a fogalmakat, mit jelentenek Paks
tekintetében?
– A város talán legfontosabb
kulturális tényezõje az építészet, pontosabban az épített
környezet alakítása. Az építé-

szetet komplexitásában kell értenünk, melybe beletartozik a
városi dizájntól a táj- és kerttervezésig, a belsõ építészettõl az
utcabútor-tervezésig, a lakástervezéstõl a középület-tervezésig
minden. Az új minõségû épített
környezet a kulturális alapú városfejlesztést a várospolitika
meghatározó elemévé teheti. A
kreatív városépítészet lényege,
hogy nem elszigetelt kulturális
projektekrõl, elzárt területekrõl
és független fejlesztésekrõl van
szó, hanem az összes innovatív
törekvés egy hálózatba való
rendezésérõl, és a más mûvészeti ágakkal való kommunikációról. Fontos szerepük van a
civil városi szereplõknek, mûvészeti csoportoknak abban,
hogy a városról szóló kommunikációban részt vegyenek,
hogy alternatív diskurzusokat
alakítsanak ki. A kreatív város
szemléletével elindított folyamat megváltoztatja a hatalom
és a társadalom viszonyát, felszabadítja a kreatív energiákat,
és egy újfajta életmódra nevel.
Mivel megoldásaiban közelít a
valós belsõ igények kielégítése
felé – miközben azokat gerjeszti is – magában hordozza a
fenntarthatóság lehetõségét,
mely ma gondolkodásunk szerves része kell, hogy legyen. A
hagyomány és a helyi kötõdés
párosítása az innovatív és kreatív szellemiséggel hatékony
eszköze lehet a helyi értékek
megmutatásának, hasznosításának és megõrzésének.
– Milyen érdeklõdésre számítanak a konferencián?
– A konferenciára általában
150-200 szakember érkezik,
kétharmad részben teljes idõtartamra. A települési, megyei,
területi, állami fõépítészek
mellett az építészetet és az építésügyet felügyelõ szakpolitikusok jelenlétére is számítani
lehet. Véleményem szerint a
rendezvény jó alkalom a kapcsolatteremtésre és a helyi párbeszédre is.
Tell Edit
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Afrikába készül a fiatal doktornõ

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Kétszer járt már a fekete kontinensen, ám egészen gyakorlatot, foglalkozni az emmás körülmények között. Most Kongóba készül egy berekkel, s ha könnyíthetett valaki panaszán.
misszió keretében gyógyítani dr. Szõcs Teodóra.

A doktornõ idén tette le a háziorvosi szakvizsgát, Németkéren
és egy paksi rendelõben is találkozhatnak vele a páciensek.
Elõbbi helyen felnõtteket és
gyerekeket egyaránt vizsgál, s
mint meséli, szeret a diákokkal

diskurálni – így legalább kiélheti tanítói vágyát. E szenvedélyének hódolva az orvosi diploma
után földrajztanárit is szerzett.
Vér nem válik vízzé, ugyanis
nagyapja földrajztanár, s hogy a
mondás mennyire igaz, édesanyja meg háziorvos, ez utóbbit
hivatásul, a földrajzot pedig
hobbijául választotta.
A hivatást azonban nem adták
könnyen. Az egyetemen úgy fogadták õket a professzorok:
gondolják meg jól, még elmehetnek máshová… Nehéz pálya, élethosszig tartó tanulás,
nagy felelõsség, ami nincs
arányban a megbecsüléssel,
„biztatták” a hallgatókat. Szõcs
Teodóra azonban maradt, s nem
csak azért, mert elmondása szerint: amit elkezd, azt befejezi,
akkor is, ha nehéz. Szerette a

A Cédrus Csemete Kertészet
várja látogatóit az alábbi kínálattal:
- Konténeres örökzöldek, virágzó cserjék, díszfák nagy választékban
- Szabadgyökerû gyümölcsfák, csemegeszõlõk,
rózsák nagy választékban
- Ültetéshez kaphatók kerti földek, fenyõmulcs, marhatrágya stb.
November közepétõl kínálunk földlabdás fenyõket,
kérésre beültetve, karácsonyfának.

Látogasson el árudánkba,
nyitva hétfõtõl szombatig, amíg világos van!
Cím: Paks, Széchenyi tér 3. Pámer Andrea
Tel: 20/2240070, 20/2225995, cedruskerteszet@citromail.hu

ELADÓ PAKSI INGATLANOK

A Kossuth Lajos utcában 4 szobás össz-

A Kossuth L. utcában 3 szobás földszinti,

komfortos családi ház eladó. Irányár:

felújított lakás, garázzsal, kerttel eladó.

21,1 M Ft.

Irányár: 16,8 M Ft.

FONYÓ LAJOS INGATLAN ÉRTÉKBECSLÕ, KÖZVETÍTÕ.
Tel: 70/310-8374. E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu
Ingatlan eladás-vétel elõtti értékbecslés, épületdiagnosztikai vizsgálat

Afrikába elõször 2002-ben jutott el, mégpedig egy National
Geographic-ban megjelent feladvány kapcsán, amelyet sikeresen
megfejtve olyan szerencse érte,
hogy kéthetes szafarit nyert, ahova édesapjával utazott el.
Két évvel késõbb már tudatosan választotta a fekete kontinenst orvosi gyakorlata célpontjául, ám a nemzeti park után
most egy nagyvárosi kórház
szülészeti osztályának életébe
nyert bepillantást Ghánában,
ahol napi 50-70 csecsemõ látott
napvilágot, átlag 2 kg súllyal…
A kulturális sokk õt is elérte, s az
országban járva szembesült azzal, mintha másik bolygóra
csöppent volna. Erõsnek kell
lenni, megszokni a nyomor látványát, emlékszik vissza az ott
töltött hetekre, amelyek nyomán
sok minden átrendezõdik az ember lelkében. Értékek, viszonyulások, örömök, bánatok, betegségek – nem európai mércével
mérendõek. A hála sem, ahogy
ahhoz fordulnak, aki enyhített
szenvedésükön.
Teodóra most Kongóba készül.
Már felvette a kapcsolatot az
Afrikai-Magyar Egyesülettel,
amely nonprofit szervezetként
önkéntesekbõl álló missziókat
szervez. Apró falvakat keresnek
fel, ahol mobil sátrukat felállítva
igyekeznek a legszükségesebb
ellátásban részesíteni az ott élõket. Mi motiválja a fiatal doktornõt? A segíteni akarás mellett a
szakmai kihívás, hogy ne csak
könyvekben olvasson trópusi betegségekrõl, hanem lehetõsége
legyen meggyógyítani is azokat.
Tervei szerint február környékén utazna el a misszióval, és
egy hónapot töltene ott. Ehhez
azonban nem elég a lelki és fizikai felkészülés: utazásának és
kint tartózkodásának költségeit
saját magának kell elõteremtenie, ezért jelenleg támogatókat
keres, akik hozzásegítik célja eléréséhez.
Dávid Ildikó

Paksi Hírnök

Újabb 37 életfa
Szép hagyományt teremtettünk Pakson négy esztendõvel ezelõtt, amelynek évrõl
évre egyre többen kívánnak
részeseivé válni, értékelte
Jantnerné Oláh Ilona, az
ÖKO Munkacsoport Alapítvány vezetõje „Ültess fát,
életfát” programjukat, amelyet a Jövõ Drogok Nélkül
Alapítvánnyal karöltve indítottak hódító útjára. A környezeti nevelés jegyében
szervezõdõ akció lényege,
hogy azok a családok, amelyekben az átadást megelõzõ
egy évben született kisbaba,
facsemetét kapnak, amennyiben vállalják, hogy odaadóan
gondoskodnak róla, és gyermekeiket is erre tanítják. A
szervezõk bíznak abban,
hogy ha egy kisgyermek úgy
nõ fel, hogy van egy fája,
amiért felelõs, amelyhez kötõdik, akkor szeretettel fordul
majd a természet minden kincse felé. Idén 37 család kért
gyermekének életfát, ezzel
számuk Pakson megközelíti a
száznegyvenet. A programban, amelynek keretében egy
alkalommal rendkívüli akciót
is hirdettek, számos megható,
kedves történettel találkoztak
a szervezõk. Ilyen például
Prantner Jánoséké, akik Egerben élõ unokájuknak ültettek
életfát. A nagypapa elmondta,
hogy már most örömmel tölti
el, ha arra gondol, hogy amikor lányáék hazalátogatnak,
büszkén mutatja majd a kicsinek, nézd ez a te fád. A facsemeték mellé egy emléklapot,
illetve a fára függeszthetõ
emléktáblát is átadtak az
igénylõknek, akik hosszúfürtû májusfa, gömbkõris, kislevelû hárs, illetve japán díszcseresznye közül választhattak. A szervezõk arra kérték a
családokat, hogy küldjenek
nekik „életfás” fotókat, történeteket, ugyanis késõbb szeretnének egy kiadványt készíteni.
-gyöngy-

Paksi Hírnök

Gurítással
ünnepeltek
Teljesen természetesen tekézéssel ünnepelte tizedik jubileumát
a Teke-tória, azaz a Horváthné
Szeip Ildikó által életre hívott
amatõr tekebajnokság. A PSE
szabadidõsport szervezõje elmondta, hogy annak idején a
program életre hívásával azt az
ûrt akarta betölteni, amit az okozott, hogy megszûnt a lehetõség
az alkalmi gurításokra. Azóta
évente kétszer teketóriáznak az
ASE Tekeklubjában. Az érdeklõdés mindig komoly, most pedig kivételesen nagy volt, így
már „hajnali” 8-kor gyülekeztek
a csapatok. Sok volt a régi arc,
hiszen nem egy társaság elejétõl
fogva rajthoz áll. Bár a tekézésé
a fõszerep, a dolog másról is
szól: mindenki barátostól, családostól érkezik, s egy napot kellemesen, együtt játszva tölt. Elengedhetetlen része a programnak a piknik, amihez a jubileumon az égiek is hozzájárultak:
remek idõ volt a szabadtéri sütéshez, fõzéshez. Az égieken kívül a PSE-nek jár még köszönet,
minden négyfõs csapat húst kapott, amit kedvére készíthetett
el. Akadt, aki bográcsot ragadott, mások inkább a sütés mellett tették le a voksot. Aztán,
amikor felharsant a hívó szó, tekegolyót ragadtak.
A nap kedves ünnepségbe torkolt, Ildikó és a PSE is készült
erre. Egyrészt mindenki kapott
egy emblémával díszített pólót,
másrészt az eredményhirdetésen hatalmas tortát szegtek
meg. A csapatok is meglepték a
szervezõt
apróbb-nagyobb
ajándékokkal, köztük az elmúlt
alkalmak legjobb pillanatait rejtõ fotóalbummal, és azoknak a
gyerkõcöknek a tenyérlenyomataival, akik a Teketória megszületése óta jöttek világra a
rendszeresen résztvevõ családokban. „Mellesleg” a gyõztes
egy régi motorosok alkotta csapat, azaz Juhász Vera, Hanti
Ágota, Pécsi Zsolt és Pach Zoltán lett.
Vida Tünde
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Nemzetközi botforgatók
Nemzetközi nyílt twirlingbajnokság volt a közelmúltban
Pakson, a helyi Elevenek
Twirling Sportegyesület szervezésében. Három ország közel 140 versenyzõje mérte
össze tudását az ASE Sportcsarnokban.
Ez a nemzetközi nyílt twirling
bajnokság nem új keletû, az idei
a hatodik volt. Magyarország
másodszor vállalta a szervezõ
szerepét, három évvel ezelõtt a
Paksi Twirling és Botforgató
Kulturális és Sportegyesület
volt a házigazda, ez alkalommal
pedig a Paksi Elevenek Twirling
Sportegyesület. Az idei versenyre Magyarország, Horvátország és Szlovénia delegált
138 sportolót több településrõl,

illetve egyesülettõl. A verseny a
hagyományos kategóriákban
zajlott, azaz kötelezõ és szabad
gyakorlatokat mutattak be a botforgatók egyéniben, páros és
csoportos formációkban. Ezen a
versenyen is érzékelhetõ volt,
hogy a magyarországi twirling
sport az elmúlt években sokat
fejlõdött, a külföldi versenyzõk
már kérik, hogy összemérhessék tudásukat a magyarokéval,
ami fontos visszajelzés – mondta el Vadóc László, a Magyar
Twirling Szövetség elnöke.
Mint kifejtette, a sportolók eredményei, száma, a pontozó bírák,
edzõk képzése, illetve az elismertség tekintetében egyaránt
jó úton halad a magyar szövetség, amely 2010-tõl a világszövetség teljes jogú tagja lesz. A

megmérettetésen a papírformának megfelelõ végeredmény
született, hiszen a szlovénok taroltak, de a másik két félnek is
van mire büszkének lennie. A
magyar mezõnybõl a két paksi
egyesület sportolói közül egyéniben Kerti Szandra, párosban
pedig a Gelencsér Kitti és
Hirczi Andrea, valamint a Frast
Krisztina és Vincze Ágnes alkotta formáció második, Gazdag Gabriella harmadik helyezést ért el. Büszkék Mezõsi Judit, illetve Mezõsi Ráhel egyaránt negyedik, Ékes Edina ötödik, valamint az „utánpótlás”
mezõnybõl Papp Veronika elsõ
helyezésére – értékelt Szekeres
Judit, a szervezõ egyesület képviselõje.
Kohl Gyöngyi

Nem csak sport, életforma
Kezdõcsoportot indít a Paksi
Tai Ji Quan Sportegyesület.
Olyan érdeklõdõket várnak,
akik életmódszerûen szeretnének mozogni, szeretnék megõrizni egészségüket, vagy
harcmûvészeti alapokra szeretnének szert tenni, szól az egyesület felhívása. Ugyaninnen kiderült, hogy bár a harc, egészség, küzdelem és gyógyítás
szavak kissé furcsán hangzanak egymás mellett, a kínai
harcmûvészetekben és különösen a tai ji gyakorlataiban
azonban ezek mind együtt vannak. Ez egy õsi, kínai harcmûvészeti rendszer, s mint ilyen, a
belsõ energia mozgatása, keringetése adja az alapját. A tai
ji több mint egy mozgásmódszer, egészen más, mint egy
tornagyakorlat, jellemzi Vájer
Attila oktató. Hozzátette, õ
maga azért döntött emellett,
mert olyan hiteles, kipróbált
módszer, amely nagyon régre
nyúlik vissza, ezeréves hagyománya van. Számára azért volt
vonzó – és ezért ajánlja másoknak is –, mert egy jól követhetõ, hiteles tanítvány-oktató-

mester láncolat van, amely garancia arra, hogy hitelesen örökítik tovább a hagyományokat.
Ez egy olyan gyakorlatrendszer, amit egészen fiatalon el
lehet kezdeni és szinte korhatár
nélkül lehet végezni akár egész
életen át, nem akadály az idõskor, húzta alá Attila. Elmondta,
hogy Pakson tíz éve folyik oktatás, 2004-tõl egyesületi formában. Körülbelül tíz-tizenketten vannak, akik évek óta,
haladó szinten ûzik. A kezdõcsoport is formálódik már.
Akad a jelentkezõk között 10-

12 éves gyerek és jóval idõsebbek is, ami nem gond, mert
eleinte együtt haladnak, késõbb – ha kitartóak lesznek –
elválnak útjaik, mert mást várnak el attól, aki „csak” mint
egészségmegõrzõ mozgásként
tekint a tai jire és mást attól,
aki mint harcmûvészet iránt érdeklõdik.
Az edzéseket hétfõnként a
Vak Bottyán Gimnáziumban
tartják 17.30-tól 19 óráig, szerdánként pedig a Bezerédj Általános Iskolában 18-tól 20 óráig.
-vida-
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A Paksi Halászcsárda egykori
bérlõjével a piacon találkoztam. Gazdag Pista bácsi azon
a pénteki napon is lángost sütött. Régi ismerõsként köszöntöttem, majd egy fényképet
tettem elé s megkérdeztem tõle, hol készülhetett a fekete-fehér fotó? Azonnal rávágta: a
Paksi Halászcsárdában, melyet a nyolcvanas évek második felétõl a kilencvenes évek
elejéig bérelt a Paksi Halászati Tsz-tõl…
– A dunaszentgyörgyi kisáruházat béreltem és vezettem,
amikor megkeresett a Paksi Halászati Tsz elnöke, s megkérdezte, üzemeltetném-e a halászcsárdát. Néhány hetes gondolkodás
után igent mondtam a felkérésre
s annak rendje és módja szerint
megkötöttük a bérleti szerzõdést. 1987 áprilisában kezdtem
a munkát, én voltam az elsõ
szerzõdéses üzemeltetõ, korábban a tsz gondoskodott a mûködtetésrõl. Elõször hároméves
bérleti szerzõdést kötöttem a fiam nevére, mert a jogszabályok
akkor nem tették lehetõvé, hogy
két kereskedelmi-vendéglátó
egység szerepeljen egyetlen
bérlõ neve alatt.
– Pista bácsi emlékszik a bérleti díj összegére?
– Emlékszem bizony! 125
ezer forint volt havonta.
– Az bizony nem kevés…
– Nem bizony! S ezért az
összegért csupán a küszöböt
léphettem át, az üzemeltetés és
rezsiköltségek még ezen felül
terheltek.
– Hány fõs személyzettel dolgozott? Nem okozott gondot a
bérleti díj, a munkabérek kifize-
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Hogy volt…?

Paksi Halászcsárda
az 1980-90-es években

tése? Szabad kérdezni, mekkora
forgalom volt az elsõ idõben?
– Amikor odakerültem, huszonkilencen dolgoztak a csárdában: szakácsok, pincérek,
konyhalányok, adminisztrátor,
takarító személyzet, az udvarosfûtõ, no és a háromtagú Mokka
Zenekar. Az elsõ évben a bruttó
árbevétel 6,5 millió forint volt.
A forgalom kétharmada az élvezeti cikkek – szeszesital, üdítõ,
kávé, trafik-áru, dohány – eladásából származott, egyharmad
része származott csupán az ételeladásból. A legnépszerûbb a
halászlé, túrós csusza, valamint
a paksi palacsinta volt.
– Nagyon érdekes az árbevétel
arányainak alakulása. Így volt
ez más vendéglátóhelyeken is?
– Akárhogyan is volt más éttermekben, én elhatároztam,
hogy fordítok egyet a szokásrenden, és megpróbálok nagyobb ételforgalmat produkál-

ni. Átalakítottam az étlapot,
megerõsítettem a halétel-kínálatot, megjelent a harcsa- és
pontypörkölt. Dunaföldvártól a
Sió csárdáig tíz darab hirdetõtáblát helyeztettem el az út
mentén, 1991-re a bográcsban
fõzött halászlét apró, egy literes bográcsban szervíroztuk a
vendégeknek vagy nagyobb
négy-hat literes bográcsban tálaltuk asztaltársaságoknak. És
kérem, megfordult a bevétel
aránya, 1991-re a Paksi Halászcsárda elérte mûködésének
második aranykorát – az elsõ a
nyitás után, a hatvanas évek
végére, a hetvenes évek elejére
tehetõ. A nettó árbevétel ebben
az évben tizenhétmillió forint
volt…
– Hogyan alakult a vendégek
összetétele?
– Kérem szépen, szerzõdést
kötöttem a Mecsek-vidéki Utazási Irodával, akik rendszeresen

Megülik az újbor ünnepét
Aki Márton napján újbort nem
iszik, egész évben szomjazik,
tartja a mondás. Pakson adott a
lehetõség, hogy megóvjuk magunkat az egész éves szomjazástól, ugyanis a Sárgödör téri
Présháztulajdonosok Egyesületének Márton napi újboráldásán
a vendégeket ínycsiklandó ne-

dûkkel várják. A ceremónia idén
is a megszokott rend szerint zajlik, a téren felállított sátorban.
Vendégfogadó a Roger Schilling Fúvószenekar, a köszöntõk
után a történelmi egyházak képviselõi megáldják az újbort,
majd az alkalomhoz illõ mûsorral kedveskedik a megjelentek-

nek Tell Edit versmondó, illetve
a szekszárdi Muslinca férfikórus. Az egyesület részérõl két
hordóban várja majd sorsát ötven liter fehér- és ugyanennyi
vörösbor, amelyek mellé bárki
elhelyezheti nedûjét, hogy
megáldassék, mondta el Leber
Ferenc, az egyesület elnöke,

Paksi Hírnök

nálam álltak meg a turistacsoportokkal, hol reggelizni, hol
ebédelni. A Paksi Halászcsárdába jártak a Pécsi Sportegyesület
focistái, a különteremben tartottak megbeszéléseket, majd fogyasztottak ételt az atomerõmû
vezetõi, vittek tõlünk halászlét
Ausztriába üvegben, jól becsomagolt paksi palacsintát Szegedre. Megfordult nálam néhány híresség is: Kállay Bori és
Vitray Tamás…
Rengeteget dolgoztuk: az épületet non-stop helyiséggel bõvítettük, a berendezést lecseréltük,
a környezetét felújítottuk – egyszóval életem legszebb korszakát éltem abban az idõben, a kilencvenes évek elején…
– Pista bácsi mégis felmondta
a bérleti szerzõdést…
– Tudja, amikor a bérbeadó
úgy emelgeti a bérleti díjat, mint
kalapos ember a fejfedõjét, akkor elõbb-utóbb súrlódásra, vitatkozásra kerül sor. A jó árbevétel, a saját tõkébõl megvalósuló fejlesztések (melyet a bérbeadó nem engedett „lelakni”),
a népszerûség következtében –
mely változásokat éles szemmel
figyelték a halászati tsz-nél –
1993. január 1-jére a bérleti díj
203.500 forintra emelkedett,
melyért továbbra is csupán az
épület küszöbét léphettem át –
1994 végén aztán felmondtam a
bérleti szerzõdést, melyet 1990ben még tíz évre kötöttem…
Fájó szívvel hagytam el a Paksi Halászcsárdát. Gyönyörû
éveket köszönhetek az egykori
munkatársaimnak, a vendégeknek, de a legtöbbet mégis a családomnak, akik mindvégig segítették a munkámat.
Tell Edit
hozzátéve, hogy a régi hagyományt Kovács Mihály ötlete
nyomán élesztették újra hét esztendõvel ezelõtt, borversenyeik
mellett újabb lehetõséget teremtve ezzel a borászoknak,
borkedvelõknek elmerülni a
hegy levének csodálatos világában. Mindenkit várnak november hónapnak tizennegyedik
napján, délután három órakor
megülni az újbor ünnepét. -gy-
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Híres paksiak, paksi hírességek

Az ismeretlen dalszerzõ
Leterítem a subámat a gyöpre
Barna kislány gyere ülj az ölembe.
Csókolom a csókra termett csöpp szádat
Ölelj hát meg, nem bántom a szoknyádat.
Nem ülök én olyan legény ölébe,
Aki mindig sugdos a lány fülébe.
Selyem kendõt s papot igér a lánynak
S mással megy el a tempomba vasárnap.
A dalocska címe Falusi idill, alcíme szerint
népdalutánzat, dunántúli tájszólásban, s a
Százhúros hegedû címû antológiában olvasható. A verses kötet 1934-ben Kaposváron
jelent meg, s csak az Országos Széchényi
Könyvtárban (OSzK) sikerült rábukkannom
több másik, Benke László költeményeit
közlõ antológiával egyetemben. Ezekben a
gyûjteményes kötetekben a paksi születésû
költõ több versét, dalszövegét is olvashatja
az elszánt kutató, aki fejébe vette, hogy
megismeri az õ irodalmi munkásságát.
Benke László Pakson született 1911. február 21-én, a Deák Ferenc u. 32. számú házban. Szülei Heronyányi Juliánna és Benke
József, apja õrként szolgált a paksi Járásbíróság mögötti börtönépületben.
Gulyás Pál szerint az 1930-as években
Tolnán élt. Országos ismertségét népies

hangulatú verseinek, dalainak, általa írt
magyarnóta szövegeinek köszönhette, amelyeknek fellépésein Nótás Laci néven õ maga volt az elõadója. Dalaiból többet meg is
zenésítettek, többet országos pályázatokon
díjaztak. Szerkesztõje volt a Nótaszó címû
zenei lapnak és az Új magyarnóták címen
megjelent nótásalbumnak.
1933-tõl 1941-ig több verse, prózai írása
(elbeszélések, novellák) is megjelent gyûjteményes kötetekben, ezek közül az ismertebbek: Dunántúli koszorú (1934),
Százhúros hegedû, (1935), Tavaszi szántás
(Cegléd, 1935), Magam vetkõztetem (Bp.
1941). A Kadarka mellett (Keszthely,
1935) címû kötetében nótaszövegeit gyûjtötte össze. Az OSzK nyilvántartása szerint 1941 az utolsó év, amikor gyûjteményes kötetben verssel szerepelt. Sajnos
ezek az antológiák (kinézetre inkább vékonyka, puha fedelû verses füzetek) a Tolna megyei könyvtár gyûjteményében nem
találhatók meg, de elképzelhetõ, hogy néhányat közülük magángyûjteményekben a
rokonság vagy a leszármazottak megõriztek.
Illusztrációként még néhány sor a Magam
vetkõztetem címû kötetben közölt, az elmúlás keserûségén tépelõdõ versébõl:

Tehetségesek, fiatalok

Az érettségi elõtt álló fiú a
középiskola elsõ két évében
kémiából is remekül szerepelt megyei és országos versenyeken, és amíg tantárgya
volt, csakis ötössel végzett e
tárgyból. Az Energetikai
Szakképzési Intézetben tanuló 12. évfolyamos Csábi
Dávid igazi területe a fizika,
és szakmai tárgya: az elektrotechnika. Minden évben
megméretteti magát a Szilárd Leó Fizikaversenyen, a
körzeti válogatókról mindig
biztos befutó az országosra.
Legutóbb egyéniben harmadik, csapatban pedig második lett. A fizika már általá-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Csábi Dávid

nos iskolás kora óta érdekli,
pályaválasztása is hamar eldõlt, villamosmérnöknek készül. A szülõk és hat testvére
is reál beállítottságú, Dávid
elmondása szerint a tényszerûség, a logikai kapcsolatok
miatt is kedveli a reál tárgyakat. Az elektrotechnika
területén is remekül megáll-
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Miért oly fájó az õszi hervadás
miért csillog könny az arcokon?
Miért fáj szívünknek oly nagyon a sárgult
s a lehullt levél az udvaron?
Miért sírjuk át az éjszakákat
oly halálosan szomorún?
Miért tûnõdünk úgy el, oly soká
egy-egy elhervadt koszorún?
A „hálátlan utókor” elnézõ mosolyára
mentségéül szolgálhat, hogy ezek a versek
fülbemászó dallam, egy kellemes társaságban elköltött, jóízû vacsora néhány pohár
borának hiányában bizony gyengék, de így
lennénk a ma oly divatos slágerszövegekkel
is, ha a szövegüket dallam, a társaság, „buli” hangulata nélkül, csak a kötetek lapjain
olvasnánk.
Benke László Szekszárdon halt meg 1987.
szeptember 7-én.
Sajnos a fenti életrajzi és könyvészeti adatokon kívül többet nem sikerült róla megtudnom, örömömre szolgálna, ha bárki, aki ennél többet tud róla, késõbbi, 1941 utáni dalszerzõi, szövegírói munkásságáról, magánéletének alakulásáról, megosztaná velem.
Forrás: Magyar mûvészeti lexikon. A magyar mûvészek, magyar városok, községek,
magyar egyesületek, újságok, lapok ismertetõ lexikona Bp. 1938; Gulyás Pál: Magyar írók és munkái; Kikli Tivadar:
Magyarnótaszerzõk, énekesek és népdalosok lexikona 2. Szeged, 2004.
Kernné Magda Irén

ja a helyét, volt már országos versenyen második helyezett. Az elmúlt tanévben
több társával együtt fizika
kiselõadásokat tartott általános iskolásoknak. Tudatosan, szorgalmasan készül a
választott pályára, a következõ tavasszal is szerepelne
a Szilárd Leó versenyen,
ezen kívül az érettségire készül teljes gõzzel, fizikából
természetesen emelt szintûre. Nyáron a testvérével kerékpártúrákon vett részt, és
szívesen olvas szabadidejében. Már másodszor díjazta
remek eredményeit, szorgalmát a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány. Dávid
nagyon szerényen, de bevallotta, hogy jólesik az elismerés.
-bézsé-

Amatõr poprock-jazz
fesztivál
A könnyûzenéé lesz a fõszerep november 14-én a
mûvelõdési központban.
Tizenkettedik alkalommal
ad otthont a város az Amatõr Pop- Rock- Jazz Fesztiválnak. A rendezvényen bemutatkozó 18 amatõr zenekart 13 órától hallgathatják
meg az érdeklõdõk. 20 órától gálamûsor kezdõdik,
fellép az Idõgép zenekar, és
21 órakor kiderül az is, ki
nyerte az idei fesztivál fõdíját, tudtuk meg az esemény fõszervezõjétõl, Ruff
Ferenctõl.
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Jó napot, mi újság?

Bár fõállásban már elszakadt a
zenéléstõl, mégis olyan útra lépett általa, ami akkor is a sajátja, ha nem veszi kézbe nap
mint nap a pengetõt. Ami maradt: gitár háttérkép a számítógép monitorán, és a fesztivál,
ahova az ország minden részébõl jönnek az amatõr poprock-jazz zenekarok, hogy
megméressék magukat minden
év novemberében.
S, hogy ez a bizonyos út mikor sejlett fel elõtte? Nagyapja,
a paksi parasztember, gombos
harmonikán játszott, amíg a
hangszert el nem vitték az oroszok, utána citerázott – a zene
nem hiányozhatott az életükbõl. Édesapja visszatért a harmonikához, s ha munkája engedte, hétvégén elõkerült a zeneszerszám, a kis Ferenc pedig
eléállt és lábával verte a ritmust. Ott találjuk a 35 éve induló zeneiskola elsõ növendékei között, majd késõbb a felnõtt fúvós zenekarban. Itt akár
véget is érhetett volna a zenei
pályafutás, hiszen idõközben
hivatásos sportolóvá vált és a
judo is adott elfoglaltságot bõven, ám annak ellenére, hogy
mûszerészként helyezkedett el
az atomerõmûben, továbbra is
kereste saját útját. Elõször autodidakta módon sajátította el a
gitározás alapjait, majd Pesten,
az Országos Szórakoztató Zenei Központban a jazz fortélyait leste el – e fajta zenét nem tanítottak itt Pakson akkoriban.
Elõadómûvész végzettséget
szerzett gitár szakon, amit paksi zenekarokban, fesztiválokon,
klubokban kamatoztatott. Õrült
nagy könnyûzenei élet volt a
80-as évek elején a városban,
eleveníti fel a hõskort és sorolja az akkori zenekarneveket.
Aztán jött egy lehetõség, amikor döntenie kellett a már egy
évtizede nyugodt egzisztenciát
nyújtó cég és az önmegvalósítás között. Utóbbit választotta,

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Vissza a gyökerekhez

Kigondolt valamit 12 éve, s azóta évrõl-évre meg is csinálja.
Nem kíséri nagy csinnadratta sem a rendezvényt, sem szervezõjét, mégis újra meg újra belevág, mert hisz valamiben, ami
fontos és értékes számára. Õ ezt teszi hozzá a világhoz, s ettõl
érzi jobban magát benne. Egy zenész Paksról: Ruff Ferenc.
és 91-ben az éppen éledezõ
jazz tanszak irányítását vette át
a mûvészeti iskolában.
Hozzá fûzõdik az iskolába járókból álló Friends zenekar létrehozása, amellyel a fellépésekbõl származó bevételnek köszönhetõen megteremtették a
jazz tanszak technikaigényes
hátterét. Az idõrõl idõre megújuló csapat (hiszen a növendékek cserélõdtek) utolsó nagy
dobása a Képzelt riport egy
amerikai popfesztiválról címû
musical színpadra állítása volt,
amelyrõl ma is nagy szeretettel
beszél Ruff Ferenc. Fontos,
hogy az iskola jól eladható legyen, amiben egy ilyen produkció sokat segíthet, vallja. Hogy a
szomszéd kissrác is kedvet kapjon a zenéléshez. A zenetanulás
nem elit elfoglaltság, állítja. Minél több gyereknek kellene zenét tanulnia, amivel a koncentrációs képessége, kreativitása
nõ. A zene ugyanolyan logikus
rendszer, mint a matematika, s a
hallás, az érzék fejleszthetõ.
Minden egyes új környezet szocializál, a cél a tanítás során,
hogy a gyerek több legyen annál, mint amikor bejött, s vigyen

magával valami újat, valami
mást, mesél lelkesen arról a világról, amiben – aki ezt választja – ki tud teljesedni. A 16 évnyi
tanítás alatt kikerült néhány
„extra” tehetség a kezei közül, s
jó néhány ember, akinek az a bizonyos plusz került az életébe.
A zenetanítás négyszemközti
óráiban sok olyan dolog is terítékre került, ami túlmutatott a
kottán, s ami tovább kísérte a
formálódó személyiséget. Ma is
kap születésnapjára leveleket, s
van olyan egykori tanítványa is,
aki évrõl évre felkeresi, néhány
baráti szó, s õszinte kíváncsiság
erejéig. De már nem az iskolában, ahonnét a jazz tanszak vele
együtt tûnt el. Hiába az elõadómûvészi, s az egyetemi mûvelõdésszervezõi végzettség – egy
új elõírás következtében már
nem taníthatott intézményi keretek között. Ki tudja, hogy miért kuszálódnak néha össze az
utak, s aztán merre visznek
tovább…
Bár más területen dolgozik,
az oktatástól mégsem szakadt
el teljesen. Ma már projektszervezõként az ESZI egykori fõiskolai épületében pályázatok

írásában és képzések szervezésében mûködik közre a DélDunántúli Humánerõforrás Kutató és Fejlesztõ Közhasznú
Nonprofit Kft.-nél. A háttérben,
a monitoron azért ott a gitár. No
meg az országosan elismert
fesztivál, ahova 50-60 zenekar
jelentkezik, s közülük a legjobbak a színpadon is teret kapnak. Az elnevezés nem a színvonal miatt amatõr, lemezszerzõdéssel nem rendelkezõ fellépõket takar, akik más elfoglaltság mellett ûzik hobbijukat,
ami akár komolyra is fordulhat.
Hiszen futott már be itt bemutatkozó csapat Angliában is, de
Pakson csendült fel elõször az a
dal is, ami aztán Rúzsa Magdi
lemezén Rövid utazás címen
látott napvilágot. Hogy mi minden kell egy jó zenekarhoz?
Hatalmas alázat a zene és a társak iránt. Egy ilyen fellépés,
azon túl, hogy kiléphetnek a
négy fal közül, alkalmat ad arra
is, hogy megtalálják helyüket a
csoportban, s mindeközben
szakmai iránymutatást kapjanak, ne csak díjat. Az ország
zenei élvonalából kikerülõ zsûri példaként is megjelenik mint
muzsikus és mint ember. S,
hogy miért érzi úgy Pakson
Ruff Ferenc, hogy teret kell adnia a mostani zenészpalántáknak? Mert annak idején neki is
teret adtak, szól a rövid válasz,
ami sejtetni engedi: nem felejtette, milyen hálás volt kezdõként minden olyan lehetõségért, ami elõrevitte az úton.
A VMK színháztermébe várja
november 14-én mindazokat,
akik kíváncsiak a szárnypróbálgatókra. A rádiókban, zenei
csatornákon már követik a
trendeket, „csinált” zenekarok
felelnek meg a legújabb elvárásoknak, itt a gyökereket hallhatják, a romlatlan indulást,
vázolja Ruff Ferenc, mibõl lesz
a cserebogár. Persze nem lesz
mindenkibõl sztár, de nem is
ez a cél: részese lehet egy
olyan közegnek, amiben jól érzi magát.
Dávid Ildikó
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Az Atomerõmû SE sakkcsapata
megvédte bajnoki címét, és 11.
alkalommal végzett az élen az ifjúsági csapatbajnokságon. Idén
is 58 együttes ült asztalhoz Miskolcon. A nyolc fordulós rendezvényen az olimpiai pontszámítás
döntött a helyezésekrõl, érdekes
végkifejletet hozva a Tolna megyeiek párharcában.
Változatlan összeállításban
(Fodor Tamás, Balázs Gábor, Lizák Péter, Szabó Bence, Dudás
Eszter, Antal Kende) ült asztalhoz a tavalyi bajnok ASE. A riválisok közül a Hungaropharma
Decs minden mérkõzését megnyerve – többek között az ASE
elleni 4-2-es gyõzelemmel – lett
ezüstérmes. A Decs a negyedik
fordulóban az ASE-t legyõzve
állt az élre, ami után sajátos versenyfutás kezdõdött a két csapat
között a bajnoki címért. A paksiak számára hatalmas fegyvertény volt, hogy a délelõtti vereséget követõen egy nehéz mérkõzés után képesek voltak megújulni és 5-1 arányú gyõzelemmel vigasztalódtak a Csuti Zalaegerszeg ellenében. A végeredmény az utolsó fordulóban dõlt
el, így a végén az ASE 38,5
ponttal végzett az elsõ helyen, a
38 pontos Decs elõtt. Tábladíjas
lett a 2. táblán játszó Balázs Gábor és a 3. táblán játszó Lizák
Péter.
(molnár-kovács)
Munkavállalásra alkalmas,
oklevelet adó

masszõr
tanfolyam
indul, december elején
Pakson, Szekszárdon,
Tolnán és Bonyhádon.
Ára: 45 000 Ft
Érdeklõdni lehet:
30/3021-487
Nyilvántartási szám: ny sz: 14-0032-06

Pontot rabolt a Pápa
rálnunk arra, hogy ne kapjunk
gólt. Nagyon összefogott volt
az egész csapat, és ha valaki hibázott, akkor mindig volt más,
aki a helyére lépett, és segített
neki. Így sikerült elérnünk ezt a
jó eredményt, mert ez annak
számít – értékelt a lefújást követõen Szabó János, a PFC játékosa, az U20-as válogatott
bronzérmese, aki jelenleg már
az olimpiai csapattal gyakorol
a Telki edzõközpontban.
A legutóbbi játéknapon az
újonc Lombard Pápa együttesét
fogadta a Paksi FC. Az ellenfél
remekül játszik õsszel, a találkozó elõtt harmadik volt a tabellán. Az elsõ félidõ után 2:0ra vezetett Böde és Tököli góljaival a zöld-fehér gárda, de ebben a játékrészben nagyobb is
lehetett volna a különbség. A

Két ponttal gazdagodott legutóbbi két mérkõzésén a Paksi
FC Soproni Ligában szereplõ
labdarúgócsapata. A 12. fordulóban Diósgyõrben vendégszerepelt Gellei Imre együttese, a
találkozón 0:0-s döntetlen született. Az összecsapás krónikájához tartozik, hogy a 41. percben Vári Barnabást, a PFC játékosát kiállította a játékvezetõ,
nem sokkal késõbb pedig Égert
kellett lecserélni, miután arcába könyököltek. Az emberhátrányban játszó paksiak jól állták a DVTK rohamait, Kovács
Attila többször bravúrral hárított. A végjátékban aztán a hazaiak is megfogyatkoztak, így
maradt a pontosztozkodás.
– Hamar jött a kiállítás, ami
szerintem nem volt jogos. Utána még jobban kellett koncent-

fordulás után Tököli büntetõjét
hárította Szûcs Lajos, s ez fordulópontnak bizonyult. Elõbb
Bali révén szépített a Pápa,
majd Tököli újabb ziccerrontása után Alex egalizált. A
végeredmény 2:2. – Az elsõ
félidõben az történt a pályán,
amit mi akartunk. Egy olyan
mérkõzésen értünk el döntetlent, ami számunkra csalódás,
odaajándékoztunk egy pontot
ellenfelünknek – mondta el
Gellei Imre a meccs után. A
Paksi FC jelenleg a 10. a Soproni Ligában, az õszi fordulókból még kettõ van hátra. November 7-én 16 órától idegenben a Budapesti Honvéd ellen
mérkõzik a paksi együttes,
majd a 15. fordulóban a Haladás jön a Fehérvári útra.
Faller Gábor

Jó szívvel emlékszik Paksra
Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Bajnok az ifi
sakkcsapat

– Szerettem Pakson élni, ahol
még mindig sok barátom van,
elég, ha csak a Kisbárka kispályás csapatát említem, ahol oszlopos tag voltam. Pedagógusként a Deák Ferenc Általános Iskolában dolgoztam, és nem utolsósorban ez a szép város közel
van szülõfalumhoz, Gerjenhez –
emlékszik vissza Klement István, aki 1996-ban került Paksra.
Akkor az NB II-es labdarúgó
bajnokságban szereplõ Atomerõmû SE ifjúsági gárdáját trenírozta, öccse, Tibor a szakosztály
vezetésében dolgozott. Az edzõi

feladatokat a piros-kékeknél
utánpótlás szakág vezetése követte, miközben az ASE felnõtt
csapata megszûnt. István váltott,
a PSE-nél vállalt feladatot, az
NB III-as együttes vezetõedzõje
lett. Elsõ évben a kiesés fenyegette a zöld-fehéreket, majd késõbb két harmadosztályú bronzérem következett, Osztermájer
Gáborral, Benedeczki Ferenccel, Varga Lászlóval és késõbb
Buzás Attilával a fedélzeten.
– Akkoriban nem gondoltam,
hogy egyszer élvonalbeli együttese lehet az Atomvárosnak, mi
nem mertünk ilyen távlatokban
gondolkodni. Ahhoz, hogy Pakson NB I lett, kellettek az új arcok, akik merészebb álmokat
szövögettek. A Dunaújváros elsõ
osztályú csapatának szétesése is,
ha szabad ilyet mondani, a lehetõ legjobbkor jött, hiszen Lengyel Ferenc több meghatározó
játékost invitált a Fehérvári útra,
valamint Süli János is egyre jobban bekapcsolódott a helyi
sportéletbe.

2004-ben testvére invitálására
– aki akkor már Gyõrben dolgozott – elfogadta az ETO FC junior csapatának vezetõedzõi állását, ahol fél év kihagyással azóta
is dolgozik. Az említett hat hónapban a Gyõr NB I-es csapatát
irányította. A váltás viszonylag
könnyedén sikerült, hiszen Balázs és Tamás fia mindketten futballoztak, hamar beilleszkedtek
csapatukba és az iskolában is
gyorsan befogadták õket, felesége pedig a Fehér Miklósról elnevezett labdarúgó kollégium titkára. Az átszervezéseknek köszönhetõen jelenleg az NB II-ben
szereplõ ETO FC II vezetõedzõje István. A klubról elmondta, az
óvodásoktól a felnõtt csapatig hihetetlenül szervezett modell
alapján dolgozik mindenki, a
Gyõr célja, hogy minél hamarabb ismét kijusson a nemzetközi színtérre. Sokan szidják a labdarúgást, de mindig is ez lesz a
legnépszerûbb sport Magyarországon, fejezte be az interjút az
egykori paksi edzõ. Faller G.
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Továbbra is a tabella élén
Újabb sikereket könyvelhetett
el a Braniszlav Dzunics irányította ASE férfi kosárlabdacsapata, amely a negyedik fordulóban Nyíregyházán lépett pályára. A vendéglátók komolyan
gondolták, hogy akár gyõzhetnek, volt, amikor tíz ponttal
mentek, a félidõben Sitku
Ernõék 45-39-re vezettek. A
folytatásban erõsített az ASE,
és ledolgozta hátrányát, az
utolsó tíz percnek 60-60-ról rugaszkodtak neki az ellenfelek.
Az, hogy a vége sima paksi
gyõzelmet hozott, nagyrészt
megint a kiváló erõnlétnek volt
köszönhetõ. A hazaiak nem
tudták tartani a lépést
Horváthékkal, a nyírségiek az
ASE 24 találatára csak 10-el

tudtak válaszolni. Marso
Vagép NYKK – ASE 70-84.
Az ötödik fordulóban a Körmend érkezett a Gesztenyés útra,
a kispadján Sabáli Balázzsal, az
ASE elõzõ vezetõedzõjével.
Péntek este ellenére sokan érkeztek a vasi határvárosból, és a hazai szurkolók közül is többen látogattak ki, mint az ezt megelõzõ
mérkõzésekre. Az elsõ félidõ, de
különösen az elsõ negyed a rengeteg pontatlan dobásról szólt, a
paksi fiúk tíz hárompontos kísérletébõl mindössze egy landolt a
gyûrûben. Köszönhetõ volt ez
annak is, hogy a csapatok leginkább a védekezéssel törõdtek, ez
az eredményen is meglátszott
(32-31), nem lehetett kosáresõrõl
beszélni. A folytatásban aztán a

szokásos forgatókönyv következett, az ASE folyamatosan növelte elõnyét, és felõrölte ellenfelét. A vendégek teljesítményérõl
mindent elmond, hogy az utolsó
negyedben nyolc és fél perc alatt
kettõ pontot szereztek. Megérdemelt hazai gyõzelem született,
ASE – MJUS-Fortress Körmend
73-52.
– Nagyon sok energiánkba került ez a mérkõzés, az elsõ félidõben görcsös volt a támadójátékunk, de a második félidõben
támadásban és védekezésben is
jobban játszottunk, mint a Körmend – értékelte a mérkõzést
Braniszlav Dzunics vezetõedzõ.
A kosarascsapat következõ mérkõzését november 8-án Kecskeméten játssza.
(joko)
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Ökölvívóérmek
Öt aranyérem került a hazai
sportolók nyakába a Nemzetközi Paks Kupa ökölvívó versenyen, amelynek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
adott otthont. A versenyt a romániai Arad ökölvívói tették
nemzetközivé, velük együtt 13
csapat 59 öklözõje lépett a kötelek közé. A Paksi SE versenyzõi kitettek magukért,
Kajtár László, Feil Ádám és
Szakály Sándor tanítványai
csapatban megnyerték az öszszetett pontversenyt. Aranyérmes paksiak: Serdülõ: Horváth
Patrik (38,5 kg), Lacza Mihály
(72 kg). Ifjúsági: Sárközi Béla
(54 kg), Balogh Ákos (57 kg).
Felnõtt: Badics Barnabás (69
kg).

Menetel az U20-as kosárcsapat

Tájfutó sikerek

Öt mérkõzés után öt gyõzelemmel büszkélkedhet az ASE
U20-as férfi kosárlabdacsapata. A jelenlegi keret nagyon
erõs, Horti Bálinttal sikerült
center poszton is megerõsíteni.
Mivel tavaly óta két túlkoros is
szerepeltethetõ, így a Kovács
Ákos (21 év), Medve Máté
(20), Horti Bálint (20) trióból
kettõ egyszerre mindig a pályán lehet. A 3-4-es poszton
szereplõ Pesei Tamás két éve
került Paksra Dunaújvárosból,
õt remek védõmunkája dicséri.
Serdülõ kora óta szerepel az
ASE-ban a Tamásiból érkezett
Péti Ákos, így õ már paksi nevelésnek számít, akár a jelenleg sérült irányító Vida Máté,
vagy a 3-4-es poszton játszó
Kovács Roland. Jövõre már
nem szerepelhet a csapatban a
’88-89-es korosztály, pótlásukról gondoskodni kell.
– 1999-ben kezdtem el foglalkozni ezzel a korosztállyal,
az elsõ évben a Fodor Marci,
Lõrincz Viktor, Somodi Csabiféle társasággal az ötödik helyen végeztünk a bajnokságban. Három éve érkezett Medve Máté, Horányi Ákos, és

A Mecsekben és Kalocsán is remekül szerepeltek a Paksi Sportegyesület tájfutói legutóbbi versenyeiken. Az Igaz Béla emlékversenyt Pécs környékén rendezték, a Mecsek egyik legtechnikásabb terepén. A szakosztály
három aranyéremmel gazdagodott, ugyanis Lénárt Viktória
N12, Weisz Pál nyílt és Kiss Péter F21Br kategóriában elsõ helyezést ért el. A következõ megmérettetésre Kiss Gábor és tanítványai Kalocsa felé vették az
irányt, a verseny jelentõségét az
indulók nagy száma is fémjelezte. A kategóriánként is erõs mezõnyben sokat számított a rutin
és a több éves versenytapasztalat. – Örömteli, hogy a szakosztályhoz tavaly leigazolt sportolók egyéves edzésmunka és versenyzés után kezdenek felzárkózni az élmezõnyhöz. A következõ verseny két hét múlva a
Vértesben található Gánt település környékén lesz. A szakosztály az idei versenyidõszakot
egy olaszországi versennyel zárja, amit Velencében rendeznek –
mondta el Kiss Gábor, a Paksi
SE Tájfutó Szakosztályának vezetõje.
efgé

Schmidt Béla 1961-ben született Pakson. Az ASE-ban az NB
II-ben szerepelt, és tagja volt az NB I-be feljutó csapatnak. 198788-ban az NB I-es Sopron SE játékosa, 29 évesen fejezi be aktív
pályafutását. 1982-tõl kezd edzõként is dolgozni, elõször segédedzõi, majd középfokú edzõi képesítést szerez, 2004-ben kapja
meg a szakedzõi diplomát a Testnevelési Egyetemen. Az ASE felnõtt csapatánál elõször Zsoldos András, majd Sabáli Balázs, jelenleg pedig Braniszlav Dzunics munkáját segíti.
Morgen Ferdit is akkor kezdtük el beépíteni a csapatba. Azóta elég jó eredményeket értünk-érnénk el, ha nem jönne
mindig közbe valami. Tavalyelõtt Medve vírusos megbetegedés, tavaly Morgen sérülés
miatt hiányzott, és ezért lecsúsztunk a táblázaton a 7-8.
hely tájékára. Mindenféleképpen úgy látom, hogy a négy
húzóemberünknek nagy esélye
van arra, hogy stabil NB I-es,
hozzáteszem: „A” csoportos
játékos legyen. A többiek –
Metzger, Balázs, Mónus,
Orosz, Bosnyák –, a fiatalabbak is sokat fejlõdhetnek. A
feltételeink országos szinten is
ideálisak – mondta el Schmidt
Béla edzõ.
Az U20-as csapat eddigi
eredményei: ASE – Salgótar-

jáni KSE 97-68 Debreceni
Egyetem KE – ASE 76-82,
ASE – Kaposvári KK 85-78,
Marso Vagép NYKK 77-84,
ASE – MJUS Fortress Körmend 100-56.
Kovács József

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján, irodaházban (Tolnai u. 2.)
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékenységre irodák kiadók.
(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni:
30/9372-668,75/511-252.
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Foci kicsit másként
A közönség felmorajlik, ahogy labda az ellenfél tizenhatosához közelít a Paksi FC századik
NB I-es mérkõzésén. A fotóriporterek félméteres objektívjei a csatárra szegezõdnek, míg
én a közönség felé fordítom gépemet. A gól
ezúttal elmarad, a nézõk csalódottan ülnek
vissza székeikre, az Atomic Strike dobolva
biztatja tovább a zöld-fehéreket, én pedig nem
megszokott fotótémákat kutatok a lelátó mögött.
Fotó és szöveg: Kövi Gergõ
További fotók az interneten,
a www.paksihirnok.hu oldalon
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Mozimûsor

Mit ajánl

November 11. (szerda) 19 óra
KÉT SZERETÕ
feliratos amerikai dráma

a városi téka gyerekkönyvtára?

November 13. (péntek) 17 óra
G-FORCE – RÁGCSÁVÓK
amerikai animációs film
November 18. (szerda) 19 óra
DISTRICT 9
feliratos amerikai sci-fi
November 22. (vasárnap) 17 óra
DERÜLT ÉGBÕL FASÍRT
amerikai animációs vígjáték
November 25. (szerda) 19 óra
A CSÚF IGAZSÁG
színes, feliratos amerikai
romantikus vígjáték

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

Simon Francesca: Rosszcsont
Peti legádázabb ellenségei
Akinek, akárcsak futólag volt
szerencséje megismerkedni
Rosszcsont Petivel, annak
nem nehéz kitalálnia, hogy Peti életében a mérleg nyelve a
barátok helyett inkább az ellenségek felé billen. Közülük
is a legméltóbbakkal ismerkedhetünk: csupa olyan kis
fickóról és hölgyeményrõl
esik szó, akik leleményesség
és ádázság tekintetében egyenrangúnak mutatkoznak Petivel
– ami nem kis dolog. Közülük
is külön kiemelendõ a szomszéd kislány, Szeszélyes Szonja, aki egyáltalán nem fél a pókoktól, nagyobbat bír ordítani,
mint Peti, és úgy verekszik,
mint egy kisördög. Meg kell
említenünk Undok Ubult és
Savanyú Sárát is. És akkor

Új ruhát szeretne? Nézzen be a SzaTex-be!

A SzaTex Bt. PIROSKA
MÉTERÁRU BOLT AJÁNLATA:
MINDEN MÉTERÁRURA 10% ENGEDMÉNY
november hónapban is egy hétig: 9-14-ig
- kosztüm szövetek
- selymek, taftok
- pamut blúzanyagok
- elasztikus szaténselymek
- férfiöltöny-szövetek
- vásznak, csipkék

-szennytaszító damaszt
abroszok
- gumis lepedõk
- pamut, krepp, flanel
Disney-mintás ágynemûk
- kötõfonalak és kötõtûk

- karácsonyi
terítõanyagok
- karácsonyi
szalagok

Valamint gombok, cipzárak és egyéb termékek széles választékát kínáljuk!

PAKS, Gagarin u. 3. (MONTÁZS)
Nyitva: H-P 9-12, 13-18, Szo 9-12 * Tel: 20/579-0278

Nincs varrógépe? Nem tud varrni?
Tud, de nem szeret? Nincs rá ideje?
Hívjon most, ha van a ruhatárában olyan, ami javításra,
cipzárcserére, igazításra, átalakításra vagy felújításra vár!

Tel: 70/528-5431, www. paksiruhaszerviz. hu
Keresse fel még ma lakóhelyéhez legközelebb lévõ átvevõhelyet!

20% kedvezmény téli kabát, síoverál javítására november végéig!
20% kedvezmény alkalmi ruhák javítására, igazítására, felújítására december végéig!
Óvárosban:
MÉTERÁRU-LAKÁSTEXTIL ÜZLET
(Molnárék)
Paks, Dózsa Gy. u. 25. Tel: 75/310-351
Nyitva: H-P 8-17; SZO. 8-12

Lakótelepen:
PIROSKA MÉTERÁRU ÜZLET
(MONTÁZS)
Paks, Gagarin u. 3 Tel: 20/579-0278
Nyitva: H-P 9-18; SZO. 9-12

RUHATÁRBAN PROBLÉMA? A RUHASZERVIZ MEGOLDJA!

Paksi Hírnök

még nem beszéltünk az olyan
utálatos felnõttekrõl, mint
Szuri nõvér, aki be akarta oltani Petit, Nedves Norbert, aki
úszni szerette volna tanítani,
vagy Toppant kisasszony, aki
tornaórán az esõcsepp szerepét
merészelte ráosztani – persze
mind nagyon-nagyon megjárták… Egy vérbeli rosszgyerek-történetet olvashatunk.
Lázár Ágnes
gyermekkönyvtáros

Kiállítás
Így éltek – így éljük címmel
nyílik kiállítás november 9én 17 órakor a Városi Múzeumban. A tárlat a 9–14. századi Európát és Közel-Keletet mutatja be a hagyományõrzõk szemével. A kiállítást
Töll László õrnagy, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
osztályvezetõ-helyettese
nyitja meg.

ŐSZI LÉGVÁRVILÁG
JÁTSZÓHÁZ
november 14. szombat, ESZI Sportcsarnok
A sportcsarnok küzdõterén számos légvár: óriáscsúszda,
akadálypálya, ugrálóvár, felfújt játszótér, trambulin,
kalandpark, focipálya, babasarok, lufihajtogatás,
arcfestés, bohócmûsor, várja a gyerekeket 1-12 éves korig.
Gyermekjegy: 1500 Ft Kísérõjegy: 300 Ft

Érd.: 30/99-38-919
A belépõdíj megfizetése után minden légvár korlátozás
nélkül használható az adott turnus végéig.
Turnusok: 13.30-15.30
16-18 óráig

Paksi Hírnök

PÉNZÜGYI ÉS
BIZTOSÍTÁSI
TANÁCSADÓ IRODA
PAKS, TÁNCSICS MIHÁLY U. 4.
TEL: 06-20/497-0761, 06-20/445-4746

LAKOSSÁGI HITELÜGYINTÉZÉS
– Lakásvásárlási, felújítási, adósságrendezõ hitelek,
– Gyors személyi hitelek, passzív BAR- listásoknak is,
– Jelzáloghitelek akár elõzetes költségek nélkül, BAR-lista
megoldható,

VÁLLALATI HITELÜGYINTÉZÉS
BIZTOSÍTÁSI TANÁCSADÁS
– Kötelezõ-és casco biztosítások, nálunk több biztosító társaság ajánlatából választhat.
– Vagyon-és életbiztosítások,

INGATLANKÖZVETÍTÕ IRODA
– Ingatlanok adásvételi közvetítése,
– Földhivatali ügyintézés
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IBUSZ Utazási Iroda nyílt Pakson!
Több mint 100 év tapasztalata, minõségi
szolgáltatások, széles körû tevékenység!
• Valutaváltás rendkívül kedvezõ árfolyamon, egyedi kedvezményekkel
• Western Union nemzetközi pénzátutalás
• Belépõjegyek sporteseményekre, koncertekre, színházi elõadásokra
• Nemzetközi autóbuszjegy értékesítés a Volán és az Orangeways járataira
• Repülõjegy értékesítés
• Külföldi és belföldi utazások
• Egyéni szállásfoglalás a világ bármely pontjára
• Fizetõvendég-szolgálat: IBUSZ szobák és apartmanok
• Nemzetközi diák- és tanárigazolványok, Youth Hostel kártya értékesítés
• Vízumügyintézés
• Üdülési csekk elfogadóhely!
• Vitamin-, Tempo-, K&H és Patika Egészségkártya elfogadóhely!
Nyitási kedvezmények 2009. december 31-ig!

Cím: 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 29.
(Kereszt utca sarok, Kereszt utca felõli oldala)
Telefon: 75/310-208, fax: 75/510-138
e-mail: paks@ibusz.hu, web: www.ibusz.hu

Szeretne a jelenlegi betétkamatok átlagos hozama feletti,
biztonságos megtakarítást 30% állami támogatással?
Kössön most lakástakarékpénztári szerzõdést a Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél és
visszatérítjük a lakástakarékpénztári szerzõdés szerinti elsõ havi megtakarítását, vagy
nálunk újonnan kötött Signal lakásbiztosításának díját a lakástakarékpénztári szerzõdés szerinti havi megtakarítási összeg
110%-áig.
Új lakástakarékpénztári szerzõdés kötése
esetén 3 hónapra lekötött betéttel rendelkezõ ügyfeleink részére egy alkalommal évi
0,5% kamatprémiumot írunk jóvá a hirdetményben közzétett kondíciókhoz képest.
Az akció visszavonásig érvényes,
részleteirõl érdeklõdjön fiókjainkban!

Paks, Villany u. 4.

Tel.: 75/511-240

