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PAKSIHÍRNÖK
Búcsúzik 
a rendõrkapitány
Változás történik a Paksi Rendõrkapitányság élén ok-
tóber 5-én: Illés László távozik, és visszaadja székét
Köllõ Imrének, aki egy évvel ezelõtt innen került a me-
gyei fõkapitányságra azért, hogy a megyei bûnügyi
igazgatói tisztet betöltse. Illés László nem rejti véka
alá: nem örül, hogy Paksot és a paksi kapitányságot itt
kell hagynia.

– Amikor 2004. október 1-
jén ide érkeztem, nem ígér-
tem mást, csak azt, hogy
használni szeretnék az itt
élõknek. Egyrészt megosz-
tani a kollégákkal a megyé-
ben, különbözõ posztokon
szerzett tapasztalatokat, hi-
szen számos beosztásban
dolgoztam az eltelt 35 esz-
tendõ alatt. Másrészt bíztam

abban, hogy a váltásnak elõ-
nyei lesznek a lakosság szá-
mára. Persze eleinte botla-
doztam, mert rendõrkapi-
tány még nem voltam az-
elõtt, aki egy személyben fe-
lelõs azért, hogy minden jól
menjen – emlékszik vissza.

Kérdésemre, hogy milyen
célokkal indult, elgondolkodik.

(Folytatás a 8. oldalon)

Konferencia az
üzemidõ-növelésrõl
– Az atomerõmû élettartam-
hosszabbításának nincs ész-
szerû alternatívája – összegez-
hetõ annak a konferenciának
az üzenete, amelyet Pécsett
rendeztek. A PA Rt. a Magyar
Atomfórum Egyesülettel kö-
zösen tartott tudományos ta-
nácskozást a blokkok élettar-

tamának növelésérõl. Az elõ-
adók számos intézményt, szer-
vezetet képviseltek, de abban
mindannyian egyetértettek,
hogy atomenergia nélkül el-
képzelhetetlen a magyar villa-
mosenergia-ipar a következõ
évtizedekben. 

(Folytatás a 6. oldalon) 



Szüreti mulatságra gyüle-
keztek a vendégek múlt
szombaton, a Sárgödör té-
ren. A Kereszt utcai óvodá-
sok „Pillangó” csoportja szü-
reti játékkal nyitotta a ren-
dezvényt, majd a Margaréta
Mazsorett és Twirling cso-
port tartott bemutatót. A
gyõri Bab Társulat óriás bá-
bosai a Három kívánság cí-
mû népmese alapján készült,
humorral bõven fûszerezett
történetet adtak elõ. Fellé-
pett a Németkéri Német
Nemzetiségi Tánccsoport, a
helyi Örökifjak Néptánc-
együttes, majd a Tûzvirág
Táncegyüttes többek között

török, bolgár, olasz, szászc-
sávási és rábaközi táncokkal.
A magyar történelmi borvi-
dékekre invitálta képzelet-
beli barangolásra a közönsé-
get a szekszárdi Bartina ze-
nekar. A szüreti nap
operettmûsorral ért véget,
Teremi Trixi, Csere László
és Virág József énekelt. Ki-
egészítõ programokat is kí-
náltak a szervezõk, kiállítást
Varga Viktória gyöngyéksze-
reibõl és Katz Ferencné ke-
resztszemes hímzéseibõl, va-
lamint az elõzõ évek szüreti
napjain készült fotókból. A
kézmûves foglalkozáson
gyöngyfûzéssel, papírhajto-

gatással, szalma és csuhé
tárgyak készítésével múlat-
hatták az idõt a gyerekek.
Akinek volt kedve, tréfás
ügyességi játékokon virtus-
kodhatott. Aki pedig mind-
ezek után, a metszõ hideg el-
lenére tovább kívánt mulat-
ni, megtehette az utcabálon,
ahol a Laszlóczki zenekar
játszott. – Egyetlen dolog hi-
ányzott az idén a programok
sorából, a szüreti felvonulás.
Ez azért maradt el, mert a
rendezvénnyel egy idõben
kettes fogathajtó bajnoksá-
got tartottak Németkéren,
ahol a lovasok illetve fogatok
többsége érdekelt volt –
mondta el Darócziné Szalai
Edit, a programot szervezõ
Közmûvelõdési Kht. ügyve-
zetõje. A paksi szüreti nap

megrendezésében a Sárgö-
dör téri Présháztulajdono-
sok Egyesülete is részt vál-
lalt, a játékokhoz biztosítot-
ták a jó borokat, illetve a ha-
gyományokhoz hûen meg-
nyitották présházaikat a
vendégek elõtt. 

-gyöngy-

Megnyitotta kapuit múlt
hét végén a tanuszoda. A
nyári hónapokban a kar-
bantartási feladatok és a
nagytakarítás mellett fel-
újításokat is végeztek. Az
emeleten új kabinrendszert
szereltek be, az álmennye-
zetet illetve a lámpateste-
ket kicserélték, a lányöltö-
zõben pedig a függönyök
helyett üvegtapétát tettek
az ablakokra. A fürdõtérbe
belépve máris szembetûnõ,
hogy egy új pezsgõfürdõ
kádat helyeztek üzembe,
amely vízforgatásos rend-

szerû, homokszûrõs beren-
dezés, harminchat fokos
vízzel. Használata negyed-
óránként ötszáz forintért,
de akár öten is elférnek
benne. A hidromasszázs
kád mellett van szauna,
konditerem, masszázs, vízi
torna, bébi uszi, úszásokta-
tás, és a hagyományoknak
megfelelõen mûködik to-
vább az iskolai úszás. Szolá-
rium jelenleg nincsen, de
amint lesz új bérlõ, ez a
szolgáltatás is újra mûködni
fog. Tavaly a tanmedence
vízének hõmérsékletét har-

minc fokra emelték, ami eb-
ben a szezonban sem válto-
zik. A fürdõzõk kényelmé-
nek érdekében az elszállí-
tott étel- és italautomaták
helyére korszerûbbek ke-

rülnek – tájékoztatott
Ujvári Endréné uszodave-
zetõ. Az intézmény nyitva-
tartási ideje és a belépõje-
gyek ára nem változott.

-gyöngy-
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Pezsgõ élet az uszodában

Sárgödör téri mulatság
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Az õszi ülésszak elsõ testü-
leti ülésén a képviselõk
döntöttek többek között az
atomerõmû Paksi Ipari
Park Kft.-ben lévõ ötven
százalékos üzletrészének
megvásárlásáról, a Bursa
Hungarica ösztöndíjpályá-
zathoz csatlakozásról és a
panelpályázatok támoga-
tásáról. 

Az ülés napirendjének elfo-
gadása elõtt a közéleti kérdé-
sek és információk sorában
Járfás Tamás képviselõ infor-
mációs táblák elhelyezését
kérte az önkormányzattól a
Táncsics Mihály utcai körfor-
galmicsomópont-építési mun-
katerületére. Hajdú János
polgármester ígéretet tett ar-
ra, hogy a beruházás paramé-
tereit tartalmazó táblák rövi-
desen kikerülnek a Dózsa
György útra. A polgármester
a Kishegyi úttal kapcsolatos
bírósági ügy állásáról is tájé-
koztatta a testületet. Eszerint
a Városunkért Jövõnkért
Egyesület a Kishegyi út
kétirányúsítása ellen benyúj-
tott keresetét a Tolna Megyei
Bíróság elutasította. A beje-
lentésre reagálva dr. Bencsik
Lajos, az egyesület elnöke el-
mondta, hogy a döntés ellen
fellebbezéssel élnek, s a Pécsi
Ítélõtáblához fordulnak. 

A napirend elfogadása elõtt
Illés László rendõr alezredes
elköszönt a testülettõl, megkö-
szönte azt a támogatást, amit
a város lakóitól és vezetõitõl
kapott. Paks jelenlegi rendõr-
kapitánya október 6-tól Tamá-
siban folytatja munkáját.
Köllõ Imre rendõr alezredest
nevezték ki a paksi kapitány-
ság vezetõjévé. A képviselõ-
testület támogatásáról biztosí-
totta Köllõ Imrét. 

Nem alakult ki vita a város
idei költségvetésének elsõ fél-
évi beszámolójának elfogadá-
sakor. „Nyugodt és kiegyensú-
lyozott gazdálkodásáról szá-
molhattam be. A város mû-

ködtetési költségei az ilyenkor
szokásos arányokat mutatják”
– tájékoztatta a testület tagja-
it Hajdú János polgármester. 

Az ülésen döntés született a
köztisztaság fenntartását sza-
bályozó valamint egyes szociá-
lis tárgyú helyi rendelet módo-
sításáról. Ez utóbbi a helyi
szociális rendelet és az adós-
ságkezelési szolgáltatásról
szóló helyi szabályozásban is
változást jelent. 

Elsõ fordulóban tárgyalt a
testület két új önkormányzati
kitüntetés alapításáról. A „Vá-
ros Sportjáért” elismerés ren-
deletbe foglalását az Ifjúsági-,
Sport- és Esélyegyenlõségi
Bizottság támogatásával Mez-
õsi Árpád képviselõ javasolta.
Az elõterjesztés szerint a ki-
tüntetést kétévente egy fõ ve-
hetné át, május 6-án a magyar
sport napján. Várhatóan még
az õszi ülésszak alatt dönt a
grémium a „Város Közbizton-
ságáért” díj alapításáról is. 
– Ezt az elismerést a városban
élõk nyugalmáért dolgozó
rendõrök, polgárõrök, mezõ-
õrök vagy tûzoltók kaphatnák
minden évben Szent György
vagy Szent Flórián napján –
tájékoztatott Mezõsi Árpád. 

Tizenegy lakóközösség nyúj-
totta be pályázatát az önkor-
mányzathoz támogatást igé-
nyelve panelépületeik ener-
giatakarékos felújításához. A
testület döntésének értelmé-
ben a város 135 millió forinttal
támogatja a jelentkezõket,
amennyiben az állami pályáza-
ton is sikerrel szerepelnek.

Idén hatodik alkalommal
csatlakozik Paks a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályá-
zathoz. A beadási határidõ
várhatóan október 31. lesz.
Errõl is határozott a város tes-
tülete, majd a védõnõi körze-
tek módosításáról döntöttek.
Eszerint ezentúl hét területi
ellátásban dolgozó és három
iskolai védõnõ látja el Paks la-
kosságát. 

– A költségek csökkentése
érdekében a tisztító meszelést
a jövõben közösen rendeli meg

az önkormányzat húsz intéz-
ménye, így hat-tíz millió forint
takarítható meg évente – tájé-
koztatott Hajdú János. A té-
máról az udvaros és karban-
tartási tevékenységek vállal-
kozásba adásának lehetõsége-
irõl tárgyalva döntöttek. 

Együttmûködési megállapo-
dást köt Paks négy Tolna me-
gyei településsel egy pályázat
reményében. A Gemenc Volán
kezdeményezésére megala-
kult konzorciummal a pályázat
sikere esetén 46 millió forintos
fejlesztés valósítható meg a
paksi autóbusz pályaudvaron.
A beruházás várhatóan a jövõ
év elején indul. 

Madi Kovács János nevét vi-
seli majd a Paksi Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóságá-
nak laktanya épülete. A helyi
önkéntes tûzoltóegylet alapí-
tójának emlékkövet is állíta-
nak október 21-én a tûzoltóság
elõtti területen. A szervezet
kérelmét támogatta a testület.
Emellett napirenden szere-
pelt, hogy a paksi tûzoltóság
pályázati úton kívánja bõvíteni
szerállományát. A szükséges
önrész biztosítását megsza-
vazták a grémium tagjai. 

Zárt ülésen tárgyalta a kép-
viselõ-testület a Paksi Ipari
Park Kft. üzletrészének adás-
vételét. Döntésük szerint az
önkormányzat 170 millió fo-
rintért megvásárolja az atom-
erõmû kft-ben lévõ ötven szá-
zalékos tulajdonjogát.  – A PA
Rt. néhány éve háromszázmil-
lió forinttal feltõkésítette a
kft-t, s ezzel ötven százalékos
tulajdonrészt szerzett. Egy
vállalkozás azonban nehezen
mûködik úgy, ha két tulajdo-
nosa van 50–50% üzletrésszel.
Nehéz stratégiai és személyi
döntéseket hozni. A testület
ezért fogadta pozitívan az
atomerõmû javaslatát – indo-
kolta a döntést Hajdú János.
A polgármester hozzátette: az
árat értékbecslõ felmérése
alapján állapították meg. 

Soron következõ ülését októ-
ber 12-én tartja Paks város
képviselõ-testülete.          

-dal-

Döntés után

A székelyudvarhelyi árvíz-
károsultak megsegítésére
kéri a város lakóinak támo-
gatását a Paksi Öregfiúk
Labdarúgócsapat. Az old-
boys együttes több, mint tíz
éve szoros kapcsolatot ápol a
székelyudvarhelyi Tamási
Áron Gimnázium tanárainak
öregfiúk csapatával, mely-
nek tagjai néhány napot vá-
rosunkban vendégeskedtek. 

Tizenegy éve vette fel a
kapcsolatot a két labdarúgó
csapat. A szeptemberi láto-
gatás volt a tizedik találkozó,
ezúttal az erdélyi település
öregfiúk csapata érkezett
városunkba. A programban
minden alkalommal Ma-
gyarország nevezetességei-
nek megismerése is szere-
pel. Idén Nyugat-Dunántúl
volt a cél. A negyvennégy fõs
csapat a villamos nap ren-
dezvényein is részt vett, és
ezúttal sem maradt el az el-
maradhatatlan „összecsa-
pás”. A mérkõzés, amelyet a
Bezerédj Általános Iskola
tornacsarnokában tartották,
hazai gyõzelemmel végzõ-
dött. A Paksi Öregfiúk 5:3
arányban nyertek a székely-
udvarhelyi együttes ellen. A
látogatást jó hangulatú va-
csora zárta a felújított ba-
rakk szaunában. Itt a ven-
déglátók átadták ajándéku-
kat: gyûjtést kezdeményez-
tek ugyanis a székelyud-
varhelyi árvízkárosultak
megsegítésére. Felhívásukra
szinte azonnal érkeztek a fel-
ajánlások. 320 ezer forint
gyûlt össze a labdarúgó csa-
pat paksi látogatásáig. 

Sipos József, a Paksi Öreg-
fiúk vezetõje továbbra is ké-
ri, hogy akinek módjában áll,
segítsen. Felajánlásaikat a
Dunaföldvár és Vidéke Ta-
karékszövetkezet 70600047-
11087656-os számlaszámra
várják október 6-ig.

-dal-

Segítég az erdélyi
barátoknak



Sajtótájékoztatón számolt
be Právics József, a megyei
közgyûlés alelnöke és Sza-
bó József országgyûlési
képviselõ az uniós csatlako-
zás óta benyújtott és támo-
gatott pályázatokról – Az

európai uniós tagság esélyt
és lehetõséget teremtett
arra, hogy Magyarorszá-
gon szemmel láthatóan ja-
vuljanak az életkörülmé-
nyek, hogy az embereknek
és az egész országnak job-
ban menjen a sora – kezdte
lapunknak adott összefog-
lalóját Szabó József. A kép-
viselõ szerint a siker, mint
más országok példái is mu-
tatják, az uniós források
hatékony lehívásában, fel-
használásában rejlik. 
– Összehasonlítva a négy
visegrádi országgal az élen
vagyunk – összegezte Sza-
bó József. Az országos ada-
tokat ismertetve elmondta,
a fejlesztések során 34 ezer
munkahely jön létre és

százezer tartható meg. A
kormány bizonyos egysze-
rûsítéseket vezetett be,
például az elõlegfizetést,
könnyítették a pályázati
feltételeket és biztosíték-
nyújtási kötelezettséget 
– Tolna megye jól áll: ösz-
szesen 674 pályázatot nyúj-
tottak be 26,6 milliárd fo-
rintot igényelve – tájékoz-

tatott Szabó József. Ebbõl
317 pályázatot támogatott
az unió összesen 13 milliárd
forinttal. Az uniós forrá-
soknak köszönhetõen Sza-
bó József összefoglalója
szerint a megyében 863 új
munkahely jön létre és
3096 munkahely tartható
meg.

-vt-

Az önkormányzat SZDSZ
frakciójának tagjai legfon-
tosabbnak a költségvetés
racionalizálását tartják.
Kiemelt figyelmet szentel-
nek a költségmegtakarító
intézkedéseknek, s annak,
hogy a város kiadásait jól
tervezetten, átgondoltan
hajtsák végre. Mindezt a
frakció tagjai a már hagyo-
mányosnak nevezhetõ saj-
tótájékoztatójukon, az õszi
ülésszak elsõ testületi ülé-
se elõtt mondták el. Járfás
Tamás, az SZDSZ frakció
elnöke, valamint Zsarnai
Sándorné és dr. Strasszer
Tamás felidézte a testület
közelmúltban végzett mun-
káját. Külön kiemelték azt,
hogy kezdeményezõi voltak
az intézményi átvilágítás-
nak, melyet legutóbb a pol-
gármesteri hivatal átvilágí-
tása követett. Itt még –
mint elmondta – az ered-
mények tükrében a képvi-
selõ-testületnek döntenie
kell az esetleges változá-
sokról. 

– A szociális területen az
SZDSZ frakció szerint a leg-
fontosabb, hogy pontos stra-
tégiája legyen az önkor-
mányzatnak, és tervezett
módon építse ki a szolgálta-
tások struktúráját. A rend-
szernek rugalmasnak kell

lennie – hangsúlyozta Járfás
Tamás. 

A gazdálkodást illetõen a
képviselõk azt emelték ki,
hogy jól átgondoltan kell a
beruházásokat megtervezni.

– A jövõ évre elég sok min-
dent lekötöttünk, ami a fej-
lesztésre, beruházásra szánt
keret nagy részét lefedi, így
reméljük, annak ellenére,
hogy választási év lesz, nem
kerül sor nagy vitákra, s a
mostani együttmûködés, ami

a testületen belül van, sokáig
kitart – tette hozzá a frakció
vezetõje. 

Zsarnai Sándorné szót ej-
tett arról, hogy a város ját-
szóterei cserére, javításra

szorulnak. Elhanyagolt a
KRESZ-park, a lakótelepi
bölcsõde. Ezekre – mint
mondta – nagyobb hangsúlyt
kell helyezni. 

Dr. Strasszer Tamás arról
beszélt, hogy külön figyel-
met szeretnének szentelni a
város fõtereire, azaz a lakó-
telepen a posta–mûvelõdési
központ határolta területre,
illetve a Szent István térre
és környékére. – Bár mind-
hárman a lakótelepen élünk,
nem feledkezünk meg az
óvárosról sem, ahol remélhe-
tõleg elindul a fejlõdés, ha az
Erzsébet szállót régi pompá-
jában újjáépíti az atomerõ-
mû – mondta. 

Szó esett még a pan-
elfelújítási programról, ame-
lyet a frakció tagjai komolyan
segítettek mindvégig. Ki-
emelték, hogy ezúttal jelen-
tõs elõrelépés várható, hiszen
tizenegy társasház nyújtott
be pályázatot. – Megfelelõ
konstrukciót kell kidolgozni a
hagyományos technológiával
épült házak energiatakaré-
kos felújítására is – tették
hozzá a képviselõk.

vida
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Fotók fentrõl lefelé: Szaffenauer Ferenc és Vida Tünde

Mérlegen az uniós források

Átgondolt költségvetést akar az SZDSZ 



A polgármesteri hivatal
szakembereivel együtt vet-
te számba a négyes körzet
képviselõje, Haaz Ádám a
környék gondjait. A közös
bejárás tapasztalatai alap-
ján egy átfogó terv készül a
körzet rehabilitációjához.
A terveket Haaz Ádám
egyéni képviselõi keretébõl
finanszírozza. 

A Rákóczi utca, Hajnal ut-
ca, Váci Mihály utca által ha-
tárolt terület teljes rehabili-
tációját kezdeményezi a né-
gyes körzet képviselõje.
Haaz Ádám szerint ezt a vá-
rosrészt teljesen elfeledte a
városvezetés, több évtizede
semmi nem történt, sõt egy
játszótér is eltûnt a közel-
múltban. – A körzetben élõk

lakossági fórumokon jelezték
már problémáikat, de több
tíz éve nem történt semmi,
pedig hatszáz ember lakik itt
– mondja a képviselõ, aki
azért szervezte a bejárást,

hogy elmozduljanak a holt-
pontról. A terület rendezet-
len, megoldatlan a csapadék-
víz-elvezetés, problémák
vannak a közvilágítással,
nincs elég parkoló. A Váci
Mihály utcai lakótömb fõutca
felõli oldalán parkolási, köz-
lekedési gond van. Itt – mint

Haaz Ádám beszámolt róla –
önkormányzati keretbõl épül
egy 8-10 állásos parkoló, már
készülnek a tervek. A másik
oldalon,  mely az eredeti ter-
vek szerint a fõbejárat lenne,
az Európai Unió szigorú sza-
bályaira hivatkozva leszerel-
ték a játszóteret, nincs út és
közvilágítás. A Hajnal utcai
új, kilenclakásos társasház,
olyan a képviselõ szerint,
mint amit leejtettek, se par-
kosítás, se parkoló, se vízel-
vezetés, a lefolyó esõvíz a Vá-
ci utcai házakat áztatja. A
Rákóczi utcában álló társas-
házak környéke, parkja is
megkopott. Mindezek miatt
kezdeményezte Haaz Ádám,
hogy képviselõi keretébõl ké-
szüljön egy átfogó terv.
Ugyanebbõl a forrásból ke-
rült a Rákóczi utcai társasház
elé pad, az ott lakók kérésére. 

-vt-
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Fotók fentrõl lefelé: Vida Tünde és Aranyiné Czetli Judit

Egy elfelejtett városrész

Az „Együtt a Parlagfû ellen”
Alapítvány nyolcadik alka-
lommal szervezte meg a vá-
rosi virágosítási versenyt,
ahol három kategóriában ne-
vezhettek az érdeklõdõk.
Idén a legszebb virágos utca,
legszebb virágos kertes ház,
és a legszebb virágos lépcsõ-
ház kategóriákban összesen
huszonheten szálltak ver-
senybe. A nevezõk száma
csökkent, de – mint Sáhi Ma-
nuéla ügyvezetõ elmondta –
szeretnék, ha jövõre ismét
többen kapcsolódnának a
programba. Ez különösen
azért fontos – tájékoztatott –
mert a város ismét nevezni
szeretne az országos virá-
gosítási versenybe, s a felké-
szülésbõl az alapítvány is
szeretné kivenni részét. 

Az idei versenyen a zsûri
döntése alapján a virágos
lépcsõház kategóriában a
Dózsa György út hatos szá-
mú házat találták a leg-
szebbnek. Az utca kategóriá-
ban a Hársfa utca lett az el-

sõ, míg a legszebb virágos
kertes házzal Vígh Judit és
Zeleznik Sándor (Április 4.
utca) büszkélkedhet.  

Az alapítvány következõ
programja a Tolna megyei
környezetvédelmi vetélkedõ
lesz, ahová a paksi és kör-
nyékbeli iskolák jelentkezé-
sét várják a szervezõk. A
verseny elsõ fordulóját szep-
tember 19-én rendezik meg,
míg a második fordulóra
szeptember 30-án kerül sor. 

Új vezetõt neveztek ki az
Együtt a Parlagfû Ellen ala-
pítvány élére Sáhi Manuéla
személyében, aki elmondta:
szeretné tovább vinni az ala-
pítvány eddigi programjait,
valamint megismertetni
mindenkivel a sóbarlangot
különbözõ felnõtt- és gyer-
mekprogramokon keresztül.
Terve, hogy kiszélesítik az
alapítvány Zöldalma prog-
ramját több iskola bevonásá-
val. Jövõre minden résztve-
võ jutalomban részesülhet. 

-pgr-

Parlagfû helyett virágot
Kilencedik ízben hívta az or-
szágot Kalocsa a paprika
ünnepére. A programnak
komoly hagyománya van,
így a fõzõversenynek is,
amely a rendezvényt zárta. 

Amatõr és profi szaká-
csok ezúttal paprikás éte-
lek készítésében verseng-
hettek. A Paksi Atomerõ-
mû Rt. elõször vett részt a
rendezvényen. A társasá-
got a Karbantartási Fõosz-
tály csapata  képviselte.

A menü természetesen
paksi halászlé volt, amely
ezúttal a’la nukleráj módra
készült. A finom étel mellé
vörösbort kínáltak a reak-
tor formájú borcsapolóból,
amely nagy sikert aratott,
tudtuk meg Aranyiné
Czetli Judittól. 

A paksi csapat jó faka-
nálforgatónak bizonyult,
hisz’ elnyerte Kalocsa vá-
ros önkormányzatának
különdíját.

vida

Különdíjas paksi halászlé



(Folytatás az 1. oldalról)

Kovács József vezérigazgató
köszöntõjében kitért arra,
hogy annak ellenére, hogy a
kormány szeptember hetedi-
kén elvi hozzájárulását adta
az üzemidõ megnöveléséhez,
a Paksi Atomerõmû Rt. elen-
gedhetetlennek tartja a tár-
sadalmi párbeszédet ilyen
nagy horderejû ügyben. 
– A konferencia a Távlatok
címet kapta nagyon találóan,
hiszen az ország energiaellá-
tásának jövõjérõl esik szó –
mondta Kovács József.

Dr. Zarándy Pál, a Magyar
Atomfórum Egyesület elnö-
ke nemzetközi példákkal tá-
masztotta alá mindezt. Mint
elmondta, az üzemidõ-hosz-
szabbítás általánosan elter-
jedt gyakorlat a világ vezetõ,
nukleáris iparral rendelkezõ
országaiban. E tekintetben
az Egyesült Államok jár az
élen, eddig 35 reaktor kapta
már meg a hatósági enge-

délyt a hatvanéves mûködés-
re. Számos európai ország-
ban szintén folynak élettar-
tam-hosszabbítási progra-
mok, így Franciaországban,
Finnországban és Spanyol-
országban. 

– Az üzemidõ-növelésre a
paksi atomerõmû egy prog-
ramot dolgozott ki, amely-
nek végrehajtásában ütem
szerint haladnak – mondta

elõadásában Hamvas István.
Az atomerõmû mûszaki ve-
zérigazgató-helyettese be-
számolt arról, hogy részletes
elemzésekkel támasztják
alá, hogy az élettartam-nö-
velés biztonságos, mûszaki
akadálya nincs, és egyértel-
mûen gazdaságos. Az üzem-
idõ-növelés elsõ és legfonto-
sabb feltétele a biztonságos
mûködés. A paksi atomerõ-
mûben 2002-ben befejezõ-
dött egy átfogó biztonságnö-
velõ program. Eredménye-
ként a paksi létesítmény a
fejlett országokban üzemel-
tetett, hasonló korú atom-
erõmûvi blokkokkal szem-
ben támasztott legszigorúbb
követelményeknek eleget
tesz. 

A Budapesti Mûszaki
Egyetem Nukleáris Techni-
kai Intézetének igazgatója
a nukleáris és alternatív
energiaforrásokat vetette
össze. Dr. Aszódi Attila

mondandóját a következõ-
képpen kezdte: azok az
energiaforrások, amelyeket
a zöldek alternatív energiá-
nak neveznek, nem jelente-
nek alternatívát az atom-
energiával szemben. Sorra
vette a szél, a víz és egyéb
lehetõségeket, rámutatva,
hogy némelyik drága, másik
korlátozottan áll rendelke-
zésre. – A szükséges ener-
giát egy energiakoktéllal,
tehát több forrásból kell
biztosítani, ebbõl azonban
nem maradhat ki a Pakson
termelt atomenergia –
mondta. 

Az atomenergia mellett
szól az is, hogy megbízható-
an, elérhetõ áron és a kör-
nyezet terhelése nélkül állít-
ható elõ vele a villamos-ener-
gia. Használatával elkerül-
hetõ a függõség veszélye,
amelyet az olaj és gázexport
növelése rejtene magában.

-vt-
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Fotók: Vida Tünde

Távlatok: érvek az üzemidõ növelése mellett

Legalább három és fél ezren
vettek részt a paksi atom-
erõmû villamos napján,
melyhez ezúttal több prog-
ram is csatlakozott, így a
nemzetközi futsal bajnokság,
ahol öt ország csapatai mér-
kõztek, illetve a biztonsági
nap. 

Az atomerõmû sporttele-
pén egész nap változatos
programok közül válogat-
hattak a vendégek. A dél-
elõtt a gyerekeké és az
igazgatóságok között zajló
versengésé volt, de elsõ íz-
ben kerekasztal-beszélge-
tést is tartottak három té-
mában. Délután – egy-egy
rövid záportól eltekintve –
már a felhõtlen szórakozá-
sé volt a fõszerep. A szín-
padon a helyi fellépõk mel-
lett országos hírû mûvésze-
ket is láthattak. 

Az igazgatóságok közötti
versenyt az üzemviteli igaz-
gatóság 1. számú csapata
nyerte, a második lett a mû-
szaki igazgatóság, a harma-
dik helyet a karbantartási
igazgatóság 1-es csapata
szerezte meg. Az alapvetõ
biztonsági üzenetekkel kap-
csolatos játékos vetélkedõn
nyújtott teljesítményért kü-

löndíjat kapott a gazdasági
vezérigazgató-helyettes csa-
pata, a másik különdíjat pe-
dig a humán igazgatóság
csapata kapta. 

Hagyományosan itt adták
át az „Atomerõmû Kiváló
Karbantartója” díjakat. Az
elismerésben az értékelést
végzõ kuratórium javaslata
alapján az atomerõmû húsz

dolgozója részesült. A díja-
kat Horváth Miklós karban-
tartási igazgató adta át. A dí-
jazottak: Ivanics István mû-
vezetõ, Szûcs Sándor mûsze-
rész, Oláh János berendezés-
mérnök, Miklós Lõrinc
üzemvezetõ, Nagy Sándor
nukleáris karbantartó laka-
tos, Illés József nukleáris
karbantartó lakatos, Suplicz
Sándor mûszaki ellenõr, Vaj-
da Károly kõmûves, Adorján
János víz- és fûtésszerelõ,
Tóth József nukleáris kar-
bantartó-lakatos, Szabó Já-
nos csoportvezetõ, Czakói
Lajos mûvezetõ. Továbbá:
Kajári Csaba mûvezetõ, Ko-
máromi Zoltán gépi forgá-
csoló, Józsa Sándor mûveze-
tõ, Vadász Csaba elõkészítés
vezetõ, Feri János nukleáris
karbantartó lakatos, Õsz Zol-
tán mûvezetõ, Berek Ferenc
csoportvezetõ, és Szentkirá-
lyi László mûvezetõ. 

(Folytatás a 7. oldalon.)

A legjobbakat jutalmazták



Ha az ember egyedül él, rá-
adásul férfibõl van, akkor
megpróbálja a fõzést minél
egyszerûbben és a lehetõ
legrövidebb idõ elpocséko-
lásával megoldani. Ennek
egyik formája, ahogy azt a
Bezerédj iskola testnevelõ
tanára is gyakran megteszi,
hogy ebédidõben felkeresi
szüleit, ahol biztosan neki is
jut elemózsia. A másik vari-
áció, hogy félig kész, eset-
leg zacskós ételekbõl vará-
zsol valamit az asztalra.
Akkerman Gábor javaslata
ilyen esetekre a „Tortellini
Marió”. Gyorsan elkészíthe-
tõ, laktató és nem igényel

nagy szakértelmet. Egyszó-
val férfiak is bátran nekiáll-
hatnak. 

A húsleveskockát 1 liter
vízbe tesszük, felforraljuk
és belefõzzük a tortellinit.
Ha kifõtt, lecsepegtetjük és
félretesszük. Választhatunk
kedvünk szerint, hiszen
már többféle ízesítésben

kapható. Gábor a húsos va-
riációt részesíti elõnyben. A
vajon pároljuk üvegesre a
hagymát, a szeletelt gom-
bát, adjuk hozzá a bort és
2–3 percig együtt pároljuk.
Amíg az ízek összeérnek,
töltsünk ma-
gunknak is egy
pohár „szõlõ-
lét”. Majd ke-
verjük az étel-
be tejszínt, íze-
sítsük sóval és
borssal. A test-
nevelõ javasla-
ta, hogy fris-
sen õröljük a
borsot, annak
mindig intenzí-
vebb az íze.
Adjuk hozzá a
tortellinit, né-

hány percig fõzzük össze, és
máris tálalhatjuk. És még
egy jó tanács Gábortól: köz-
vetlenül evés után ne akar-
junk sportolni, maximum
sétáljunk vissza munkahe-
lyünkre.                         sete

A befektetési jegy olyan
megtakarítási forma, amely
kisbefektetõk pénzét gyûjti
össze, így hatékonyan ke-
zelhetõ tõkévé kovácsolja
azt. Ezt az összegyûjtött
vagyont nevezik befekteté-
si alapnak, amelynek tõké-
jébõl és hozamából a befek-
tetõk befektetésük arányá-
ban részesülnek. Forgalma-
zásuk és futamidejûk sze-
rint, nyíltvégû és zártvégû,
létrehozásuk szerint zárt-
körû és nyilvános alapokat
ismerünk. Portfoliójuk sze-
rint ingatlan- és értékpa-
píralapokat különböztetünk
meg, utóbbi állampapír,
részvény, vegyes, vagy
egyéb pénzpiaci alapú le-
het. Az alapkezeléssel kap-
csolatos legfontosabb foga-
lom a nettó eszközérték. A
portfolióban lévõ értékpa-
pírokat törvényi szabályok
alapján kell értékelni. (Az
állampapírokat és a részvé-
nyeket a tõzsdén kialakult

átlagos árfolyamon.) Adott
értékpapír árfolyamának
és a portfolióban lévõ da-
rabszámának szorzata az
árfolyamérték. A napi ér-
tékelés során ezen árfo-
lyamértékek összege adja
ki az eszközértéket. Ebbõl
a költségek levonása után
alakul ki a nettó eszközér-
ték. Az alap nettó eszköz-
értéke elosztva a darab-
számmal, adja az egy jegy-
re jutó nettó eszközérté-
ket, azaz az adott napi ár-
folyamot, amelyen eladni
és vásárolni lehet a befek-
tetési jegyeket. A befekte-
tési alapkezelésnek három
szereplõje van: az alapke-
zelõ, a letétkezelõ, és a for-
galmazó. Az alapkezelõ a
rá bízott pénztömeg keze-
lését, befektetését végzi. Õ
határozza meg a törvényi
kereteken belül, hogy mi-
lyen eszközökbe fekteti az
adott alap vagyonát. A le-
tétkezelõ feladata a nettó

eszközérték kiszámítása,
az alap folyószámlájának
és értékpapírszámlájának
vezetése, valamint az alap-
kezelõ cég ellenõrzése és
felügyelete. A forgalmazó
bonyolítja le a befektetési
jegyek eladását és vételét,
õ biztosítja az ehhez szük-
séges forgalmazói rend-
szert. A nyíltvégû alapok
nagy elõnye, hogy rugal-
masak, és lekötés nélkül
biztosítanak befektetési
hozamot. Futamidejük ha-
tározatlan, forgalmazásuk
napi árfolyamon történik,
amely általában követi az
állampapír- vagy a rész-
vénypiac aktuális esemé-
nyeit. A legsikeresebb ala-
pok 11 százalék feletti ho-
zamot értek el az elmúlt 12
hónapra vetítve, ami jóval
magasabb egyéb befekte-
tések realizált hozamánál.
Az is tény azonban, hogy a
hozam nem garantált: ha
rosszul választunk alapot,
negatív hozamot (vesztesé-
get) kell elkönyvelni.

Szász Tibor
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Fotó: Balog Judit

(Folytatás a 6. oldalról.)

Ezt újabb díjátadás követ-
te, ahol tehetséges fiatalok
kaptak elismerést az atom-
erõmûtõl. A Paksi Atomerõ-
mû Rt. középiskolásoknak,
fõiskolai és egyetemi hallga-
tóknak hirdet pályázatot
Kármán Tódor nevével fém-
jelezve a fizika és a környe-
zet kapcsolata témakörében.
A pályázat célja azon túl,
hogy a természet- és társa-
dalomtudományok eszközei-
vel végezzen feltáró, állapot-
felmérõ, kutató, fejlesztõ te-
vékenységet, a mindennapi
életünket átszövõ környe-
zetterhelõ technológiákat il-
letõen, az is feladat volt,
hogy utat mutasson: miként
építhetõ be a köztudatba a
környezetszemléletû gon-
dolkodásmód. 

Középiskolás kategóriában
kiváló minõsítést kapott
Kern Nikoletta és Fotyék
Péter „Energia és környe-
zet” címû pályamûvével. Az
egyetemi, fõiskolai kategóri-
ában Hárfás Zsolt és Tarcal
Lajos kapta a fõdíjat „A jö-
võnk energiaforrásai” címû
pályázatért. Jutalmuk egy
finnországi tanulmányút.

Vida Tünde

Mihez kezdjünk a pénzünkkel?
Sorozatunk hetedik részében az életbiztosításokkal
foglalkozunk.

Hozzávalók 2 személyre: 1
db húsleveskocka, 125 g
tortellini, 125g sampinyon-
gomba, 1 fej vöröshagyma,
1 evõkanál vaj, 1 dl száraz
fehérbor, 1,5 dl tejszín, só,
bors. 

Mit süt-fõz ma?

Akkerman Gábor



8 I D Õ S Z E R Û

Megkezdte a felkészülést a
Neutron Bevetési Osztály az
idei kommandós világver-
senyre. A csapat tagjait a ha-
gyományoknak megfelelõen
házi válogató versenyen vá-
lasztották ki. Ennek alapján
Farsang János, Járai Antal,
Kolep János, Kéri Zoltán,
Felhõsi László és Korom
László indulhat, kérésükre
csapatvezetõjük Dr. Lengyel
Róbert lesz, és velük utazik

Daubner Gabriella tolmács-
ként. A felkészülés körülmé-
nyeirõl Dr. Lengyel Róbert,
az osztály vezetõje elmondta,
hogy az eszközfeltételekkel
nem lesz probléma, de mivel
létszámhiánnyal küszköd-
nek, a gyakorlásra nem tud
idõt biztosítani a szolgálati
idõ alatt, így ezt a fiúk sza-
badidejükben oldják meg. A
versenyre néhány nappal a
kezdés elõtt kiutaznak, hogy

legyen idejük a pályaviszo-
nyokat megismerni, gyako-
rolni, ami azért különösen
fontos, mert az öt verseny-
számból négynél idén jelen-
tõs változás van. Nagy a vá-
rakozás, hiszen tavaly min-
den korábbinál nagyobb si-
kert értek el, így magasra
tették a mércét. Mint emlé-
kezetes, harmadszor is el-
hozták az aranyat akadály-
pályán új pályacsúccsal, be-

gyûjtöttek egy másik szám-
ban egy bronzérmet, az ösz-
szetett versenyben pedig
harmadik helyen végeztek.
Mindezt Kéri Zoltán az
egyéni „szuperzsaru” ver-
senyben elért harmadik he-
lyezésével tetézte. Hogy az
idei kommandós bajnokság
mit tartogat számukra, no-
vember hatodika és tizen-
egyedike között az Egyesült
Államokban, Orlandóban ki-
derül.                        

-gyöngy-  

(Folytatás a címlapról)

– Fontosnak tartottam az
eddigi eredmények megõr-
zését, ahol lehet, javításu-
kat. A mutatók alapján azt
mondhatom, hogy ez sike-
rült. Ehhez kellett szeren-
cse is, és persze együttmû-
ködés a különbözõ intézmé-
nyekkel, szervekkel. Jó
visszagondolni arra példá-
ul, hogy az önkormányzat-
ok részérõl hihetetlen nagy
volt a támogatás. A vissza-
jelzésekbõl úgy éreztem,
hogy nagyon hálásak vol-
tak a munkánkért, idõn-
ként a feléjük tett gesztu-
sokért is, ez volt talán a
legnagyobb siker számom-
ra – meséli Illés László. 

– A rendõrség feladata,
hogy éreztesse a településen
élõ lakossággal: van egy
olyan szervezet, amelyik tö-
rõdik a biztonsággal és tesz
is érte. Ehhez sok idõ és tü-
relem kell. A dolgozók mun-
kakörülményei is javultak az
elmúlt esztendõben: az aj-
tókra kerülõ névtáblák, az
udvar és a fogda rendbetéte-
le, a paksi címerrel ellátott
új karjelvény mind apró for-
mai dolognak tûnhetnek,
mégis nagy jelentõségû a
nap mint nap itt tevékenyke-
dõk számára.

– Van azonban olyan terü-
let is, ahol az anyagi felté-
telek és a rövid idõ miatt
sajnos nem sikerült elõre

lépni. Legfontosabb fel-
adatomnak tekintettem a
paksi kapitányság terüle-
téhez tartozó rendõrõrsök
– Dunaföldvár, Nagydorog
– helyzetének javítását,
mert hihetetlen rossz inf-
rastrukturális körülmé-
nyek között mûködnek.
Ahhoz, hogy az eredmé-
nyek megmaradjanak, ütõ-
képesebb, létszámában na-
gyobb rendõri szervnek
kellene mûködnie. Évrõl-
évre emelkedik a bûncse-
lekmények száma a kisebb
településeken. Az ideális
megoldás persze az volna,
ha az égetõ megélhetési
gondok megszûnnének –
teszi hozzá. 

Nagy feladatok várják az
új helyén, Tamásiban is.

– Ugyanez a poszt, de két-
szer annyi településsel és
kisebb rendõri létszámmal,
mint itt. Elképzeléseim van-
nak a Tamási Rendõrkapi-
tányság mûködtetését illetõ-
en, melyeket kinevezésemet
követõen megosztok kollegá-
immal és a kapitányság terü-
letén élõ emberekkel. Na-
gyon jól érzem magam 
Pakson, kedves emberek
vannak itt, jó kollegák, szíve-
sen dolgoztam velük együtt.
Mindig is paksi maradok egy
kicsit, de katonaként tudo-
másul vettem, hogy távoz-
nom kell.                  

S.Szabó

„Mindig paksi maradok egy kicsit”

Újra rajtvonalnál a kommandó

Fotók: Szaffenauer Ferenc



A világon egyedülálló módon Dániában hoztak létre mûvé-
szeti népfõiskolát, ahol paksi fiatalok is tanulhatnak majd
annak köszönhetõen, hogy Hefner Erika, a Tolna Megyei
Népfõiskolai Társaság Pakson élõ elnöke is bábáskodott az
iskola létrejötténél. A projektet három évvel ezelõtt két
dán drámatanár, Allan Agerbo és Lars Ilum álmodta meg.
A silkeborgi papírgyárban indították a mûvészeti népfõis-
kolát, melyre rögtön nemzetközi pályázatot adtak be. Új-
donság, hogy három mûvészeti ágat – zene, dráma, tánc –
közelítenek egymáshoz, valamint különbözõ országok taná-
rai és diákjai vesznek részt a munkában, ami a kultúrák ta-
lálkozása szempontjából is igen érdekesnek ígérkezik. Két
év elõkészítõ munka után, amit holland, magyar és a fran-
cia partnerek végeztek, idén szeptemberben megkezdõdött
a fiatalok kiválasztása a képzésre. Hefner Erika elmondta,

hogy szeptember 23-án választják ki azokat a fiatalokat a
18 és 28 év közötti jelentkezõkbõl, akik a kísérleti egy hó-
napra Dániába utazhatnak. – A válogatón figyelik a hozzá-
állást, emberi magatartásukat, türelmet és toleranciát. Tu-
lajdonképpen nem a szakmai felkészültség a legfontosabb,
hanem a nyitottság – mondta el a társaság elnöke. Viszont
az angol nyelvtudás elengedhetetlen, mivel az oktatás an-
golul folyik. Az egyhónapos próbaiskolát 2006. januárjában
tartják, ahová Gaál Mariann tánctanár és Párniczky And-
rás zenetanár kíséri az ifjakat. Az igazi nagy projekt jövõ
év szeptemberében lesz, ahol 19–36 hetes kurzuson vehet-
nek részt a mûvészetkedvelõk. A nem iskolarendszerû ok-
tatás végén diplomát kapnak, melyet hazánkban is egyre
több helyen elfogadnak, különösen, mert nemzetközi gya-
korlat van a hátterében. A megyei népfõiskolai társaság el-
nöke szerint a fiatalok munkavállalása vagy tanulmánya so-
rán rengeteg pluszt jelent, ha valaki elvégzi ezt a rendkívü-
li mûvészeti népfõiskolát.

sete
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Fotó: Molnár Gyula és Wiener Hajmann

Szervezett zeneoktatás 1969-
tõl van, míg önálló zeneiskola
1974 óta mûködik Pakson.
Kezdetben a Dózsa György
úti épületben folyt az okta-
tás, majd 1984-ben átköltö-
zött jelenlegi helyére az in-
tézmény. Azóta már ezt az
épületegyüttest is kinõtte az
iskola. Egyes vélemények
szerint megoldást jelentett
volna a kilencvenes évek ele-
jén a volt Erzsébet szálló át-
alakítása mûvészeti cent-
rummá, ahol nemcsak a zenei
tagozat, hanem az akkoriban
indult balett-tagozat, a már
ott mûködõ képtár és mellet-
te a képzõmûvészeti oktatás
is helyet kapott volna. Egy
koncertterem terve szintén
felmerült. Ez a terv az asz-

talfiókba került, most viszont
megkezdõdött az iskola ve-
szélyessé vált épületének fel-
újítása, bõvítése. A beruhá-
zási szerzõdést Paks város
Önkormányzata és a kivitele-
zõ, Strabag Rt. képviselõje
szeptember 15-én írta alá. A
több mint nyolc hónapig tar-
tó munkát a múlt héten meg-
kezdték az épületen. Az át-
építésrõl Hartmann József, a
mûvészeti iskola igazgatója
tájékoztatta lapunkat.

Az egykori Bum-ház, azaz a
jelenlegi mûvészeti iskola a
múlt század elején, 1902-ben
épült. A fõépület külsõ jelle-
ge az elmúlt több mint száz
év alatt nem változott. Ezt
egy 1904-es képeslappal ösz-
szevetve magunk is láthat-
juk. Két kisebb jellegû átala-
kítástól eltekintve az épület-
hez elkészülte óta gyakorla-
tilag nem nyúltak, így tény-
szerû, hogy az eredetileg be-
épített sárgerendák a beázás
miatt elkorhadtak, az épület
tetõszerkezete életveszé-
lyessé vált. Ez utóbbit egy
2001-ben történt szakértõi
vizsgálat állapította meg. A
már több éve húzódó problé-
ma végére most került pont,
azzal, hogy a szerzõdést alá-
írta a megbízó és kivitelezõ.

A munkaterület átadása
megtörtént. Hartmann Jó-
zsef elmondta, hogy a kivite-
lezõvel együtt szigorú szabá-
lyok szerint, körültekintõen
kijelölték a közlekedõ uta-
kat, biztosították a tanter-
mek biztonságos megközelí-
tését, valamint a Deák Fe-
renc utca közlekedésének
zavartalanságát.

Az épületet a fõfalak kivé-
telével teljesen elbontják.  A
belsõ teret átalakítják, a je-
lenlegi épület és a Pongrácz
ház közé egy új épületszár-
nyat húznak fel, beépítik a
tetõteret, itt kapnak helyet a
zenei oktatótermek mellett a
képzõmûvészeti tantermek,
balett-termek, öltözõk, iro-

dák, korszerû stúdió, vala-
mint a könyvtár. A beruhá-
zás 416 millió forintba kerül.
Az igazgató szerint ez a kí-
vülálló számára hatalmas
összegnek tûnhet, de ha fi-
gyelembe vesszük a szakmai
elõírásokat, amelyek szigo-
rúan be kell tartani, akkor
reális. – Gonduljunk arra,
hogy a tantermeknek hang-
szigeteltnek kell lenniük, a
balett-terem padlózatának is
különleges elõírásoknak kell
megfelelnie, és még folytat-
hatnánk a sort. A tervek a
szakmai igényeknek maxi-
málisan megfelelnek, s, ha
megvalósulnak, az új mûvé-
szeti iskoláról bátran mond-
hatjuk majd, hogy európai
színvonalú – mondja Hart-
mann József. 

Molnár Gyula

Új fejezet a paksi zeneoktatásban

Mûvészet „nem
középiskolás fokon”



10 M O Z A I K

Fotók: Fonyó Dániel (fent), Kohl Gyöngyi (jobbra)

Két évtized után 
versben búcsúzott
Hóban, fagyban, napsütés-
ben, mindig rótta az utcá-
kat, adott és kapott sok
kedvességet. Most azonban
elérkezett a pihenés ideje,
nyugdíjas lett. Az elmúlt
éveket versbe foglalta, és a
postaládák gondjaira bíz-
ta. Így búcsúzott a lakók
többségétõl Vincze István-
né postás. 

Ilyen munkát csak
tiszta szívvel lehet vé-
gezni, szeretni kell az
embereket. Ezt vallja
Vincze Istvánné Irén-
ke, akivel dunakömlõdi
otthonában beszélget-
tem. Kezdetben külte-
rületi kézbesítõ volt
lakhelyén és Kanacs
pusztán. Több mint há-
rom év után egy másik
terület postása lett,
majd két évvel késõbb
már azokat az utcákat
járta városunkban,
ahol nyugdíjba vonulá-
sáig, huszonegy évig kézbe-
sített arra törekedve, hogy
pontosan végezze munkáját.
De ennél többet is tett. Ha
kérték, levelet adott fel,
csekket fizetett be, össze-
gyûjtötte a nyaralók postá-
ját, mindenkinek segített,
amiben tudott, legtöbbször
idõs embereknek. A törõdés
kölcsönös volt. Többükkel
apró kedvességgel lepték
meg egymást, virágmagot,
hajtást, süteményrecepteket
cseréltek. Amikor pénzt hor-
dott ki, szó szerint vigyáztak
rá. Elmondta, hogy soha
nem felejti el azokat a pilla-
natokat, amikor télvíz idején
forró teával kínálták, és azt
sem, amikor eltakarították a
havat onnan, amerre járni
szokott. Elõfordult, hogy a
tõle kapott recept alapján el-
készített süteménnyel kínál-
ták, és kérdezték: Irénke
ilyennek kell lennie? Még
gyermekként megismert és

ma már felnõtt emberek rá-
köszönnek, emlékeznek a
nevére, megkérdezik, hogy
van. Másnak talán apróság-
nak tûnnek ezek a dolgok –
mondta –, de számomra ha-
talmasak. Az emlékek ára-
datában egyszer csak felállt
és beinvitált egy másik he-
lyiségbe. Az asztalon búcsú-
ajándékok álltak családok-
tól, lakóközösségektõl. 

Most, hogy nyugdíjas lett,
szeretne még több idõt tölte-
ni családjával, sokat kirán-
dulni, elutazni hazai tájakra,
ellátogatni múzeumokba, ki-
állításokra és folytatni a tor-
nát, ahova rendszeresen el-
jár. Még számtalan történe-
tet mesélt el, aztán néhány
tõle kapott süteményrecept-
tel a táskámban, a viszontlá-
tás reményében elköszön-
tünk egymástól. Hazafelé
versének utolsó sorai jutot-
tak eszembe:

„Köszönök mindent, mit
munkám során kaptam,

Kicsit búslakodok, hogy
abba kell hagyjam.

De feltalálom én otthon is
magam,

Hisz egy nyugdíjasnak
mindig sok dolga van.

Gondolatban párszor az
utam végigjárom,

Sok-sok szeretettel emlék-
szem majd rátok.” 

-gyöngy-

A Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesületének elisme-
rõ oklevelében részesült a
paksi csoport két tagja:
Tumpek János elnök és
Feil Ferencné, az egyesü-
let gazdasági ügyeinek ve-
zetõje.
Pakson 2002 óta mûködik a
Nagycsaládosok Egyesüle-
te, ez alatt az idõ alatt 40-
45 család vett részt a közös
programokon.

– Mindenkinek arra van
ideje, amire szakít – mond-
ja Tumpek János, aki csak
most áprilisban vállalta át
az elnöki teendõket Schu-
bert Endrétõl. – Nekem
négy fiam van. De úgy gon-
dolom, hogy itt a helyem,
nagyon összekovácsolódott
ez a társaság. Az emberek
azt hiszik, hogy akinek sok
gyereke van, az õrült vagy
nagyon gazdag. Pedig mi
egyszerûen csak szeretjük
a csemetéinket – mosolyo-
dik el. 

Kérdésemre, hogy miért
is tartanak össze az egye-
sület tagjai, már Feil
Ferencné Marcsi válaszol,
akit öt gyermek vár odaha-
za. 

– Így sokkal nagyobb az
esélye annak, hogy lehetõ-
ségeket, könnyítéseket ér-
jünk el. Például vásárlási
vagy utazási kedvezménye-
ket. Legutóbb olcsó bébi-

italhoz jutottak a tagjaink
– meséli. Az országos szer-
vezet figyelemmel kíséri a
törvény-tervezeteket is és
esetenként módosítási ja-
vaslatokat is kezdeményez. 

– Nekünk persze nem ez
az erõsségünk – veszi visz-
sza a szót Tumpek János –
minket a közös programok
adta élmények tartanak
össze leginkább – mondja.
Kiderül, hogy a családok
gyakran járnak együtt ki-
rándulni, aktuális kérdése-
ket érintõ elõadásokat hall-
gatnak meg közösen – leg-
utóbb például a kábítószer-
rõl, meg a tanulási nehéz-
ségekrõl –, és nem jöhet el
a Mikulás napja sem össze-
jövetel nélkül. Most azon-
ban más problémára kon-
centrálnak.

– Szeretnénk segíteni
azoknak az anyukáknak,
akik GYES után nem tud-
nak ismét elhelyezkedni –
teszi hozzá Marcsi, akinek
álma egy Civil Ház, ahol ál-
landó ügyelet várná az in-
formációért vagy segítsé-
gért hozzájuk fordulókat.
Ez azonban egyelõre távo-
labbi jövõnek látszik. Je-
lenleg október 1-jére ké-
szülnek, amikor a családok
a hagyományos sportnapi
rendezvényen adnak talál-
kozót egymásnak.

S.Szabó

Elismerés 
a nagycsaládosoknak
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Fotók: Vida Tünde

Németkéri ismerõsöm
hozta a szomorú hírt:
„meghalt Cyprian. Tu-
dom, hogy ismerte… a
Nyugatiban összeesett
és…”

Amikor elõször talál-
koztunk, Csajka Gábor-
ként mutatkozott be.
„Nem rokona Csajka
Gábor Cypriannak, a
költõnek?” – kérdeztem
tõle. „Én vagyok az” –
mondta.

Németkéren lakott ak-
kor. Németkér gyermek-
kora Szentendréjére em-
lékeztette, „hardi” ver-
sei, amelyek közül néhá-
nyat meg is mutatott, is
tanúskodnak errõl.

Máskor a Lyukasóráról
beszélgettünk, ahol
megjelentek írásai, majd
készülõ kötete került
szóba. 

Most, halálhíre után le-
veszem a polcról a Kéz-
írást és újra elolvasom
József Attilának ajánlott
Térhangok címû versét,
melynek utolsó verssza-
ka így szól:

Mintha a tûznek monda-
nád: lobogj,
Mintha a víznek monda-
nád: csobogj,
„jól tudva már, hogy
minden odavan”.

Cyprian „életmódja az
eltûnés és sietés volt” ír-
ja rá emlékezve az Élet
és Irodalomban Zelei
Miklós. Errõl a mondat-
ról jutott eszembe, ami-
kor Cyprian elköszönt
(most már tudom, utoljá-
ra) és beült világoskék
(?) Trabantjába. Vitte-vit-
te a paksi fõutca forgal-
ma Budapest felé. A
Nyugati felé. Még ötven-
egy éves sem volt.

Remit Tenda

CyprianMerre tovább, örökifjak?
– Megszûnik az Örökifjak
Néptáncegyüttes – röppent
fel a hír a városban. Ami ki-
csit igaz is, egy kicsit nem
is. A csapat, ha nem is teljes
létszámában, de együtt ma-
rad, ám fellépéseket nem
vállal, nem is tud, hiszen
most hat pár van, de néhá-
nyan jelezték, elköszönnek
az együttestõl. Így már nem
tudnak eleget tenni a meg-
hívásoknak. 

– Tíz éve kaptam egy tele-
fonüzenetet Bézi Sándortól,
hogy szeretné ismét színpa-
don látni a régi táncosokat –
idézi fel a kezdeteket a tánc-
együttes egyik tagja,
Herczeg József. Akkor a
gimnázium ötvenéves évfor-
dulójára készültek ismét
együtt azok az egykori diá-
kok, akik sok közös fellépést
és sikert – helikoni aranyér-
meket – tudhattak maguk
mögött. – Óriási sikert arat-
tunk, s utána ott ültünk, s ar-
ra gondoltunk, hogy most
megint vége mindennek –
meséli Herczeg József. A
mentõangyal akkor a Fülöp-
Heim kúria egyik tulajdono-
sa – e valamikori Vak Boty-
tyános diák – személyében
jelentkezett, aki meghívta
õket egy fellépésre azzal az
indokkal, hogy vendégeik

lesznek, s ilyen jó hangulatú
tánccal kellene õket szóra-
koztatni. Ezek után az egyik
fellépés generálta a másikat,
szlovák, német, erdélyi, len-
gyel, finn és természetesen
magyar közönség elõtt jár-
ták a táncot a paksi örökif-
jak. Az együttes vezetõje,
Bézi Sándor tavaly kará-
csonykor mindenkit megle-
pett egy apró ajándékkal,
amit azóta ereklyeként õriz-
nek. Csokorba gyûjtötte az
összes szereplést kezdve a
rácegrespusztainál, ahol ta-
lán ötven ember elõtt szere-
peltek, folytatva a Duna-par-
ti fellépésekkel, ahol több
ezer ember tapsolt nekik.

Még azokat az összejövetele-
ket is felsorolta, amikor csak
egy-egy névnap megünnep-
lésére gyûltek össze egy
présházban. – Nekem vala-
hogy minden, ami ehhez az
együtteshez fûzõdik, Bézi
Sándor nevével kezdõdik és
végzõdik. Az, hogy a tánc-
csoport halála után is ma-
radt, annak is köszönhetõ,
hogy amit õ lekötött, azt
mindenki végig akarta tán-
colni – mondja Herczeg Jó-
zsef. A Paksi Örökifjak
Néptáncegyüttes fellép a
kömlõdi szüreti napon, és a
gimnázium alapításának hat-
vanadik évfordulójára ren-
dezett ünnepségen. Rebes-
getik, hogy azután megszû-
nik az együttes. Ezt azonban
a titkár, Cseh Lászlóné cáfol-
ja. – Néhányan jelezték,
hogy a jövõben nem tudják
vállalni, ami a tagsággal jár,
de mi, a többiek együtt ma-
radunk – tette hozzá. A jövõ-
ben is minden csütörtökön
próbát tartanak, mert – mint
Terike elmondta – hiányozna
a mozgás, a tánc, a társaság.
Fellépést azonban valóban
nem tudnak vállalni, hiszen
most is csupán hat pár van,
ennél kevesebbel nem gon-
dolhatnak szereplésre.

-vida-

Bézi Sándor – az 
Örökifjak Néptánc-
együttes lelke volt



Két esztendeje mûködik a
Matáv ügyfélszolgálat he-
lyén a Papírforma üzlet. A
vásárló itt széles választé-
kát találja a papír-, írószer-
és nyomtatványáruknak,
de már hosszú ideje a vál-
lalkozás profiljába tartoz-
nak a fotós és szórakozta-
tó elektronikai termékek.
Kolki Tibor, az üzlet tulaj-
donosa tíz éve a Photo
Hall  partnere, forgalmaz-
za termékeiket, melyeket
jó szívvel ajánl a vásárlók-
nak. – Megbízhatóak, ru-
galmas az ügyintézés, ki-
váló a szervizháttér –
mondja. A megrendelt ter-
mék akár már másnap
megérkezik, hiszen na-
ponta szállítanak Buda-
pestrõl. Az állandó vásár-
lók minden bizonnyal
örömmel látták, hogy bõ-
vült a kínálat, és komoly
átalakítást végeztek az üz-
letben. Az új vitrinek és ál-
taluk az üzlet esztétikus,
modern és könnyen átte-
kinthetõ. A vásárlót
ugyanez a látvány fogad-
ja, bármelyik Photo Hall
partnerhez tér be. A kíná-
lat hihetetlenül gazdag.

Lehet teljes számítógépes
konfigurációt, laptopot,
LCD televíziót, nyomtatót,
kártyafüggetlen mobilt,
vonalas telefonhoz veze-
tékes és vezeték nélküli
telefont vásárolni. Termé-
szetesen a fényképezõgé-
pek és tartozékaik is bõ-
ségesen rendelkezésre
állnak, keressen valaki

akár hobbifotózáshoz gé-
pet, vagy professzionális
készüléket, kiegészítõt.
Érdemes betérni a Dózsa
György úti üzletbe diktafo-
nért, rádióért, óráért, vagy
idõjárásjelzõért. A mp3-as
lejátszók legmodernebb
darabjai sorakoznak a vit-
rinben, mellettük pen-
drive-ok, autórádiók, ele-

mek, akkumulátorok,
cédék és dvd-k. Az aktuá-
lis ajánlatokról, kedvez-
ményekrõl a havonta
megjelenõ reklámújságból
értesülhetnek. A prospek-
tus Paks minden háztartá-
sába eljut. A Papírforma
üzletben van SULINET vá-
sárlási és hitelvásárlási le-
hetõség is. Vállalnak kép-
kidolgozást akár egyna-
pos határidõre. A digitális
fotókból internet útján is
rendelhetnek papírképet.
Mindemellett az üzlet vál-
tozatlanul kínál minden
olyan terméket, amelyre
irodában, iskolában szük-
ség lehet, sõt fénymáso-
lást is vállalnak. 

A Papírforma és Photo
Hall üzlet hétfõtõl pénte-
kig 8 és 17 óra között tart
nyitva, szombaton 9 és 12
óra között várja vásárlóit.
Az üzletet a Dózsa
György utca 30-ban, a
volt Matáv ügyfélszolgálat
helyén kereshetik, vagy
hívhatják a 75/413-764-es
számon, amely egyben
faxszám is.

(X)
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Új arculattal várja vásárlóit a Papírforma
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Manapság a multik és az üz-
letláncok világában igen rit-
ka, hogy betér valaki egy üz-
letbe, és melegen fogadják.
A családi vállalkozások egy-
re fogynak. Nem tudják fel-
venni a versenyt az üzletlán-
cok kínálta dömping árakkal.
Ennek ellenére mégis talá-
lunk példát olyan vállalkozá-
sokra, amelyek felveszik a

kesztyût. Talán modernkori
mesék ezek, amelyek valóra
válhatnak. A Szõnyeg világ
szõnyegüzletet három test-
vér vásárolta meg azzal a re-
ménnyel, hogy folytatni tud-
ják a vállalkozás sikerét. „Jó
testvérek vagyunk, mindent
megosztunk egymással,
megbeszéljük a problémá-
kat, és nyílt lapokkal ját-
szunk.” – mondja a legfiata-
labbik lánytestvér, Mezeiné
Gszelmann Anikó. Az üzlet-
ben továbbra is a két eladó
fiú dolgozik, akik az új tulaj-
donosok szerint teljesen pro-
fik a szõnyegek világában.
„Velük szeretnénk úgy
együttmûködni, mint egy
nagycsalád” – szól közbe az
idõsebbik lánytestvér, Som-
kert Zoltánné Gszelmann Er-
zsébet. Sokkal rugalmasab-
bak tudunk lenni, mint egy
multinacionális cég. Nekik
meg van kötve a kezük,

hogy honnak hozhatnak
árut, mi pedig onnan szerez-
zük be, ahol a legkedvezõb-
bek a feltételek. Egyedi meg-
rendeléseknek is eleget tu-
dunk tenni. Nem csak a
kész- és padlószõnyegek,
hanem laminált lapok, sza-
lagparketták, PVC-k, kiegé-
szítõk tekintetében is a leg-
kedvezõbb árakat szeret-
nénk a vevõközönségünk-
nek prezentálni. Ha szükség
van rá, Paks belterületén in-
gyen házhoz szállítjuk a

megvásárolt árukat. A Szõ-
nyeg világ Kereszt utcai üzle-
te vállalja megegyezéses ár
szerint az ott vásárolt termé-
kek beszerelését is. Lépést
tartunk a divattal, szeret-
nénk, ha minden vásárló
megtalálná nálunk a neki
megfelelõ szõnyeget, parket-
tát vagy egyéb kiegészítõt. A
szõnyegek világát megis-
merheti bárki, aki betér a
Paks, Kereszt utca 13. szám
alatt található Szõnyeg világ
üzletbe.                            (X)

Modern mese

A lakótelepi Ádám Bútorház-
ban minden álmát megvaló-
sítják, ami lakását szebbé,
otthonosabbá teszi. Ám, ha
nincs ötlete, akkor is érde-
mes betérnie, hiszen az üzlet
tulajdonosa, Keszthelyi
Lászlóné Magdi szakképzett
lakberendezõ, Feng Shui-
tanácsadó. Sokan érkeznek
teljesen tanácstalanul, majd
távoznak elégedetten, hi-
szen az Ádám Bútorház a
csecsemõtõl a nyugdíjasig,
mindenki számára kínál bú-
tort. Bárki egyedivé varázsol-
hatja otthonát, hiszen több
mint háromezerféle elemes
bútorból választhat, s ren-
dezheti be a lakás minden
helyiségét az elõszobától az
étkezõn át a hálóig. Az ülõ-
garnitúrákhoz több száz szö-
vetbõl, bõrbõl és textilbõrbõl
választhatnak mintát. A meg-
rendelt bútort négy héten be-

lül szállítják, de raktárról is ér-
tékesítenek. A komplett
szekrénysorok ára verhetet-
len, nyolcvan-százharminc-
ezer forintért kínálják. Az üz-
letrõl nem véletlenül terjedt
el, hogy „bevállalós”, hiszen
a klasszikus, szolidabb dara-
bok mellett modern vonalú,
anyagú, merész bútorokat is
kínálnak. Szemet gyönyör-

ködtetõek a Pavlovics bõrbú-
torok, melynek az egész régi-
óban kizárólagos forgalma-
zói, de több olyan gyártóval
kapcsolatban állnak, mely-
nek termékeit Tolna megyé-
ben csak náluk találják meg a
vásárlók. Természetesen az
igen divatos rattan bútorok-
ból is kedvére válogathat a
vásárló, komódok, virágtar-

tók „szuperkényelmes” for-
gós fotelek csábítják a néze-
lõdõket. – A minõség garan-
tált, a bútorok Indonéziából
érkeznek – árulja el Magdi.
Az üzletvezetõ a gyógyma-
tracok széles választékát is a
vásárlók figyelmébe ajánlja.
Köztük a legújabb antial-
lergén Aloe Vera-t latex-
kókusz belsõvel, s a téli-nyári
oldallal, ortopéd zónaréteg-
gel ellátott, pihentetõ álmot
ígérõ matracokat. Bõséges a
választék biogyapjú párnák-
ból, takarókból, derékaljak-
ból, van bárány, láma, teve.
Megkönnyíti a vásárlást,
hogy az üzlet a vitaminpénz-
tár tagja, s vitaminkártya-elfo-
gadóhely. Az Ádám Bútorház
három bankkal áll kapcsolat-
ban, így lehetõség van külön-
bözõ konstrukciójú hitelvá-
sárlásra akár elõleg nélkül is. 
Az Ádám Bútorház a Barát-
ság utca 3-ban várja vásárló-
it. Telefon/fax: 75/319-070

(X)

Egyedivé varázsoljuk otthonát



Általános iskolás korú gye-
rekeknek hirdetett rajzpá-
lyázatot az ÁNTSZ Paksi
Városi Intézete a parlagfû
elleni küzdelem jegyében. A
kiállítás megnyitóval egybe-
kötött eredményhirdetésen
Dr. Ságh Beáta, az intéz-
mény vezetõje elmondta,
hogy a gyerekek vetélkedõ-
kön, elõadásokon sok infor-
mációt szerezhettek a par-
lagfûrõl, ami tükrözõdik raj-
zaikban is. 

Közel hatvan diák nevezett a
pályázatra, közülük az alsó il-
letve felsõ tagozatosok kate-
góriájában egyaránt elsõ há-
rom helyezettet díjaztak. Az
értékelésnél szempont volt
többek között a témafeldolgo-
zás, az ábrázolásmód és szín-
világ. Az alsósok között elsõ
Ulbert Mónika, második Szép
Réka, harmadik Tamás Vivi-
en. A felsõsök versenyében
harmadik díjat vehetett át
Borsi Lídia, másodikat Kriszt

Katinka, elsõt Mezõsi Judit. A
dobogós helyezettek mellett
egy különdíjas pályázót is kö-
szöntöttek Németh Dóra sze-
mélyében, aki elmondta, hogy

rajzán azt ábrázolja,
milyen lenne Magyar-
ország parlagfûvel és
milyen nélküle. Szerin-
te parlagfûmentesen
sokkal jobb lenne, mert
akkor, akik allergiásak
rá, nem küszködnének
azzal, hogy folyik az or-
ruk és tüsszögnek. A
gyerekek munkáit szep-
tember végéig állítják

ki a mûvelõdési központ folyo-
sógalériáján, majd néhányat
egészségügyi intézmények-
ben láthatunk viszont.

gyöngy

Pákolitz István születésnap-
jának tiszteletére önálló es-
tet tartott a költõ nevét vise-
lõ városi könyvtárban Tell
Edit. A nagyszámú közön-
ség élvezettel hallgatta a ki-
forrott stílusú elõadó mûso-
rát, mely elsõsorban
Pákolitz – méltatlanul ke-
vésbé emlegetett – prózai
mûveibõl állt össze, és a köl-
tõ gyermekkorát felelevení-
tõ írásokon keresztül szemé-
lyiségét is a terembe vará-
zsolta. Tell Edit segítségére
volt ebben Bodroghalmi
László is, aki gitárján a ma-
ga által megzenésített mû-
veket tolmácsolta. 

– Egyszer egy felkérés al-
kalmából néhány verssel ké-
szültem, és akkor ástam mé-
lyebbre magamat Pákolitz
költészetében. Biztosan azért

fogott meg, mert én is paksi
vagyok, és felleltem azokat a
szavakat, kifejezéseket, ami-
ket az itteni svábok, az én
szüleim és nagyszüleim is
használtak, azokat a helye-
ket, ahol õk is jártak: a

Slavakater, a Pipiske meg
Vizes-dülõ – mondja a vers-
mondó nem titkolva lokálpat-
rióta gondolkodását. – Ezek a
szavak a paksi embert meg-

töltik érzelmekkel, engem is
a gyermekkoromra emlékez-
tetnek. Volt még egy hely-
szín: az Akácfa utca (Agárca
utca – ahogy az írásokban
szerepel) ahol az õ szülei él-
tek. Én is ott laktam egy da-
rabig. Édesapám tanáraként
is emlegeti Pákolitz Istvánt.
Mindig annyit mond szûksza-
vúan: „Szigorú, igazságos
ember volt. De abban az idõ-
ben kellett is a szigor a vásott
kölkeknek, akik mindig fent
játszottak az Öreg-hegyen, és
állandóan összepiszkították a
ruhájukat” – idézi fel.

Pákolitz István emlékét a vá-
rosi múzeumban kialakított
emlékszoba is õrzi, melyben
személyes tárgyain kívül szin-
te az egész költõi hagyaték is
megtalálható. A múzeum ud-
varán álló bronzszobor Farkas
Pál szobrászmûvész alkotása.

S.Szabó
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„Számomra elsõsorban egy

olyan kalandregény, ami a

tudomány, az akarat, a tu-

dás könyve, melynek fõsze-

replõje a mérnök. Ebben a

regényben van megírva az

én sorsom is…”

Kováts Balázs NAGY KÖNYVE

Verne Gyula:
A rejtelmes sziget

„Rendkívül megragadó a

fõhõs útkeresése, a barátsá-

gok, az elszakadás, a szere-

lem és az aszkézis, melyen

keresztül keres, kutat a zak-

latott lélek számára vala-

milyen megvilágosodást…”

Szabó Vilmos NAGY KÖNYVE

Hermann Hesse:
Siddhartha

Fotók: Fonyó Dániel (fent), Szaffenauer Ferenc (középen), Fonyó Dániel (lent)

Méltatlanul mellõzött Pákolitz-prózák
Pákolitz István 1919. szeptember 18-án, Pakson szüle-
tett, a Virág utcában, szegény család hetedik gyermeke-
ként. Tanulmányait a „polgári fiúiskolában” kezdte, ta-
nítói oklevelet Kalocsán szerzett. Fiatal korában
Madocsára, majd Cseresznyés pusztára járt tanítani. 
Õ kapta meg elsõként a Paks Díszpolgára címet. 

Rajzzal a parlagfû ellen

A különdíjas Németh Dóra



Till Józsefné Krisztina elsõ
munkahelye a Dunaszent-
györgyi Általános Iskola
volt.  Ott tanulta meg a
„gyermeket”, s megtanulta,
hogyan mûködik egy iskola.
Czuczor Márta személyében
olyan kollégára talált, akitõl
módszertant, pedagógiát ta-
nult, s akit a mai napig peda-
gógus-példaképének tart.
Dunaszentgyörgy után a
paksi II-es Számú Általános
Iskola következett. Itt vé-
gigjárta a ranglétrát: kez-
detben napközis nevelõként
dolgozott, majd a szaktár-
gyait tanította. Késõbb szak-
felügyelõ, osztályfõnök,
majd munkaközösség vezetõ
volt. 1994-tõl 1999-ig a Móra
Ferenc Általános Iskola
igazgatója. Miután 1999-ben
nem az õ pályázatát fogadták
el, egy évet töltött az iskola
falai között beosztott tanár-

ként. Egy sikeres váltással
aztán a Vak Bottyán Gimná-
ziumban folytatta pályafutá-
sát. A gimihez egyébként is
több szállal kötõdik: gyer-
mekei is ebben a középisko-
lában tanultak, csakúgy,
mint õ maga. A gimnázium-
ban négy évet dolgozott, mi-
kor felkérték: vállalja el az
általánosiskola-összevonás-
sal, az intézmény arculatá-
nak kialakításával kapcsola-
tos feladatokat. Elsõ körben
nemet mondott, szerette új
életét a gimnáziumban, de
mikor a tantestület hívta,
nem tudott ellenállni: ilyen
kihívás elõl nem szabad el-
futni. Az önkormányzat
olyan személyt keresett a II-
es Számú Általános Iskola
élére, akinek van helyisme-
rete, vezetõi tapasztalata,
kötõdik az intézményhez,
mégis kívülálló. 2004 júniu-

sában tehát vállalta az egy-
éves megbízatást. Három in-
tézmény összevonásával
Paks városa új intézmény
alapított, mely újra a II-es
Számú Általános Iskola ne-
vet kapta. Össze kellett for-
rasztani, ami egykor rég is
egybe tartozott: ezt a felada-
tot kapta Till Józsefné. Az
egyéves megbízatás letelt, a
jó tapasztalatokra alapozva
mindkét fél a folytatás mel-
lett döntött. Az iskola egyéb-
ként, 2005 szeptemberétõl
II. Rákóczi Ferenc nevét vi-
seli. A nevet a beérkezett vé-
leményeket figyelembe véve,

nagy gonddal vá-
lasztották ki. Az
igazgató munka-
ideje addig tart,
míg feladat van –
mondja Krisztina. 
Férje, József az
a t o m e r õ m û b e n
dolgozik. Ötkor
kelnek, közös ká-
vézással indul a
nap. Majd miután
egyedül marad, vé-
giggondolja a rá
váró feladatokat.
Olvas, interne-
tezik, majd munká-
ba indul. – A min-

dennapi munkához biztonsá-
got, nyugalmat, erõt ad az
erõs családi háttér – mondja.
Gyermekeire elsõsorban
azért büszke, mert „jó gyere-
kei”, ahogyan õ fogalmaz. So-
kat hazajönnek, nem kisza-
kadtak a családból, hanem
bõvítették azt. – A családban
éppúgy fontos az együttmû-
ködés, mint bárhol az élet-
ben. Társadalomban élünk,
meg kell tanulni együtt élni,
együtt gondolkodni, mert
eredményt csak közös aka-
rattal, csapatmunkával lehet
elérni – ebben hisz legin-
kább. Ezért soha nem magá-
ra büszke, hanem a közremû-
ködésével létrejött produk-
tumra: családban, iskolában
egyaránt. Ezért amikor a
folytatás mellett döntött,
meghatározó szerepe volt a
kollégák támogatásának.
Meggyõzõdése, hogy csak
közös akarattal tudnak meg-
bízható, továbbfejleszthetõ
alapot nyújtani a gyerekek-
nek. Tanár, diák és szülõ szo-
ros együttmûködésére van
szükség ahhoz, hogy az isko-
lai élet tartalmas és derûs le-
gyen. Sikert megélõ pedagó-
gusokkal lehet a gyermeke-
ket sikerre nevelni. A sikeres
munkához jó munkatársi
kapcsolatra, együttmûködés-
re, nyugodt légkörre van
szükség. Ezt a légkört igyek-
szik megteremteni a kollé-
gák támogatásával. 

Szász Tibor
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Mára már bizonyára kiala-
kult az új rend Enikõ életé-
ben, aki idén kezdte meg
tanulmányait Pécsett, a Ko-
dály Zoltán Gimnázium
ének-zene tagozatán. Talán
nem is baj, hogy végre egy
kis nyugalom részese lehet,
hisz az idei nyáron annyi
minden történt vele…

Eddigi iskolájában, a
Bezerédjben már hagyo-
mány, hogy a diákok nagy
létszámmal vesznek részt a
Tudományos Ismeretter-
jesztõ Társulat tanulmányi
levelezõversenyén. Ezért a
TIT külföldi jutalomutat

szokott felajánlani az intéz-
ménynek. Enikõ is éveken
keresztül vállalta a feladatot
magyarból, angol nyelvbõl
és matematikából. Nyolca-
dikban az országos 7. és 8.
helyezésig sikerült eljutnia,
így végül õ lett a kirándulás
egyik résztvevõje. Az út

Ausztrián, Németországon
és Svájcon keresztül veze-
tett Franciaországba, ahol
Enikõ fürdött az óceánban,
sétált kialudt vulkánok föld-
jén és Európa számos neve-
zetes épületét csodálhatta
meg.

Hazaérve már költözhetett
eljövendõ életének új köz-
pontjába, Pécsre.

– Örülök, hogy hat éve
ûzött legkedvesebb tevé-
kenységemmel, a zongorá-
zással nem kellett felhagy-
nom az új iskolámban. Igaz,
a balettozást tíz év után be
kell fejeznem, viszont a
Party Club összejövetelein, a
társas tánc területén kárpó-
tolhatom magam – mondja.

S. Szabó

Tehetségesek, fiatalok

Wolf Enikõ

Till Józsefné Pakson született, itt tanult, s
majd’harminc éve itt is dolgozik. Személyes életpá-
lyája elválaszthatatlanul egybeforrt az iskola törté-
netével, mely most II. Rákóczi Ferenc nevét viseli. 

Fotók fentrõl lefelé: Szász Tibor, Juhász Anikó

Jó napot, mi újság?

Till Józsefné



A Paksi Sportegyesület
a sokéves hagyományhoz
híven az idei évben is
megrendezi a Nemzetkö-
zi Ökölvívó Paks Kupát.
A rendezvényre szep-
tember 23–24-én 15 órá-
tól kerül sor az ESZI
Sportcsarnokban. Szín-
vonalas mérkõzéseket,
hatalmas összecsapáso-
kat láthat, aki ellátogat
a csarnokba. A belépés
díjtalan!               

baci

Veszprémben rendezték a
III. Regionális Karate
Bajnokságot, melyen a
Paksi Sportegyesület Ka-
rate Szakosztálya a 217
induló között igen elõkelõ
helyeket szerzett a külön-
bözõ korcsoportokban.
Záborszki Zoltán tanítvá-
nyai 116 ponttal végeztek
a második helyen, mind-
össze 4 ponttal lemaradva
a gyõztestõl. Egyéniben
elsõ lett korosztályában:
Felföldi Márk, Törjék Re-
beka, Petz Achilles, Hor-
váth Károly, Bebõk Niko-
lett, Guzorán Attila, vala-
mint a felnõtt férfi csa-
pat. A dobogó második fo-
kára állhatott: Farkas Pé-
ter, Rácz Krisztina, Ki-
rály Gábor, Paksi Éva,
Ambrus Attila. Bronzér-
met sikerült begyûjtenie
Petz Martinnak, Ferenczi
Ágnesnek és Géczi Lajos-
nak. A torna legeredmé-
nyesebb férfi versenyzõ-
jének a PSE hírnevét
öregbítõ Guzorán Attilát
választották. 

baci

A cselgáncsozók 73 kg-os
súlycsoportjában szeptember
10. óta valóban az ASE spor-
tolója, Braun Ákos a király.  A
2005-ös évben nyújtott telje-
sítményét nehéz lenne túl-
szárnyalni, különösen az õ
súlycsoportjában. Rettenete-
sen sûrû a mezõny, a világver-
senyeken nem könnyû a do-
bogó közelébe kerülni. Õ az
idén nem csak a közelébe ke-
rült, hanem a tetejére is fel-
állhatott. Nem is egyszer!

Márciusban kezdte, Varsó-
ban a világkupán aranyérmet
akasztottak a nyakába. Má-
jusban folytatta, Rotterdam-
ban az Európa-bajnokságon
bebizonyította, nem a véletlen
mûve volt a kupagyõzelem. Az
érem színe ismét arany. Szep-
temberben, Kairóban megko-
ronázta egészéves teljesítmé-
nyét, és felült a 73 kg-os súly-
csoport trónjára. Pedig el-
mondása szerint nem is volt
olyan jó formában, mint Rot-
terdamban.

Pakson futótûzként terjedt
a hír, 12 év után újabb csel-
gáncs világbajnoka van a vá-
rosnak. Még belegondolni is
rossz, mi lett volna, ha tavaly
a sikertelen olimpiai kvalifi-
káció után abbahagyja, mint
ahogyan tervezte. Szerencsé-
re sikerült meggyõzni, a többi
pedig már sporttörténelem.

Szeptember 1-jén nagyon
sokan várták a Ferihegyi re-
pülõtéren, hogy ünnepelhes-
sék, este Pakson a városháza
elõtti téren pedig már több

százan köszöntötték. Az új-
donsült világbajnok ajándékot
kapott Hajdú János polgár-
mestertõl, Kovács Józseftõl, a
PA Rt. vezérigazgatójától és
Juhász Sándortól, az ASE
ügyvezetõ igazgatójától. Kü-
lön köszöntötték Hangyási
László edzõt, aki 19 éve tanít-
ja a paksi cselgáncsozókat. 

A köszöntõkben többször is
elhangzott, mekkora dicsõsé-
get jelent egy kisváros életé-
ben, ha egy sportolója ilyen
csodálatos eredményeket ér
el. – Még nagyon sok hasonló
szép estét kívánok a váro-
sunknak. Az elmúlt idõszak
sportsikerei közül nagyon ki-
emelkedik Braun Ákos csodá-
latos teljesítménye – fogalma-
zott Hajdú János. – Ákos
aranyérmét nekem Kovács
Anti megígérte, csak megkért
hogy ne mondjam meg neki,
hogy ne legyen nyomás alatt –
árulta el Juhász Sándor. 

A mester, Hangyási László
szunnyadó vulkánhoz hason-
lította tanítványát, amelyik
hirtelen kitört és mindent el-
söpört. Pedig – mint Ákos el-
mondta – nem volt olyan jó
formában, mint az EB-n. –
Taktikailag és erõnlétben
azonban jobb voltam az el-
lenfeleimnél, ezért sikerült
nyernem. Örülök, hogy az én
edzõmnek már kettõ világ-
bajnoka van – tette hozzá
Braun Ákos.

Azt még azért nem árt tud-
ni, hogy a csapatok Európa-
bajnoksága még hátravan!

cseri
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Fotók fentrõl lefelé: Molnár Gyula és Szaffenauer Ferenc

Ökölvívó kupa
az ESZI-ben

Ákos a király!

Braun Ákos
Született Pakson,
1978. június 26-án.
Edzõ: Hangyási László
Legjobb eredményei:
VB I. 2005 Kairó
EB I. 2005 Rotterdam
OB I. 2003
Vk I.  2005 Varsó

2001 Rotterdam
Vk.III. 2004 Párizs

Atomosok 
futsal-találkozója
Pakson rendezték meg az
atomerõmûben dolgozók
nemzetközi szervezete, a
WONUC futsal bajnokságát.
A versenyt másodízben hir-
dették meg, elõször négy,
most öt ország atomerõmû-
veinek dolgozói találkoztak, s
futballoztak – helyesebben
futsaloztak – ismerkedtek.
Az orosz, ukrán, cseh és né-
met csapatok mellett a házi-
gazdák is pályára – parkett-
re – léptek. A bajnokság cél-
ja nem profi sportolók tudá-
sának összemérése volt, hi-
szen õk pályára sem léphet-
tek, csak olyanok játszhat-
tak, akik atomerõmûben dol-
goznak. – Akik itt játszottak,
az atomerõmûvek nagyköve-
tei, hiszen teljesítményükkel
igazolják, hogy azok, akik az
erõmûvekben dolgoznak, ki-
váló erõnléttel büszkélked-
hetnek, egészségesek –
mondta el a szervezõ Lörincz
László. A futsal bajnokságot
a tavalyi gyõztes Atom-
energoprojekt (orosz) nyer-
te. A paksiak elõrébb ara-
szoltak egyet, és második he-
lyen végeztek. Az ukrán csa-
pat harmadik helyezést ért
el, negyedik lett az német
csapat, ötödik a cseh SKO-
DA JS.  

Gólkirály lett az orosz
Zinovjev Dimitrij, a legjobb
játékosnak az Ukrajnából
érkezett Jeromenko Andrijt
választották. A legjobb ka-
pus cím Pakson maradt,
Szlanyinka Pál érdemelte ki.
A bírák megítélése szerint a
torna legszebb gólját
Zinovjev Dimitrij rúgta, ami-
ért különdíjat kapott.       -vt-

Sikeresek 
a paksi
karatékák
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Fotó: Vida Tünde és Horváthné Szeip Ildikó

Ötödik helyen a sportos paksi nõk 
A Magyar Szabadidõsport
Szövetség immár hetedik al-
kalommal hirdette meg az
Országos Nõi Sportfeszti-
vált. Az elmúlt év eredmé-
nyes szereplésén – a PSE
csapata a megyék közti ver-
senyben az igen elõkelõ 9.
helyet szerezte meg – fel-
buzdulva Horváthné Szeip
Ildikó szabadidõsport-szer-
vezõ ismét összetoborozta
Paks sportot szeretõ hölgye-
it, hogy Tolna megyét képvi-
selve versenybe szálljanak a
többi megye képviselõivel a
Népligetben. A huszonegy

lelkes paksi lány és asszony
közt nyolcéves és negyven-
nyolc éves egyaránt indult.

A Food Express VII. Orszá-
gos Nõi Sportfesztiválon öt-
venféle sportot próbálhattak
ki a paksiak, akadt köztük
egyéni és csapatsport is. Pá-
lyára léptek floorball-, röp-
labda-, streetball- és rocket-
ball-csapattal, egyénenként
pedig gólyalábaztak, dartsoz-
tak, ugróköteleztek, célba
dobtak és rúgtak, tornáztak,
óriás síléceztek és kipróbál-
ták a hazánkban újdonságnak
számító cangoo jump-ot, ami

úgy mozgatja meg az összes
izmot, hogy közben az izülete-
ket kíméli. A paksiak igye-
keztek minél több sportágban
rajthoz állni és bizonyítani.
Az elvégzett feladatokért
pontokat kaptak, melyet a
nap végén összesítettek. Ez
alapján javítottak tavalyi
eredményükön és az ötödik
helyet sikerült megszerezni-
ük a sportladyknek. A most
még kínzó izomláz ellenére a
hölgyek úgy nyilatkoztak,
hogy jövõre is számíthat a
megye erejükre, ügyességük-
re és kitartásukra.          baci

Paksi fogathajtó gyõzelme Hardon
Regionális fogathajtó ver-
senyt rendeztek hétvégén a
Németkér-Hardon lévõ
Beanett lovas udvarban. Feil
József ezt a bajnokságot nem-

rég elhunyt édesapja tisztele-
tére, Feil János Emlékver-
senynek nevezte el. A kocsik
és fogatok három kategóriá-
ban álltak rajthoz. Mintegy

harminc hajtó versenyzett,
ami a vártnál kevesebb. Ez a
rendezõ szerint annak köszön-
hetõ, hogy számos környékbe-
li településen szüreti felvonu-
lást szerveztek. A gumisko-
csik mezõnyében a helybeli
Nagy István nyert. A hintó- és
a vadászhajtás kategóriákban
egyaránt a paksi Hanol Fe-
renc bizonyult a legjobbnak. Õ
nyerte el a most alapított ván-
dorkupát is. A versenyek szü-
netében csikós és western be-
mutató szórakozatta a közön-
séget. Ez utóbbit három paksi
fiatalember, Zsobrák János,
Polányi Máté s Horváth Nor-
bert tartotta a publikum elis-
merésétõl kísérve.             -vt-

Taroltak a
PSE tájfutói
A Csongrád Megyei Tájfu-
tó Szövetség Ruza térsé-
gében rendezte meg a Kis-
telek Kupa Regionális Táj-
futó versenyét, melyen öt
megye 220 versenyzõje
állt rajthoz. A Paksi Sport-
egyesületet nyolc sportoló
képviselte, akik öt érem-
mel – két arany, egy ezüst
és két bronz – gazdagítot-
ták medálgyûjteményü-
ket, és öregbítették a PSE
hírnevét. A legfiatalabbak,
a szalagos kategóriában
indulók taroltak a verse-
nyen: elsõ helyezett lett
Adorján Tamás, a dobogó
második fokára Bors Már-
ton állhatott, míg bronzér-
met Rácz Péter szerzett.
F14-es kategóriában
aranyérmes lett Séllei
Marcell, F16-ban harma-
dik helyre futott be
Dominik László. Mittler
József tanítványai legkö-
zelebb a Vak Bottyán Gim-
názium 60 éves fennállása
alkalmából megrendezés-
re kerülõ Bottyán Kupán,
az Ürgemezõn mérettetik
meg ismét magukat.

baci

A XXIII. Villamosener-
gia-ipari Horgászver-
senyre, amelyet Zánkán
tartottak, 19 társaság 35
csapata összesen 105 ver-
senyzõvel nevezett. A paksi
atomerõmûvet képviselõ
három csapat elnyerte a
legeredményesebb társa-
ság címet.

Az egyéni versenyben a
legeredményesebb az ötö-
dik helyen végzett Komáro-
mi Gergõ lett, Besenczi Ist-
ván a hetedik, Horváth a
nyolcadik helyen végzett. A
PA Rt. I. csapat – Strasszer
János, Besenczi István és
Komáromi Gergõ – a har-
madik helyen végzett. 
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Eladó ingatlanok

Dunakömlõdön a Forst Kft. melletti területen
2 szobás, összkomfortos családi ház 2333
m2-es bekerített területtel (szõlõ, szántó) el-
adó. Irányár: 10,4 M Ft.

Dunakömlõdön a Radnóti utcában 2 szintes,
összkomfortos, gázfûtéses családi ház el-
adó. Vállalkozás céljára is alkalmas. 2 szo-
bás lakást 1. emeletig beszámítok. Irányár:
20 M Ft.

Dunakömlõdön építési teleknek is alkalmas pa-
norámás terület (2100 m2) 13 éves kordonos fe-
hérszõlõvel betelepítve eladó. Irányár: 1,5 M Ft

Paks központjában teljesen felújított, 50 m2-
es, összkomfortos, gázfûtéses családi ház el-
adó. Irányár: 6,8 M Ft.

A Kosár utcában 3 szobás II. emeleti, er-
kélyes, összkomfortos lakás garázzsal el-
adó. Irányár: 12,5 M Ft.

A Dunaföldvári úton a Téglagyár mellett,
szemben a kompkikötõvel, téglaépületben II.
emeleti, 66 m2-es, 3 szobás, összkomfortos,
gázfûtéses lakás eladó. Irányár: 6,2 M Ft.

A lakótelep központjában a Bocskai úton
2 szintes garázs eladó. Alsó szint: 25 m2,
felsõ: 20 m2. Teljesen közmûvesített, köz-
ponti fûtéses. Irányár: 3,5 M Ft.

Pakson a Zápor utcában 5 szobás, alápin-
cézett családi ház udvari garázzsal eladó.
Irányár: 17,5 M Ft. 2 lakást 1.5 vagy 2 szo-
bást I. emeletig a vételárba beszámítunk.

A lakótelepen az ASE pálya mögött 2100 m2-es

közmûvesített építési telek gyümölcsössel, szõ-
lõvel, kis épülettel eladó. Irányár 5 M Ft.

A Kurcsatov út középsõ részén IV. emeleti
2+2 félszobás, hálófülkés lakás eladó.
Irányár: 9,2 M Ft.

Madocsán, a Kishegyi úton téglafalazatú 4
szobás, 160 m2 alapterületû családi ház 2
garázzsal, 280 négyszögöl területtel.
Irányár: 12,3 M Ft.

A Fehérvári úton 2 szintes, összkomfortos, 4
szobás családi ház garázzsal eladó. Üzletnek,
vállalkozásnak is alkalmas. Irányár: 17 M Ft.

Bölcskén a Paksi u.-ban 709 m2-es telken tégla
falazatú, 20 éves, 3 szoba, összkomfortos, csa-
ládi ház eladó beköltözhetõen. Irányár: 7,2 M Ft.

A Kossuth Lajos utcában, a volt nyugdíjas-

ház tetõterében 2 éve épített, 96 m2-es lakás
eladó. Irányár 19,9 M Ft. Kétszobás lakást
beszámítunk, lehet IV. emeleti is.

A Híd utcában komfort nélküli családi ház
260 m2-es területen eladó építési teleknek
is. Ár: 3,8 M Ft.

Az Ady Endre utcában 6 szobás, kétszintes,
2 fürdõszobás, 2 garázsos családi ház eladó.

Az Öreghegy utcában 747 m2-es területen 4
szobás, 2 fürdõszobás, amerikai konyhás, erké-
lyes, teraszos, központi fûtéses családi ház ga-
rázzsal, gázcsonkkal eladó. Irányár: 2,5 M Ft.

Részletes tájékoztatás kapható Fonyó
Lajos ingatlanközvetítõ, befektetési 
tanácsadótól. Telefon:70/310-8374 és
75/314-119.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A Duna Akkreditált
Autósiskola

a Paksi Mûvelõdési Központban
2005. szeptember 26-án 

17 órakor
intenzív gépjármûvezetõi tan-
folyamot indít minden jármû-

kategóriában.
A tandíj 30%-a visszaigényelhetõ az

adóból.
Szolgáltatói tanfolyamok.

Belföldi szolgáltatói nemzetközi
(busz, fuvarozói OKÉV: 03-0011-04)

Jelentkezni lehet: Leveles János
iskolavezetõnél 20/9430-355

Az Ifjúsági Irodánál:
75/519-155 telefonszámon.

Részletfizetési kedvezmény!

Hatvanéves 
a gimnázium

A paksi Vak Bottyán Gim-
názium jelenlegi és egyko-
ri dolgozói és diákjai meg-
hívják Önt, családját, bará-
tait és ismerõseit az intéz-
mény fennállásának 60. év-
fordulója alkalmából 2005.
szeptember 30-án és októ-
ber 1-jén tartandó rendez-
vényeire.

Népmûvészet felsõfokon

Közös kiállításon mutatko-
zott be a Tolna Megyei Nép-
mûvészeti Egyesület néhány
tagja, közöttük több paksi
alkotó, a mûvelõdési központ
nagykiállítójában. A tárlaton
szõttesekkel, hímzésekkel,
fajátékokkal, ruhákkal,
gyöngyfûzõ és fazekas reme-
kekkel gyönyörködtettek,
amelyeken megjelentek szé-
kely, sváb és sárközi motívu-
mok egyaránt. A munkák
nagy része a közelmúltban
érkezett vissza az Országos
Élõ Népmûvészet kiállítás-
ról, az Iparmûvészeti Múze-
umból. A jelenleg 134 tagot
számláló egyesület vezetõ
mûfajai a gyöngyfûzés, vá-
szonszövés, fazekasság, hím-
zés, kosárfonás, de többek
között fafaragók, szíjgyártó-
bõrmûvesek, tojásfestõk,
csuhésok, csipke- illetve fa-
játék-készítõk, kékfestõk is

csatlakoztak hozzájuk, már
Baranya és Pest megyébõl
is. Tagjaiknak zsûriztetést
és elõadásokat szerveznek,
segítenek kiállítások rende-
zésében, emellett országos
népiékszer-pályázatokat
hirdetnek, jelen vannak
mesterség-bemutatókon,
kézmûves foglalkozásokat
tartanak gyerekeknek és
felnõtteknek. Országos hírû
felnõtt gyöngyfûzõ táboruk.
Feladatuknak tekintik,
hogy átadják mesterségbeli
tudásukat, ápolják hagyo-
mányainkat. Helyi, regio-
nális, országos és külföldi
rendezvényeken képviselik
kézmûipari hagyományok-
ban, népmûvészeti értékek-
ben gazdag megyénket,
mondta el munkájukról
Komjáthi Tamásné, az
egyesület elnöke.

-gyöngy-

Négy napot töltött egy pak-
si delegáció Kézdivásár-
helyen az Õszi sokadalom
Fesztiválon. Kiss Mária,
Faller Dezsõ és Mezõsi Ár-
pád önkormányzati képvise-
lõk, a Camerata Pro Artis
zenekar és Berta Alexandra
citeramûvész látogatott el
legfiatalabb testvérváro-
sunkba. Kézdivásárhellyel
tavaly augusztus 20-án kö-
tött szerzõdést Paks, ám a
kapcsolat jóval korábbi. 

Bár az erélyi várost a nyá-
ri árvizek nem érintették je-
lentõsebben, a mélyebben
fekvõ házak pincéit elöntöt-
te a víz, így a város vezetõ-
sége segélyek helyett Paks-
tól csupán egy szivattyút
kért, amellyel a problémá-
kat megoldhatják, tájékoz-
tattak a delegáció tagjai. A
Camerata Pro Artis tagjai
az útra készülve használt
ruhákat, játékokat gyûjtöt-
tek, amelyeket a jelentõs
károkat szenvedett Farkas-
lakán szét is osztottak. Az
együttes és Bertha Ale-
xandra bemutatkozott az
Õszi sokadalom Fesztiválon,
fellépett Nyújtódon a kul-
túrház avatásán, egy kiállí-
tás-megnyitón és a város
vendégeinek köszöntésén is.

-pgr-

Paksiak 
az Õszi 
sokadalmon

NIKOTIN
STOP!

a XXI. század egyik
leghatékonyabb 

dohányzásról leszoktató
módszere. Egyetlen 
alkalom elegendõ… 

A kezelés költsége VITAMIN
PÉNZTÁR tagoknak elszá-

molható. (Bonyhád,
Szekszárd, Paks,

Dunaföldvár, Dunaújváros,
Kecskemét, Kalocsa)

Telefon: 70/450-2373
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Hétfõ–péntek: 
06.00-09.00 Reggeli rulett 
Zomborka Zoltánnal
09.00-13.00 Fortuna Jam 
Móré Boglárkával
13.00-17.00 Pepperóni 
Buzás Norberttel
17.00-19.00 Kívánságmûsor
Mittler Judittal
Fortuna hírek: 06.00–17.00 óráig
óránként, 12.45 órakor az elmúlt
24 óra helyi hírösszefoglalója

Szombat:
06.00–09.00 Suki koktél 
Schuckert Józseffel 
09.00–13.00 Délelõtti magazin
Balog Judittal
13.00–17.00 Rajtszám 
Móré Boglárkával
17.00–19.00 Kívánságmûsor
Mittler Judittal
19.00–20.30 Szombat esti party
melegítõ Mittler Judittal
Fortuna hírek: 12.45; 
Fortuna sport: 12.55

Vasárnap:
06.00–09.00 Suki koktél
Schuckert Józseffel
10.00-12.00 AKT – Aktuális 
Közéleti Térkép – 
helyi közérdekû magazin 
S. Szabó Gabival
13.00-15.00 Fortuna Top 20 
Balog Judittal
15.00-19.00 Kívánságmûsor 
Mittler Judittal

TelePaks

Siófokon lép pályára szep-
tember 24-én, szombaton  a
PSE NB-II-es labdarúgó
csapata. A mérkõzést felvé-
telrõl vasárnap 17.30-kor
láthatják a városi televízió-
ban és hétfõn 17.30-as kez-
déssel is szerepel a
Telepaks mûsorán. 

Pelcné dr. Gáll Idikó, a
Fidesz-MPSZ alelnöke és
dr. Mészáros György, a Fi-
desz–MPSZ választmányá-
nak tagja lesznek a Közélet
Közelrõl címû magazin
szeptember 26-i adásának
vendégei. A mûsorvezetõ,
Kovács Tibor 19.20-tól vár-
ja nézõit a képernyõk elé. 

A felkészülésrõl, a távo-
zókról és érkezõkrõl, a baj-
noki rajtról beszélget
Dallos Tibor a Lelátó szep-
temberi utolsó adásában
Zsoldos Andrással, az ASE
NB–I-es férfi kosárlabda-
csapatának edzõjével. A
szeptember 27-én 19:30-kor
jelentkezõ sportmagazin-
ban mindemellett összefog-
lalót láthatnak az ESZI
sportcsarnokában megren-
dezett bokszgáláról.

„Az emberiség útja a
nanovilág felé” címmel
Gyulai József elõadásával
folyatódik a Mindentudás
egyeteme. A mûsor szep-
tember 28-án 18 órakor
kezdõdik. 

Mozi

Szept. 25. (vas.) 19 óra
VIASZTESTEK

Feliratos amerikai 
horrorfilm

Szept. 28. (szerda) 19 óra
FARKASOK 

BIRODALMA
Feliratos francia misztikus

akció-thriller

Szeptember 30. 
(péntek) 19 óra
LAGZI RANDI

Feliratos amerikai 
romantikus vígjáték

Október 2. (vas.) 19 óra
TÚSZDRÁMA

Feliratos amerikai thriller

Október 5. (szerda) 19 óra
CSONTDARÁLÓ

Feliratos amerikai vígjáték

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Ügyeletek

A felnõtt- és gyermekorvo-
si ügyeletet az 1-es számú
Rendelõintézetben találják
(Rákóczi u. 1. Tel.: 75/410-
222). Az orvosi ügyeletet a
betegek hétfõ 8 óráig vehe-
tik igénybe.

Gyógyszertárak:
szeptember 9–25-ig:

Borostyán Gyógyszertár
(Kossuth u. 34.)

szeptember 26–okt. 2-ig:
Arany Kígyó

(Dózsa Gy. u. 77.)
október 3–9-ig:

Kristály Gyógyszertár
(Kishegyi u. 50/54.)

Hatósági állatorvosok:
szeptember 24–25-én 

Dr. Karsai Gábor
Paks, Gesztenyés u. 19.

Tel.: 20/483-65-49

Magán állatorvosok:
szeptember 24–25-én

Dr. Czár Tibor
Paks, Domb u. 77.
Tel.: 30/901-72-29

Hirdetéseit feladhatja 
hirdetési és marketing

tanácsadónknál:
Fonyó Lajos

Tel.: 70/310-8374
e-mail:

fonyolajos@freemail.hu

Fortuna rádió 96,3 MHz

Frissítõ és nyirokmasszázs,
narancsbõr elleni kezelés.
Vargáné Drubits Erzsébet

masszõr
Paks, Újtemplom u. 28.

Bejelentkezés: 20/418-5121

FELHÍVÁS

Adni jó. Mindig és min-
denhol. Az ajándékozás
öröme persze akkor legna-
gyobb, ha rászoruló isme-
rõst, kárt szenvedett barátot
segítünk vele! Aszékelyud-
varhelyi árvízkárosultak-
nak a Paksi Öregfiúk lab-
darúgócsapata eddig fél-
millió forintot gyûjtött ös-
sze. Az adománygyûjtés-
hez most a TelePaks, a Pak-
si Hírnök és a Fortuna Rá-
dió is csatlakozik. Kérjük,
hogy lehetõségeihez mér-
ten Ön is segítsen!  Aszám-
laszám, melyre szeptember
30-ig várjuk a felajánláso-
kat: 

70600047-11087656!

További információ a 
75/411-111-es számon
kapható.

Pályázat

Az önkormányzat az Oktatá-
si Minisztériummal együtt-
mûködve a 2006. évre kiírja
a Bursa Hungarica Felsõok-
tatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot. A pályá-
zatra azok az önkormányzat
területén állandó lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szoci-
ális helyzetû felsõoktatási
hallgatók jelentkezhetnek,
akik állami felsõoktatási in-
tézményekben, továbbá nem
állami felsõoktatási intézmé-
nyekben az Oktatási Minisz-
térium és az intézmények
közötti megállapodás alap-
ján az államilag finanszíro-
zott elsõ alapképzésben, elsõ
kiegészítõ alapképzésben,
elsõ szakirányú továbbkép-
zésben, valamint elsõ akkre-
ditált iskolai rendszerû fel-
sõfokú szakképzésben az ál-
taluk felvett szak képesítési
követelményében meghatá-
rozott képzési idõn belül
nappali tagozaton tanulnak.
További információ:
www.paks.hu,www.bursa.hu.
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BA-TU
Építõipari Kft.

Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!

7030 Paks, Dobó István utca 15.
Telephely: Paks, Ipari Park

Tel./fax: 06-75/313-226
Tel.: 06-30/9372-668

E-mail: batu.epito.paks@freemail.hu

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

Mûszeres és orvosi szemvizsgálat
Kontaktlencse- és szemüvegrendelés
SZTK-vények felírása és beváltása

Gyors, pontos szemüvegkészítés

Elérhetõségünk: 

LENS OPTIKA

7030 Paks, 

Dózsa György 

út 44. Telefon:

75/511-246

HITELVÁSÁRLÁSI LEHETÕSÉG!
OTP Egészségpénztár és 

Vitamin Pénztár partnere (kártya). 
Sodexho Pass utalványt beváltjuk!

Paks, 
Dózsa Gy. út 73. 

(volt Sánc) 
Tel.: 

75/421-669
75/511-166

olasz konyhabútorok kedvezõ áron

ÚJ HELYRE KÖLTÖZIK 

A BELVÁROSI LOTTÓZÓ!

Pakson a Kossuth Lajos utca 3. szám alatti
lottózó 2005. október 6-tól megújult környe-
zetben, nyitott pultos üzlethelyiségben, va-
sárnapi nyitva tartással várja a játékosokat és
fogadókat 

a paksi Tesco Áruházban (Tolnai út 2.) 
kialakított új lottózóban.

Nyitás: 2005. október 6. (csütörtök) 
8:00 óra

A nyitás napján akció várja a játékosokat!

ÕSZI AKCIÓ !
Szeptembertõl akciós bérleteket kínálunk az Alpha 2010
rendszerre, amely a legsokoldalúbb és leghatásosabb

célirányos testkezelõ berendezés! A kezelések során vé-
gezhetünk testfogyasztást, cellulitisz (narancsbõr) reduk-
ciót, méregtelenítést, aromaterápiát, fájdalomcsillapítást.  

Alakformálás (cellulitisz) kezelés idõtartama: 45 perc
Fájdalomcsillapítás kezelés idõtartama: 30 perc

Relaxációs kezelés idõtartama: 30 perc

Akciós bérletek 25%-os árengedménnyel!
5 alkalmas bérlet
10 alkalmas bérlet 

Alpha 2010 professzionális alakformáló rendszeren kívül,
széles választékban állunk leendõ vendégeink rendelke-

zésére, jó minõségû NÕI fitness gépekkel. Gépparkunkat,
szolgáltatásainkat és kondíciónáló termünk méretét bõví-

tenék, vendégeink igényei alapján! 

Bõvebb felvilágosítás, bejelentkezés a helyszínen:
7030 Paks, Építõk útja 33. A MITTLER üzletház emeletén!

06/20/988-0489

Minõsített hegesztõket,
lakatosokat, 

csõszerelõket 
keresnek 

szerkezetszerelési és
csõszerelési munka 

elvégzésére.
Magyarországi 

munkalehetõség!

Érdeklõdni 20/481-2030
vagy 20/9560-416.

Böngéssze 
képgalériáinkat, 
olvassa lapunkat 
a világhálón is!

www.paksihirnok.hu

Pakson sürgõsen eladó gyönyörû
környezetben a Kurcsatov utca 2. so-
rában vízórás, telefonos, reluxás, ri-
asztós magasföldszinti lakás (átalakí-
tott távfûtéssel). Esetleg kisebb la-
kást beszámítunk vagy fizetési köny-
nyítést adunk. Érdeklõdni: 75/319-
600, 20/318-5425 vagy 70/310-8374.

105.600 Ft


