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PAKSIHÍRNÖK

Nyitási betétakció Pakson! 3 hónapra évi 6,5% kamat !
6 hónapra évi 6,25%, 12 hónapra évi 6% bármilyen összegû számlalekötésre (EBKM 6,00–6,66%)

A város új pénzintézete szeretettel várja Önöket Paks, Villany utca 4. szám (volt Németh sörözõ) alatti fiókjában! Telefon: 75/511-240

44 éve Ügyfeleink szolgálatában!
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

Solymosi Lívia üvegfestõ „Álomból
szõtt mûvészet…”címû üvegmécses ki-
állítása nyílt meg a Paksi Képtár föld-
szinti bemutatótermében. A megnyitón
csak a kézzel festett üvegmécsesek és
üveg dísztárgyak sajátságos fénye vilá-
gított, meghitt hangulatot kölcsönözve
a bemutatónak. A kiállított dísztárgyak
december 18-ig tekinthetõek meg a
képtár nyitvatartási idejében. 

Álomból szõtt
mûvészet

Telt ház elõtt a Böllérek
A Pro Artis Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény és a Mûvészetekért Egyesü-
let égisze alatt szervezte Ruff  Ferenc gi-
tártanár a nyolcadik Amatõr Pop Rock
Fesztivált. Az elmúlt nyolc év eredmé-
nyeként nem csak az amatõr zenekarok
között vált ismertté a program, hanem a
paksiak is elfogadták, megszerették, s
egyre többen látogatják. Az idei fesztivál
megnyitóján még kissé foghíjas volt a
nézõtér, este hatra azonban már telt ház
volt. Ez jobbára annak volt köszönhetõ,

hogy akkor lépett színpadra a paksi ze-
nekar, a Böllér Blues Band. Este viszont,
amikor a mûvészeti iskola növendékei
elõadták a Képzelt riportot, már a lép-
csõkön is ültek. Ruff Ferenc szervezõ
nem csak ezt tartja eredménynek, ha-
nem azt is, hogy szemmel láthatóan, va-
gyis füllel hallhatóan fejlõdött a visszaté-
rõ zenekarok teljesítménye. A gyõztes
együttes például harmadszor nevezett,
elõször harmadik, tavaly második lett,
idén nyert. (Folytatás a 12. oldalon.)



A napirend elfogadása elõtt,
közérdekû bejelentésként az
országgyûlés határozatáról
tájékoztatta a testületet
Hajdú János polgármester,
amely szerint a parlament
támogatja a PA Rt. üzemide-
jének húsz évvel történõ
meghosszabbítását, valamint
a Bátaapátiba tervezett kis
és közepes aktivitású radio-
aktív hulladéktároló megépí-
tését. Hajdú János megkö-
szönte Tóth Ferenc és Szabó
József országgyûlési képvi-
selõ munkáját, és elmondta:
a város jövõje szempontjából
történelmi jelentõségû dön-
tés született. – Paks vezeté-
sének ettõl fogva nem gazda-
sági vészforgatókönyvek elõ-
készítésén kell dolgoznia, ha-
nem a jelenlegi tevékenysé-
get folytatva, a város magas
szintû mûködtetését és fej-
lesztését tervezheti – fogal-
mazott.  

A tárgyalt témák között
elsõként a város környezeti
állapotáról készült elemzést
fogadta el a képviselõ-tes-
tület. Kosztolányi György
szakértõ megállapításai
szerint Paks viszonylag jó
helyzetben lévõ település,
kedvezõ a levegõminõség
állapota, víz- és talajvíz-
szennyezés csak kismérték-
ben fordul elõ, azt is azon-
nal felszámolják. A hulla-
dékgazdálkodás korszerûsí-
tése pedig már elkezdõdött
a szelektív hulladékgazdál-
kodási rendszer bevezeté-
sével.

Átlagosan tíz százalékos vi-
teldíjemelést javasolt január
elsejétõl a Gemenc Volán Rt.
A változtatást egyebek mel-
lett az üzemanyagár nem
várt mértékû emelkedésével
indokolták az elõterjesztés-
ben. A testület arról határo-

zott, hogy a viteldíjak emelé-
sérõl is decemberben, a köz-
mûdíjak változtatásakor
döntenek. 

Ezt követõen a grémium el-
fogadta a város idei költség-
vetésének háromnegyed
éves végrehajtásáról szóló
beszámolót, és a 2005. évi
költségvetési rendelet módo-
sítását. 

Új önkormányzati elisme-
rések alapításáról is határo-
zatot hoztak a városatyák. A
„Paks város közbiztonságá-
ért” díjat évente egy fõ kap-
hatja, elõször jövõre, Szent
György vagy Szent Flórián
napján. A „Paks sportjáért”
kitüntetés kétévente adomá-

nyozható. Elsõként 2006.
május 6-án adják át a ma-
gyar sport napján. 

A szociális és gyermekvé-
delmi ellátórendszer fejlesz-
tésére készített tervezet tár-
gyalása kapcsán Járfás Ta-
más rámutatott, egyes szoci-
ális intézmények épületei
nem felelnek meg funkciójuk-
nak. Az SZDSZ frakcióveze-
tõje hozzátette: lát reményt a

probléma megszüntetésére.
Hajdú János polgármester az
elõterjesztés értékelésében
kiemelte, hogy az alapvetõ
jogszabályi kötelezettségek-
nek eleget tesz a paksi intéz-
ményrendszer. A városnak
még szerzõdést kell kötnie a
veszélyeztetett gyermekek
ellátásra, az elképzelések
szerint ez a gyönki otthonnal
történik meg.

A város 2006. évi költségve-
tési irányelveinek tárgyalása
kapcsán a városépítõ bizott-
ság nevében Bagdy László
elnök javaslatot tett, hogy
kezdõdjön el a Kurcz György
utca felújítására tervezett
beruházás elõkészítése. A
testület ezt támogatta, így
még a télen elkezdõdik a ter-
vezési és közbeszerzési eljá-
rás. Bagdy László tanácsnok
arra is felhívta a figyelmet,
hogy a nyertes panelpályá-
zatok támogatásához szük-
séges 135 millió forintos ön-
kormányzati önrész jelenjen
meg a város jövõ évi költség-
vetésében, illetve az esély-
egyenlõség érdekében a ha-
gyományos technológiával
épült házak energiatakaré-
kos felújítását is támogassa
a testület. Az MSZP frakció
az útprogram folytatását
emelte ki. Faller Dezsõ alpol-
gármester, frakcióvezetõ ja-
vasolta: állapotuk alapján
rangsorolják az utakat, így a
pályázatok megjelenésekor
gyorsabban lehet indítani a
beruházásokat. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Kilencedik volt a tárgyalt elõterjesztések sorában a pol-
gármesteri hivatal szervezeti átalakítása. A döntésnek
köszönhetõen egy év alatt 19 fõvel csökken a hivatal köz-
tisztviselõinek száma. Dr. Blazsek Balázs címzetes fõ-
jegyzõ elmondta: a kistérségi osztályt és az okmányiro-
dát kivéve valamennyi osztályt érinti az átszervezés.
Megszûnik a vagyongazdálkodási osztály, a pénzügyhöz
kerül az adó- és a tervezési csoport. A polgármesteri és
a jegyzõi titkárságot január elsejétõl összevonják. A
gyámügy az igazgatási osztály égisze alatt mûködik
majd. 

– Ezzel a döntéssel vállalt önkormányzati feladatot
nem szüntet meg a testület, ezeket továbbra is ellátja. A
hatékonyság növelése volt a cél - mondta el dr. Blazsek
Balázs, a hivatal vezetõje.
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Fotó: Fonyó Dániel

Megjelenik kéthetente, 4000 példányban

Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde
Fõmunkatárs: Kövi Gergõ

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: december 16.

Panorámakép: www.paksnet.hu
Címlapfotó: Molnár Gyula és Fonyó Dániel

PAKSIHÍRNÖK

Döntés után
Visszaáll a kétirányú forgalmi rend a Kishegyi úton, át-
szervezik a polgármesteri hivatalt, jövõre felújítják a
Kurcz György és az Akác utcákat. Többek között errõl
született döntés a képviselõ-testület novemberi ülésén. 
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Fotók: Fonyó Dániel (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)

A TESCO áruház megépül-
tét, a kínálat bõvülését
örömmel vették a vásárlók,
de az örömbe üröm is ve-

gyült, hiszen gépjármûvel
a Dózsa György út felõl
egyelõre nem lehet megkö-
zelíteni a bevásárlóközpon-

tot. Az okok összetettek.
Egyrészt a beruházó meg-
késve adta le az építési en-
gedély kérelmét, ezért a
Tolna Megyei Közútkezelõ
Rt. nem adott bontási en-
gedélyt a tél beálltára hi-
vatkozva. Erre pedig szük-
ség van a Kishegyi út alján
lévõ csomópont kivitelezés-
éhez. Másrészt az egyik
szomszéd a használatbavé-
teli eljárás keretén belül
megfellebbezte az eljárást,
így meg kell várni a határo-
zat engedélyezésénél köte-
lezõ fellebbezési határidõ-
ket. Hajdú János polgár-
mester elmondta, a tavaszi
bontási, kivitelezési mun-
kák megkezdése elõtt, még
a közeljövõben megnyitják
a bejárót. SJ

Út van, de még sincs

Elkészült a hulladékudvar
Pakson, az ipari parkban. A
beruházást, mely 26 millió
forintba került, az önkor-
mányzat finanszírozta. A lé-
tesítmény megépítéséhez a
Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanácstól 12,8
millió forint támogatást
nyert a város. A szeptem-
berben kezdõdött beruhá-
zás kivitelezõje a Dunaép
Kft. volt, az épület Kern Jó-
zsef tervei alapján készült.
A mûszaki átadás már meg-
történt, a használatba vétel-
hez azonban még több ható-
ság, köztük a környezetvé-
delmi engedélyére is szük-
ség van. Ez utóbbi azért kü-
lönösen fontos, mert a hulla-
dékudvarban majd veszé-

lyes hulladékokat fogadnak
és tárolnak szelektíven. A
hulladékudvart a DC Duna-
kom Kft. üzemelteti majd. A
lakossági veszélyes hulladé-

kot kizárólag paksiaktól té-
rítésmentesen veszik majd
át. A hulladékudvar várha-
tóan jövõre nyitja meg ka-
puit.                               -vt-

Januárban nyílik a hulladékudvar

Tisztelt Lakosság!

A DC Dunakom Kft. ezúton értesíti a tisztelt lakosságot, hogy
2005. október 26-án, hétfõn (karácsony másnapján) nincs
hulladékgyûjtés. A kft. december 27-én, kedden végzi a hét-
fõi és keddi járattervben lévõ konténerek és kukák ürítését. 

Megértésüket köszönjük!

(Folytatás a 2. oldalról)

Javasolta az Akác utca teljes
felújítását, illetve azt, hogy az
önkormányzat vállalja, hogy
együttmûködik abban, hogy a
kutyamenhely sorsa rende-
zõdjön, hiszen nincs engedély
a mûködéshez, és nem megfe-
lelõek a körülmények. 

December elsejétõl új szak-
szolgálati feladatokat, gyógy-
pedagógiai tanácsadást, korai
fejlesztést és gondozást, vala-
mint a tanulási képességet
vizsgáló szakértõi tevékeny-
séget is ellát a Nevelési Ta-
nácsadó és Logopédiai Inté-
zet. A testület ezt támogatva a
szolgálat alapító okiratának
módosításáról is határozott. 

Az ülés végén két nem sza-
vazat és egy tartózkodás mel-
lett a testület elfogadta a Kis-
hegyi út kétirányú forgalmi
rendjének visszaállítására vo-
natkozó elõterjesztést. -dal-

KÖZLEMÉNY
Az „Együtt a katasztrófavédele-
mért” közalapítvány ezúton tájé-
koztatja az érdeklõdõket, hogy
idei pályázati felhívására öt pályá-
zat érkezett. A kuratórium négy
pályázatot elfogadott, a pályázók-
kal a támogatási szerzõdés meg-
kötése folyamatban van. A nyer-
tesek:
Dunaszentgyörgyi Polgárõrség:
100.000,- Ft a járõrözéshez szük-
séges eszközök vásárlásához, va-
lamint a helyi általános iskola ta-
nulói számára katasztrófavédelmi
elõadások szervezéséhez.
Paksi Hírnök: 80.000,- Ft egy
nyolc részbõl álló, a katasztrófa-
védelmi ismereteket tárgyaló
cikk- és képsorozathoz.
104. sz. Bethlen Gábor cserkész-
csapat: 60.000,- Ft katasztrófavé-
delmi versenyre való felkészülés-
hez.
Bezerédj Általános Iskola:
59.150,- Ft katasztrófavédelmi
verseny szervezéséhez, díjazásra.
Egy pályázatot a kuratórium eluta-
sított, mert az abban leírt tevé-
kenység csak igen távolról kap-
csolódott a közalapítvány céljai-
hoz (térfigyelõ rendszer kiépítése
a község bevezetõ útján).

Paks, 2005. november 30.
Rósa Géza kuratóriumi elnök
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Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Vida Tünde (lent)

Befejezõdött a Barátság úti
rendelõintézet akadálymen-
tesítése, a beruházás 18,2
millió forintba került. A kivi-
telezõ Dunaép Építõipari
Kft. közbeszerzési pályáza-
ton nyerte el a munkát, mely-
hez szeptember elején fogtak
hozzá, és november közepén
végeztek. A munka magában
foglalta mozgássérült parko-
ló kialakítását, külsõ rámpa
megépítését, automata nyí-
lászárók, valamint lift besze-
relését. Ezenkívül rendelke-
zésre áll két lépcsõjáró, ame-
lyek bárhol használhatók az
épületben. Emeletenként
egy-egy akadálymentes vi-
zesblokkot is kialakítottak. 
– Ez azt jelenti, hogy nagyob-
bak a hagyományosnál, így
kerekes székkel is be lehet
menni, a felszerelési tárgya-
kat elérhetõ magasságban
helyezték el, van kapaszkodó,
illetve állítható magasságú
tükör – mondta el a Jantyik
István, a kivitelezõ cég mun-
katársa. A határidõre elké-
szült beruházás mûszaki át-
adásán Hum Ferenc, a mû-
szaki osztály vezetõje tájé-
koztatott a városi akadály-

mentesítés helyzetérõl. Pak-
son külsõ és belsõ akadály-
mentesítést is végeznek:
elõbbi esetben a mozgássé-
rült probléma nélkül bejuthat
az épületbe, ott esetleg meg-
felelõ iroda, vizesblokk áll
rendelkezésére. Utóbbiról
akkor beszélhetünk, ha az
épületen belül bárhova aka-
dálytalanul eljuthatnak a
mozgásukban korlátozottak. 

A mûvelõdési központnál
évekkel korábban megépítet-
tek egy rámpát. Ez talán a
mai elõírásoknak már nem

felel meg, de az érintettek
számára némileg megköny-
nyíti a bejutást az épület föld-
szintjére. Itt akadálymentes
vizesblokk is van. A Móra és
Herman iskolák összeköltö-
zésekor az épület bejáratai-
nál kialakítottak rámpákat,
így az épületbe jutás biztosí-
tott. A Gazdag Erzsi Általá-
nos Iskola esetében már ked-
vezõbb a helyzet, a külsõ aka-
dálymentesítést kiépítették,
a földszinten rendelkezésre
áll egy akadálymentes vizes-
blokk, a lépcsõket pedig

olyan szélesre tervezték,
hogy lépcsõjárót lehessen
használni. A diákotthonba át
lehet menni, az emeletre
azonban jelenleg a mozgássé-
rültek nem tudnak feljutni. A
városi rendelõintézet teljesen
akadálymentes, azaz az épü-
leten belül szabadon tudnak
mozogni az érintettek. Van
rámpa, automata nyílászáró,
lift és megfelelõ vizesblokk. A
novemberben átadott orvosi
ügyeletnél is ez a helyzet,
megépítették a külsõ rámpát,
és belül is akadálymentes az
épület. A polgármesteri hiva-
talnál és az okmányirodánál
van rámpa, illetve mindkét
épület földszintjén kialakítot-
tak egy irodát, ahol az érin-
tettek intézhetik ügyeiket.
Jelenleg a Deák Ferenc Álta-
lános Iskola felsõ tagozatá-
nak akadálymentesítését
érintõ tervezés folyik. Mivel
ott a Tolnai úti oldalon sok a
lépcsõ, a Liget utca felõli
megoldásban gondolkodnak.
– A városban még sok a ten-
nivaló van ezen a téren. Az
önkormányzat adott évi költ-
ségvetésében szerepelteti,
ütemezi ezeket a munkákat  –
tette hozzá a mûszaki osztály
vezetõje.                          

-kgy-

Elhárulnak az akadályok

– Ezzel alszom, ezzel kelek – jellemezte Hajdú János polgár-
mester a központi ügyelet szervezésével kapcsolatos bonyo-
dalmakat a képviselõ-testület november 29-i rendkívüli ülé-
sén. A tanácskozás összehívására azért volt szükség, mert a
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár megtagadta a szerzõdés-
kötést a központi ügyelet szervezésével megbízott
Emergency Service Bt-vel. A pénztár arra hivatkozott, hogy
csak önkormányzatokkal, s azok megbízottjaival szerzõdhet,
itt pedig a kistérségi társulás volt a megbízó. A testület meg-
hozta a szükséges döntést, így a paksi önkormányzat lesz a
társaság megbízója. A szavazás elõtt számos kérdésre kértek
és kaptak választ a képviselõk. Hajdú János polgármester el-
mondta, szinte ugyanannyiba kerül jövõre is Paksnak az ügye-
let, mint idén, az ellátás színvonala pedig nem változik jelentõs
mértékben. Nem így a környékbeli településeken, ahol eddig
csak készenlét volt, ügyelet nem. A polgármester azt reméli,
legalább olyan gyorsan a beteghez ér az orvos a paksi ügyelet-
rõl, mintha álmából riasztanák, hiszen korábban a falvakban

így mûködött a rendszer. – A kiérkezés idejét nem, az indulá-
sét azonban törvény szabályozza. A jelzést követõen két per-
cen belül indulnia kell az orvosnak. A körzetben élõ ötvenezer
embert két orvos látja el, eddig egy orvosra Pakson 25 ezer
ember jutott, hiszen ide tartozott Dunaszentgyörgy és
Németkér. Ennél az országban vannak jobb és rosszabb felté-
tellel mûködõ ügyeletek is.                     (Folytatás az 5. oldalon)

Egyezség az orvosokkal



Arra a kérdésre, hogy a külsõ szervezõ megbízásával sokkal
drágább lesz-e az ügyelet, Hajdú János azt mondta, jelentõs
különbség nem lesz, de ezúttal nem a gazdaságosság, hanem az
ellátás biztonsága volt a vezérelv. – Egy orvos helyben ügyel,
egy járja a kistérséget, ha ez kevésnek bizonyul, segítséget le-
het kérni a mentõszolgálattól, illetve az atomerõmû tûzoltósá-
gától, hiszen õk is rendkívül jól felszerelt esetkocsival rendel-
keznek – összegezték az ülésen. 

A kistérség központi ügyeletének megszervezésével egyébként
három hónapra bízták meg a fõvárosi Emergency Service Bt-t,
mely folyamatosan egyeztet a kistérség orvosaival.  A többség –
mint a testületi ülésen is elhangzott – vállalja az ügyelet, a felté-
teleket elfogadja. A bt. az országos átlagnál jóval magasabb, 2550
forintos bruttó óradíjat kínál, s ha kell, nem csak környékbeli or-
vosokkal szerzõdik. Korábban kérdéses volt, ma már nem az,
hogy a gyermekorvosok is vállalják az ügyeletet. Dr. Egry Tibor
elmondta, eddig sem akarták kihúzni magukat, csupán annyit
kértek, ami most teljesül is, hogy ne kelljen felnõtteket ellátniuk,
mert ahhoz nincs elég ismeretük. Fontos különbség, hogy míg
eddig a munkaszerzõdésekbe belefoglalták, hogy kötelezõ részt
vállalnia az ügyeletben az orvosoknak, januártól ez önkéntes lesz.   
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Fotók: Fonyó Dániel (jobbra), Vida Tünde (balra)

Három új autóval gazdago-
dott a paksi rendõrkapitány-
ság. A megye összesen tíz új
rendõrautót kapott a belügy-
minisztérium legutóbbi or-
szágos gépjármûbeszerzése
során. A kapitányságok gép-
jármûállományát felmérték,
figyelembe vették a futott
kilométereket, mûszaki álla-
potot, szervizigényt, s ez
alapján osztották el az autó-
kat. Paks három olyan autót
cserélhetett le, amelyek
több mint háromszázezer ki-
lométert tettek meg, s szinte

rendszeresen javításra szo-
rultak. – Mennyiségi válto-
zás nem történt, minõségi
annál inkább – összegezte
Köllõ Imre kapitány. A mos-
tani autók ugyanis biztonsá-
gosak, kényelmesek, jó mû-
szaki paraméterekkel ren-
delkeznek. Egyet közülük a
dunaföldvári õrs használ
majd, kettõ Pakson fog jár-
õrözni. Köllõ Imre azt remé-
li, ugyanennyi autót kapnak
majd az idén várható újabb
gépjármûbeszerzés során.

-vida-

Új járõrkocsik Paks utcáin

Két lakásbetörés és nyolc
egyéb bûncselekmény van
annak a fiatal férfinak a rová-
sán, akit a napokban fogott el
a rendõrség. 

Elõbb a Pál, majd a Hajnal
utcában surrant be egy csalá-
di házba, miközben az otthon-
lévõk aludtak, s köztük járva
vitte el a betörõ az értékeket,
pénzt, telefont, fényképezõ-
gépet. Az ajtó mindkét ház-
ban nyitva volt, ezt használta
ki a besurranó tolvaj. A másik
nyolc esetben szintén õrizet-
lenül hagyott tárgyakat emelt
el, nyitva hagyott autóból lo-
pott, gazdátlanul hagyott te-
lefont, egyéb értékeket vitt
el. Az alig tizennyolc éves fia-

talember három évvel ezelõtt
az egyike volt azoknak, akik
fegyverrel kirabolták a Kis-
hegyi úti éjjel-nappalit. A
bûncselekményeket a férfi
bevallotta, az ellopott tárgyak
egy részét megtalálták nála.
A rendõrség azon túl, hogy
beszámolt a sikeres elfogás-
ról, felhívta a figyelmet arra,
hogy jobban kell vigyázni az
értékekre. Köllõ Imre rend-
õrkapitány kiemelte, a nyitva
hagyott ajtó nem csak azért
jelent veszélyt, mert meglop-
ják a tulajdonost, hanem
azért is, mert álmában megle-
pik, felriad, s tragédiához ve-
zethet, ha tetten éri a tolvajt.   

-vt-

Rendõrkézen a besurranó

Kishegyi: le is út, fel is út

November 28-ától ismét két-
irányú a Kishegyi út. Az utca
egyirányúsításáról néhány
éve döntött a képviselõ-tes-
tület, ám idén tavasszal felül-
vizsgálták korábbi döntésü-
ket, s az újabb változás mel-
lett foglaltak állást. A
kétirányúsításról még má-
jusban megszületett a dön-
tés, de akkor abban marad-
tak, hogy akkor lép életbe az
új rend, ha átadják az utca
alsó végén az új csomópon-
tot. – A testület nem látott
okot arra, hogy tovább halo-
gassa a kétirányú rend beve-

zetését – indokolta Hajdú Já-
nos polgármester az újabb
elõterjesztést. Mint koráb-
ban mindig, most is voltak el-
lenzõi a kétirányú rendnek,
ketten ellene voksoltak, egy
képviselõ tartózkodott a sza-
vasnál, a többség azonban
arra szavazott, hogy ismét
közlekedhessenek mindkét
irányban az autósok. Az új
rend persze még szokatlan, a
várakozni tilos táblák ellené-
re akad még parkoló autó az
út dél felé esõ oldalán, s
olyan sem ritka, aki elvéti a
kanyarodást.                    -vt-



– Az üzemidõ növelése fon-
tos mindannyiunknak, akik
Pakson élünk és Pakson dol-
gozunk, hiszen perspektivi-
kus lehetõségeket, biztos
munkahelyeket és megélhe-
tést jelent – fogalmazott Ko-
vács József. Az atomerõmû
vezérigazgatója szerint
bölcs döntést hozott az or-
szággyûlés, hiszen az atom-
erõmû biztonságosan, tisz-
tán állítja elõ a villamos
energiát. Kovács József ki-
emelte, 2015 és 2020 között
hatezer megawatt villamos

energia pótlására lesz szük-
ség, illetve, ha az atomerõ-
mû üzemidejét nem növelik
meg, nyolcezerre. Mint rá-
mutatott, ezért fontos, hogy
idõben gondolkodjanak
azon, miként oldják meg az
ország energiaellátását a
következõ évtizedekben. S
bár valóban nincs szükség a
parlament jóváhagyására,
fontos a politikai és lakossá-
gi támogatottság. Ezért ke-
rült a parlament elé az elõ-
terjesztés. A döntést az
üzemidõ növelésérõl az Or-

szágos Atomenergia Hivatal
hozza majd meg, az atom-
erõmûnek 2008-ig kell be-
nyújtania az ehhez szüksé-
ges engedélykérelmet.  Eb-
ben részletes elemzéssel
kell alátámasztani, hogy a
nem cserélhetõ fõberende-
zések tovább használható-
ak, illetve el kell kezdeni
egy olyan szinten tartó
programot, melynek ered-
ményeként a mûködés utol-
só napjáig garantálni tudják
az üzembiztonságot.

Vida Tünde

Bár nincs szükség a parlament jóváhagyására, mégis nagyon jelentõs lépésnek tart-
ják laikusok, szakemberek egyaránt azt, hogy az országgyûlés támogatja az üzemidõ
növelését. Különösen annak tulajdonítanak nagy jelentõséget, hogy az országgyûlési
képviselõk elsöprõ többséggel fogadták el az elõterjesztést. A szavazók több mint 96
százaléka mondott igent arra, hogy megépüljön a bátaapáti tároló, s húsz évvel a ter-
vezettnél tovább mûködjön a paksi atomerõmû. 
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Fotó: Vida Tünde

Újabb húszévnyi lehetõség

Azzal, hogy az üzemidõt
megnövelik, az atomerõmû
ismét vonzóvá válhat a fris-
sen végzett diplomások,
szakmunkások szemében. A
szakemberképzésben más
kihívásokra kell válaszolni.
Az atomerõmûben azonban
nem csak most, az üzemidõ-
növelés kapcsán, hanem et-
tõl függetlenül is komolyan
gondolkodnak azon, hogy
miként pótolják a nyugdíj-
ba vonuló szakembereket.
Az igazgatóság – mint azt
dr. Molnár Károly elnök la-

punknak elmondta – felkér-
te az erõmû menedzsment-
jét egy olyan humán straté-
gia elkészítésére, mely ki-
mutatja a következõ tizenöt
esztendõre, hogy milyen a
nyugdíjba vonulók összeté-
tele szakmai végzettség
alapján. – Együttmûködést
alakítottunk ki a Budapesti
Mûszaki Egyetemmel
(BME) , hogy biztosítva le-
gyen az utánpótlás. Tudjuk,
mennyi fizikus gépészmér-
nök, informatikus, szak-
munkás utódlására lesz
szükség – mondja dr. Mol-
nár Károly, majd hozzáte-
szi: az atomerõmû ösztön-
díjjal igyekszik biztosítani a
szükséges szakember-után-
pótlást. 

Az elnök kiemelte, nagy
gondot fordítanak a gyakor-
lati képzésre, s arra, hogy a
sok tapasztalattal rendelke-
zõ „szakik” átadják tudásu-
kat. – Talán közismert,
hogy átalakul a felsõokta-
tás, mi a Budapesti Mûszaki
Egyetemen már bevezettük

a lineáris képzést, ahol az
alapmérnök képzés három
és fél éves és gyakorlatori-
entált – mondta dr. Molnár
Károly, aki egyben a BME
rektora. A váltást nem úgy
tervezik, hogy az új szak-
emberek azonnal felváltják
a távozókat, hanem biztosí-
tanak egy-két évet, hogy a
speciális tudást, ismerete-
ket átvehessék a fiatalok. 
– Az igazgatóság és a me-
nedzsment felvállalja az át-
meneti létszámnövekedést
– teszi hozzá dr. Molnár
Károly.

Az üzemidõ-növelés na-
gyon fontos döntés az elnök
szerint, hiszen az atomerõ-
mû így más perspektívát kí-
nál. Nem tíz-tizenkét évre
ad lehetõséget, hanem egy
teljes életpályára. Mégpe-
dig egy unikális ismeret-
anyagban, egy nagyon fej-
lett iparágban. – Ez kihívás
egy fiatal számára, hiszen
itt sikeres lehet – vélekedik
az igazgatóság elnöke.

-vt-

Hosszú távú perspektívát kínál az erõmû

Két héten át az Atomerõmû-
veket Üzemeltetõk Világszö-
vetsége (WANO) nemzetközi
szakértõcsoportja vizsgálta az
atomerõmû tevékenységét. A
csoport távozása elõtt a team-
vezetõ közös sajtótájékoztatót
tartott Kovács József vezér-
igazgatóval. Jaroslav Halubec
elmondta, úgy látják, Pakson
az üzemeltetési biztonság
mellett az üzemidõ-növelésre
is alaposan készülnek, illetve
nagy hangsúlyt fektetnek a
tudás menedzselésére, a dol-
gozók képzésére. A WANO
rendszeresen végez úgyneve-
zett partneri vizsgálatot azzal
a céllal, hogy az erõmûvek
üzemeltetõi összehasonlíthas-
sák tevékenységüket a nem-
zetközi tapasztalatokkal.
Ilyenkor felhívják a figyelmet
arra, amin javítani, változtatni
kell, de azt is kiemelik, ami
mások számára követendõ
példa. A november 14-e és 25-
e között lezajlott paksi vizsgá-
lat érintette az adminisztráci-
ót, az üzemvitelt, karbantar-
tást, sugár- és tûzvédelmet,
vegyészetet, az oktatást és az
üzemeltetési hátteret. 

Kovács József vezérigazga-
tó elmondta, a külföldi szak-
emberek több olyan területet
kiemeltek, melyre büszkék
lehetnek a paksiak, s olyan
gyakorlatot tapasztaltak,
amit másutt is érdemes meg-
honosítani. – Nagyon fontos
és megnyugtató számomra,
hogy nem találtam a WANO
megállapításai között egyet-
len olyant sem, amelyet mi ne
ismernénk, vagy ne lenne rá
olyan akciótervünk, mely a
szükséges fejlesztést fogal-
mazza meg – mondta Kovács
József hozzátéve: – Dolgo-
zunk azon, hogy az erõmû
biztonságát és a munkák
színvonalát magasabbra
emeljük.

Jaroslav Halubec elmond-
ta, részletes jelentésüket ja-
nuár végén adják át a paksi
atomerõmûnek.          -vida-

WANO-vizsgálat



Sokan már így december elején elhatá-
rozzák, hogy az idei karácsony nem lesz
kapkodós. Most biztosan idõben elkez-
dik a bevásárlást, az ajándékok készíté-
sét, a menü összeállítását. S. Szabó Ga-
bi, aki néhány hónapja lépett le a ka-
tedráról, és azóta a Fortuna Rádiót va-
lamint lapunkat erõsíti, szintén ilyen
nagy elhatározásokkal vágott neki az
év utolsó hónapjának. Lassan összeáll
benne a kép az étrendet illetõen, de
persze ezt a számítást még keresztül-
húzhatja a munka. Saját kreálmányát,
a gyümölcsös túrós sütit azonban min-
denképpen el szeretné készíteni a csa-
ládnak. Gabi jobban szereti az általa ki-
talált recepteket, mert nehezen viseli,
ha megkötik a kezét, ha megszabják
neki, hogy mibe mit tegyen. A gyümöl-
csös túros süti egyáltalán nem bonyo-
lult, nagyon finom és színével a kará-
csonyi asztalt is feldobja. 

A tészta alapanyagait gyúrjuk össze,
majd felezzük meg. Az egyik adagot
tegyük a mélyhûtõbe. Késõbb még jól
jön, ha gyorsan kell valami édesség,
nem kell majd a gyúrással idõt paza-
rolni. (Az idõ pontos beosztása
egyébként a szerkesztõ asszony erõs-

sége.) A másik adag tésztát nyújtsuk
bele egy magas falú tepsibe, tegyük
forró sütõbe addig, míg aranybarna
lesz. Viszonylag gyorsan sül, de ez
idõ alatt éppen el lehet készíteni a tú-
rókrémet. Fõzzünk sûrû pudingot a
tejbõl, pudingporból a cukorral. Vi-
gyázzunk, mert könnyen leég, ezért
tegyük nagy lábasba és folyamatosan
kevergessük. Ha csak a hagyomá-
nyos vanília ízû pudingpor van ott-
hon, az is tökéletesen megfelel a cél-
nak. A kész pudingot is válasszuk
kétfelé. Az egyiket keverjük össze a
túróval. A precízebbek elõtte a túrót
át is törhetik, így kicsit krémesebb
lesz az állaga. A másik adagba te-
gyük bele a kockákra vágott barack-
befõttet. Persze, ha nyáron mi sem
tudtunk a befõzéssel foglalatoskodni,
csakúgy, mint Gabi, akkor vegyünk
konzerv barackot. Manapság ezek is
felségesek. Ezek után a két masszát
keverjük össze, és simítsuk a már ki-
sült és kicsit kihûlt tészta tetejére.
Színtelen tortabevonó zselatint ké-
szítsünk a tasakon lévõ utasítás sze-
rint, annyi különbséggel, hogy víz he-
lyett narancsszörpöt használjunk.
Ezzel vonjuk be a süteményt. Tálalás
elõtt tegyük 1–2 órára hûtõbe. A ka-
rácsonyi asztalnál bizton számítha-
tunk a család elismerésére.

sete
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Fotók: Vida Tünde (fent), Balog Judit (lent)

Elbúcsúztatta az idén
nyugdíjba vonulókat a pak-
si atomerõmû. A városi mû-
velõdési központban tartott
összejövetelen Gregor Jó-
zsef és Kincses Veronika
szórakoztatta a publiku-
mot, az ünnepi beszédet dr.

Molnár Károly, a PA Rt.
Igazgatóságának elnöke, a
pohárköszöntõt Kovács Jó-
zsef vezérigazgató mondta.
A nyugdíjba vonulók egy-
egy órát kaptak ajándékba,
melybe nevüket gravíroz-
ták. Az ebben az évben bú-
csúzó 108 dolgozóval
együtt 1200 nyugdíjasa van
a paksi atomerõmûnek. –
Õket ugyanolyannak te-
kintjük, mint aktív dolgo-
zóinkat, minden olyan szo-
ciális juttatást, egyéb lehe-
tõséget biztosítunk szá-
mukra, amit a ma is dolgo-
zók megkapnak – nyilat-
kozta dr. Molnár Károly el-
nök.                          

-vt-

Köszönet az áldozatos munkáért
A Tolna megyei kettes vá-
lasztókerület országgyûlé-
si képviselõje, Tóth Ferenc
(Fidesz–MPSZ) sajtótájé-
koztatóra hívta Paks város
médiumainak képviselõit.
A képviselõ elmondta, hogy
az országos sajtóban nem
kap annyi megnyilatkozási
lehetõséget a jobboldal,
mint a jelenlegi kormány-
pártok. 

– Bár Pakson ez nem igaz
– tette hozzá Tóth Ferenc –,
kénytelenek programjukat,
a napi eseményekrõl kiala-
kított véleményüket „száj-
hagyomány” útján közzé-
tenni. Ahhoz, hogy ez siker-
rel mûködjön, segítõkre van
szükség, akik hajlandóak
rá, hogy a Fidesz program-

ját megismerjék, és azt a
környezetükbe továbbad-
ják. Százezer segítõt keres-
nek országszerte. Tóth Fe-
renc elmondta, hogy a paksi
választókerületben õ há-
romszáz polgárt szeretne
bevonni. A módszer bevált,
hiszen a több idõközi vá-
lasztás is bizonyította, a
személyes megkeresés,
kapcsolattartás sokkal
hasznosabb, mint a sok-sok
millióba kerülõ propagan-
da-hadjáratok. A 2006-os
választási kampány még
nem kezdõdött meg, de az
erre történõ elõkészületek
már gõzerõvel folynak –
tette hozzá az országgyûlési
képviselõ. 

SJ

Aktivistákkal kampányolnak

Mit süt-fõz ma?

S. Szabó Gabi

Hozzávalók: a tésztához: 50 dkg liszt, 
1 csomag sütõpor, 1 mokkás kanál só, 
1 csomag vanillin cukor, 4 tojás, 25 dkg
margarin. A túróhoz: 2 csomag tejszín
ízû pudingpor, 6 dl tej, fél kg túró, 7–8
evõkanál cukor, õszibarack befõtt. 
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Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent), Molnár Gyula (lent)

Bemutatkoztak a középiskolák

November a nyílt napok je-
gyében telt. Az Energetikai
Szakközépiskola után a Vak
Bottyán Gimnázium 16-án,
az I. István Szakképzõ Isko-
la 18-án nyitotta meg kapuit
a felvételire készülõ diákok
elõtt. 

A Vak Bottyán Gimnázium
iránt érdeklõdõk tájékozató
elõadás során ismerhették
meg az intézmény képzési
rendszerét. A kíváncsi diá-
kok és szüleik a három indu-
ló tagozat – humán, reál, és
nyelvi – foglalkozásait is
megtekinthették. – A nyolca-
dik osztályosok többfelé pró-
bálnak tájékozódni, és azt az
intézményt választják, amely
az érdeklõdésüknek a leg-
megfelelõbb – vélekedik C.
Szabóné Kocsiczki Ilona. Az

igazgató szerint az iskola a
környéken versenyképes re-
ál és humán programjával,
hiszen a képzést folyamato-
san fejlesztik, a nyelvtanítás-
ban pedig sok-sok éves ta-
pasztalatra tettek már szert.
Az igazgató elmondta, hogy a
legtöbb fiatal a mûvészetek
és a kultúra iránt érdeklõdik,
ezt a legjobban az mutatja,
hogy az utóbbi években egy-
re több tanuló érettségizik
énekbõl vagy rajzból az in-
tézményben. Emellett több-
féle szabadidõs tevékenysé-
get is biztosítanak, ilyen a
filmklub, rajzszakkör illetve
az énekkar. Errõl bõvebben
az általános tájékoztatón
hallhattak a jelenlévõk. Itt a
felvételivel kapcsolatos tud-
nivalókat is ismertették.  A

négy évfolyamos képzésre
jelentkezõknek részt kell
venniük egy egységes köz-
ponti írásbeli felvételi vizs-
gán, melyre 2006. január 28-
án kerül sor. Aki önhibáján
kívül nem jelenik meg ebben
az idõpontban, annak lehetõ-
sége van február 2-án pótfel-
vételit írni.

A gimnáziumban most is
túljelentkezésre számítanak,
bár azt nem lehet tudni pon-
tosan, hogy a felvételizõk há-
nyadik helyen jelölik meg az
iskolát.

Az I. István Szakképzõ Is-
kola november 18-án tartot-
ta nyílt napját. A szakmák-

hoz kapcsolódó
kiállítás, tájé-
koztató és be-
mutató órák
várták az általá-
nos iskolák vég-
zõseit. Az ér-
deklõdõk, akik-
ben nem volt hi-
ány, megtudhat-
ták azt is, hogy
az intézmény
szakközépisko-
lai tagozatán
gépész-informa-
tikus képzést,

míg a szakiskolain építõipa-
ri, fémipari, könnyûipari,
szolgáltató- illetve faipari
szakmunkacsoportot lehet
majd választani.

A kiállításon csupa olyan
eszközt, tárgyat csodálhat-
tak meg a jelenlévõk, mely
egy-egy, az iskola által okta-
tott szakmának jellegzetes-
sége. A bemutató órákon be-
pillanthattak a diákok az in-
tézmény életébe, képzési
módszereibe.

A szakközépbe jelentke-
zõknek 2006. február 27-én
lesz a felvételi vizsgájuk, a
szakiskolai osztályok részére
március 6-án szóbeli beszél-
getést tartanak. Az iskola
április 26-a után értesíti a di-
ákokat az eredményekrõl.  

Fellinger

A dunakömlõdi faluházban
évek óta két népfõiskolai
programra várják az ér-
deklõdõket. A nagyobb
múltúnak idén már a hato-
dik évfolyamát indították.
A népfõiskolákra jellemzõ
módon az egyes sorozatok
végén a résztvevõk döntik
el, hogy milyen témával
szeretnének foglalkozni a
következõ évadban.  Idén
az elõzõ kurzus témáját vi-
szik tovább, így ismét az
egészségrõl lesz szó. – A
tervezett tíz alkalomnál lé-
nyegesen több téma gyûlt
össze, de végül dr. Juhász
Katalin háziorvos segítsé-
gével sikerült leszûkíteni a
kört tizenegy estre. Ezekre
kéthetente hétfõnként vár-
ják az érdeklõdõket, nagy
sikerrel – mondta el Bodó
Katalin, a Faluház vezetõje.
Az orvostudomány történe-
te és az influenza után hall-
hatnak a résztvevõk a szak-
emberektõl még többek kö-
zött a gyógyszerekrõl, a hi-
ánybetegségek kialakulá-
sáról, az allergiáról, szem-,
fog-, és bõrbetegségek ki-
alakulásáról, megelõzésé-
rõl, az egészséges alvásról
és alvászavarokról. 

A másik sorozat a
Tudorka-klub, amelyet
2003 januárjában indítot-
tak, és bár elsõsorban álta-
lános iskolásoknak szól, a
felnõttek elõtt is nyitott.
Egy-egy évadban hét-nyolc
alkalmat hirdetnek, az elõ-
adók Ifjú Tudorok, azaz kö-
zépiskolás diákok. Az idei
sorozatban hallhattak már
Diana Spencerrõl, képregé-
nyek szuperhõseirõl, de
lesz elõadás például a vám-
pírok évezredeirõl is, tehát
a paletta igen színes. A
Tudorka-klub szintén két-
hetente kínál kikapcsoló-
dást, az érdeklõdõket a fa-
luházba várják.     -gyöngy-

Népfõiskolák
Kömlõdön
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Fotók: Szaffenauer Ferenc (balra), Csahóczi Fotó (jobbra)

„Egészséges felnõtt éve-
kért” címmel szervezett
megyei egészségnapi sport-
vetélkedõt a Jövõ Drogok
Nélkül Alapítvány, a városi
egészségnevelés és az
Energetikai Szakközépis-
kola. A versenyre összesen
tíz csapat érkezett paksi,
szekszárdi és dombóvári
középiskolákból. A megmé-
rettetés nagyobb része

sportfeladatokból állt, ame-
lyek összeállításánál a játé-
kosság volt a fõ szempont.
A mozgás mellett egy kis
szellemi próba is helyet ka-
pott, ahol többek között
olimpiatörténettel, külön-
bözõ sportágakkal kapcso-
latos kérdésekre kellett vá-
laszolniuk a csapatoknak. A
vidám vetélkedõ elõtt két
bemutatót is láthattak a fia-

talok, bepillanthattak a
kábítószer-keresõ kutyák
munkájába, illetve az önvé-
delmi sportok világába. 
– Az egészség hónapjában
megrendezett vetélkedõvel
a mozgás, a sport egészség-
fejlesztõ, egészségmegtar-
tó, drogmegelõzõ szerepét
kívántuk hangsúlyozni –
mondta el Dr. Vöröss End-
réné egészségnevelõ, az ala-
pítvány elnöke. Kiemelte,
hogy egészségük érdeké-
ben fontos kialakítani a fia-
talokban a sportolás iránti
igényt, ehhez pedig több
ösztönzésre van szükségük.
A sportvetélkedõ gyõztese
a szekszárdi Csapó Dániel
Mezõgazdasági Szakközép-
iskola csapata lett, akik a
„Köbi” fantázianevet vá-
lasztották. Második a „67”
nevû, míg harmadik a „Su-
hancok” névre hallgató for-
máció lett, mindkét társa-
ság az Energetikai Szakkö-
zépiskolából érkezett. A
rendezvényt a Miniszterel-
nöki Hivatal támogatta.

-kgy-

Értékelték a jubileumi programot
A Vak Bottyán Gimnázium fennállásnak 60. évfordulója alkalmából szervezett ün-
nepségsorozat összegzésére gyûltek össze az intézmény Öregdiák Egyesületének tag-
jai. Az értékelésre vendégeket is vártak, hogy személyesen is köszönetet mondhassa-
nak mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a programok sikeréhez. 

Az Öregdiák Egyesület vá-
lasztmányának ülésén a jubi-
leumi év rendezvényeirõl
hallhattak beszámolót a
résztvevõk.  – Büszkék va-
gyunk az értékeinkre, az ün-
nepségsorozat is ezt sugallta
– mondta el értékelésében C.
Szabóné Kocsiczki Ilona, a
Vak Bottyán Gimnázium
igazgatója. – Iskolatörténeti
kiállítást rendeztünk, a je-
lenlegi és volt diákjaink is
színvonalas mûsorokkal tet-
ték emlékezetessé az évfor-
dulót. Emléktáblát avattunk,
és a jubileumi évkönyv meg-
jelenése is színesítette a
programsorozatot. Emellett

az iskola teljes épületének
megújítása is megtörtént a
hatvanéves évforduló tiszte-
letére – mondta el az intéz-
mény vezetõje hozzátéve:  a
munka oroszlánrészét a gim-
názium nevelõtestülete, je-
lenlegi és volt diákjai végez-
ték. Elvi és anyagi támoga-
tást nyújtott a Paksi Atom-
erõmû Rt., valamint a város
önkormányzata. Hajdú Já-
nos is részt vett az ünnep-
ségsorozatot értékelõ össze-
jövetelen. A polgármester
hangsúlyozta: neki és a kép-
viselõ-testület számára is az
a legfontosabb, hogy a mai
élezõdõ versenyben az iskola

meg tudja tartani piaci pozí-
cióit, mert csak akkor fog-
nak ide jelentkezni az általá-
nos iskolák diákjai, ha magas
marad a gimnáziumból felsõ-
fokú tanintézményekbe fel-
vettek aránya. 

A rendezvényen a gimnázi-
um vezetése közvetlenül is
elismerte a programban
résztvevõk munkáját, illetve
a támogatók segítségét.
Emellett virággal köszönték
meg a jubileumi évkönyv
megjelenésében sokat tevé-
kenykedõ Herczeg Ágnes,
dr. Rosner Gyuláné és Glósz
Lajos munkáját. 

-dal-

Sporttal az egészségért

Julius Ceasar, Leonardo,
Picasso, Verebes István,
Lukács Sándor, Vágó Ist-
ván, Koltai Róbert… és
Hubert István. Hogy mi-
ként kerültek egy „lapra”?
Mindannyian Endrei Judit
napokban megjelent új kö-
tetének szereplõi. Tudom,
szubjektív a névsorés a
többi témaválasztás is, de
mi nõk már csak ilyenek
vagyunk: a szívünkre hall-
gatunk, ha férfirõl van
szó… Hubert Istvánnal,
vagy ahogyan mi Pakson
ismerjük, Hubival két éve
találkozott. Õ volt a házi-
asszonya azoknak a konfe-
renciáknak, melyeket Ist-
vánék biztosítótársasága
rendez. Az ismeretség egy
szál vörösrózsával kezdõ-
dött, amit Hubi Endrei Ju-
ditnak egy ilyen konferen-
cián a közeledõ nõnapra
tekintettel adott. A folyta-
tás Judit két könyvének
paksi bemutatója volt. S,
amikor a szerzõ megkér-
dezte, hogyan hálálhatná
meg, Hubi lazán odavetet-
te, majd írj egy könyvet,
ahol én leszek a fõszerep-
lõ… – Persze vicceltem –
mondja, s azt is elárulja, a
kép, amit a sorok festettek
róla, valósak, tényleg az az
igazi Hubert István, aki
visszaköszön Endrei:
Mindörökké férfi címû
könyvének soraiból.

Vida Tünde

Mindörökké
férfi



Boa András megyénk ötvenszeres vér-
adója, de valójában 64 alkalommal se-
gített már, mert nem csak Tolna me-
gyében adott vért 1974 óta. Jelenleg a
PA Rt. villamos karbantartó mérnöke.
A véradást egy emberi gesztusnak
tartja, amely a fiatalok számára köve-
tendõ lenne. Úgy érzi, hogy amíg
egészséges, miért ne segítsen máso-
kon, és az sem kizárt, lehet hogy õ ma-
ga szorul majd egyszer segítségre.

Széchenyi Katalin 1984 óta önkéntes
véradó, egy szupermarketben dol-
gozik eladóként, pénztárosként.
Harminc alkalommal adott vért.
Amióta Pakson él, rendszeresen jár
véradásra. A fõ motívum, ami erre
ösztönzi, hogy ritka vércsoporttal
rendelkezik: „O” Rh pozitív. Ha csak
egy százalék esélyt lát a segítségre,
máris segít – s ezzel az élet más te-
rületén is így van. 

Kömíves Ferenc, a PA Rt. primerkö-
ri fõgépésze. 1982 óta ad vért. Az öt-
venszeres véradónak járó emléklapot
és emlékérmet õ is most vehette át.
A véradás számára is önzetlen segít-
ségnyújtás. Véleménye szerint  a má-
sokon való segítés az élet velejárója.
Azt is elmondja: a véradók nagyon
kevesen vannak, az önkéntesség mel-
lett ösztönzõ rendszerre is szükség
lenne.

A véradókat köszöntötte november
27-én az ország, s így tettek Pakson is.
Amint azt Ferencziné Vesztergombi
Klára,  a Vöröskereszt paksi szerveze-
tének titkára elmondta, Pakson elége-
dettek lehetnek, hiszen a véradók szá-
ma mindig meghaladta a lakosság 5%-
át. Évente hét alkalommal szerveznek
véradást, háromszor a mûvelõdési
központban, illetve az atomerõmûben,
egyet pedig Dunakömlõdön. Az idén
1400 fõ jelent meg véradáson, közülük
6–8% akarata ellenére nem segíthe-
tett, fennakadt a kötelezõ orvosi szû-

rõvizsgálaton. A szervezést a Vörös-
kereszt szervezi, de a vér levétele már
a véradóállomások feladata.

Hagyomány Pakson is, hogy évente
egyszer ünnepi alkalommal köszönik
meg az önzetlen segítséget. Az ASE ét-
teremben tartott városi ünnepségre
azokat hívták meg, akik jubiláltak, te-
hát kerek számú véradáson estek már
túl. A hatvanszoros vagy ez feletti vér-
adók a megyei ünnepségen vehettek
részt, így a kilencvenszeres véradó
Antus Imre, a hetvenötszörös Bán Ti-
bor és Harmath Miklós, valamint a het-

ven alkalommal segítõ Huszics
Károlyné, Kertész Gyula, Dömötör
András és Lovas László Szekszárdon
vehették át az elismerést. A paksi ren-
dezvényre idén 169 fõ kapott meghí-
vást. A résztvevõket Hajdú János pol-
gármester köszöntötte, majd Vak
Bottyán Gimnázium ifjú vöröskereszte-
seinek mûsora következett. A legköze-
lebbi véradást a Vöröskereszt paksi
szervezete december 20-án tartja a vá-
rosi mûvelõdési központban, mely a kö-
zelgõ ünnepek alkalmából a „Szeretet
véradás” elnevezést kapta.                   SG
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Fotók: Molnár Gyula

Sokszoros véradókat köszöntöttek

„PAPÍRFORMA” – PHOTO HALL
PAPÍR–ÍRÓSZER–NYOMTATVÁNY SZAKÜZLET 

karácsonyi akciók, melyekrõl részletesen tájékozódhat a jövõ héten
postaládákba kerülõ prospektusokból és üzletünkben.

Térjen be hozzánk, Önnek is megéri!
7030 PAKS, Dózsa György út 30. (MATÁV Ügyfélszolgálat helyén)

Telefon: 75/413-764
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

Színmûvész nyilatkozik.
Gyermekkoráról, pálya-
kezdésérõl beszél, el-
mondja, mely darabok-
ban játszott, hogyan lett
rendezõ, miért nem fil-
mez már.

Az interjúból kiderül:
gyermekekkel is foglal-
kozik. Elolvasnak egy-
egy színdarabot, kivá-
lasztanak egy jelenetet,
a mûhelymunka közben
megtudják, ki hogyan
fordította le saját nyelvé-
re a mûvet.

„Biztos, hogy hasznos
tevékenység ez – mondja
a mûvész – mert egyéb-
ként a mai gyerkõcök is
úgy nõnek föl, mint a
dudva meg a gaz.”

Majd elmeséli, hogy va-
lamelyik színházban a
Pinokkiót játszották.
Pinokkió elõadás közben
megkérdezte a gyerekek-
tõl: Istenem, nincs pén-
zem, mit csináljak?  „És a
gyerekek egybehangzó-
an azt kiabálták föl a szín-
padra, hogy lopjál!”

Aztán beszél a színész a
kereskedelmi tévékrõl,
amelyekbõl árad az ag-
resszivitás, a mérhetetlen
hülyeség.

Itt tartunk most.
Remit Tenda

Lopjál,

Pinokkió!

Kívül szép, belül gazdag

Ötödik születésnapját, s ha-
gyományosan névadója szü-
letésének évfordulóját ün-
nepelte a Gazdag Erzsi Ál-
talános Iskola. Elõbb életét,
majd verseit idézték fel a
gyerekek, majd Jantyik
Margit igazgató (képünkön)
az alapítás óta eltelt öt év
legjelentõsebb eredménye-
it, állomásait vette sorra.
Ez utóbbiakról képek is ké-
szültek, azokból pedig az
ünnepi alkalomra kiállítás.
2000. augusztus elsején vált
önállóvá a gyógypedagógiai
iskola, mely – mint vezetõje
elmondta – szülõi kezdemé-

nyezésre váltott nevet. – Ez
fontos állomás volt, s az ön-
kormányzat partner volt
ebben, ugyanúgy, mint ab-
ban, hogy a sajátos nevelési
igényû gyerekeknek megfe-
lelõ körülményeket biztosít-
son – idézte fel Jantyik
Margit.

Az igazgató szerint csodá-
latos élmény egy ilyen isko-
lában dolgozni, tanulni. Ezt
különösen azt tudja érté-
kelni, aki elõtte ismerte
mostoha körülményeiket.
Az új, korszerû, huszon-
négy férõhelyes diákott-
hont 2000 novemberében,
az iskolát 2001 szeptembe-
rében adták át. – Az, hogy
egy épületben van az iskola
és a diákotthon, nagyon
fontos a nálunk tanuló gye-
rekek számára – hangsú-
lyozta az iskola vezetõje. A
Gazdag Erzsi Általános Is-
kolába ma 83 diák jár, s
húsz pedagógus dolgozik.
Ettõl a tanévtõl integrált
oktatás folyik: a sajátos ne-
velési igényû gyerekek
mellett felveszik a diszlexi-

ával, diszgráfiával, maga-
tartási zavarokkal küszkö-
dõ diákokat, akik beillesz-
kedtek, megtalálták helyü-
ket az iskolában. 

Azért, hogy megismertes-
sék magukat, munkájukat,
s azt, hogy ezek a gyerekek
is ugyanúgy élnek, mint
társaik, vendégváró prog-
ramokat szerveztek. – Így
megmutatjuk, hogy ez az
iskola nem csak kívülrõl
szép, hanem belülrõl is ér-
tékes, s itt kreatív munka
folyik – emelte ki az intéz-
ményvezetõ, utalva egye-
bek között az itt készült
kézmûves munkákra, ame-
lyekbõl már rendeztek
önálló kiállítást a mûvelõ-
dési központban, s a
dunakömlõdi faluházban.
Rendszeres résztvevõi a
hasonló iskolák közötti
sportversenyeknek, s az in-
tézmény minden évben ott-
hont ad a tanulásban aka-
dályozott gyerekek komp-
lex megyei tanulmányi ver-
senyének.

Vida Tünde

KIADÓ ÜZLET- ÉS
IRODAHELYISÉGEK

Paks fõutcáján, 
a volt konzervgyári 

irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

15 m2-80 m2-ig
700 Ft/m2 áron.

Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252
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Fotó: Fonyó Dániel (fent és lent balra), Szaffenauer Ferenc (lent jobbra)

(Folytatás az 1. oldalról.)

Õk egyébként az igen széles
zenei választékot bemutató
Gravefruit. Második a Wall
Street lett, harmadik helyen
a The Sun végzett. A zene-
karok fellépési lehetõsége-
ket, értékes vásárlási utalvá-
nyokat kaptak a szponzorok
jóvoltából. Díjazták a leg-
jobb egyéni teljesítménye-
ket is. Itt a Surprise tagjai
taroltak, a legjobb basszus-
gitárosnak Éder Ferencet, a
legjobb énekesnek Tátrai
Esztert választották, ugyan-
innen került ki a legjobb do-
bos Prohászka Zsolt szemé-
lyében, illetve a billentyûsök
legjobbja, Radukof Dömötör.
A legjobb gitáros címet a Pe-
gazus tagja, Hoffman

György vitte haza, a legjobb
fúvósnak pedig a paksi
Caméleon Groupból Cseke
Gábort választotta a zsûri. A
legfiatalabb résztvevõ, a ti-
zenkét éves Vrancsák Mar-
cell egy vajdasági zenekarral

érkezett, s õ is különdíjat ka-
pott. 

Ruff Ferenc örül annak, ha
a határon túlról is érkeznek
nevezések, s támogatja is
részvételüket. Az idei vaj-
dasági együttes – mint a

szervezõ mondja – kellemes
meglepetéssel szolgált, hi-
szen a bemutatkozó anya-
gukat sokszorosan felülmúl-
ták. A fesztivál egyébként
hármas célt szolgál: fellépé-
si lehetõséget ad az amatõr
együtteseknek, némi pénz-
zel segít anyagi helyzetü-
kön, s ami a legfontosabb, a
szakértõkbõl álló zsûri
szakmai iránymutatással,
tanáccsal segíti õket. 

– Egyik kedves tanítvá-
nyom, az Ulbert Feri mond-
ta, hogy ez a legjobb dolog,
s nagyon hasznos az, hogy
az értékeléskor a zsûri el-
mondja a véleményét – ösz-
szegezte Ruff Ferenc. A
zsûribe pedig, mint minden
évben eddig, neves zenésze-
ket, zeneértõ embereket
hívtak meg.

Vida Tünde

Telt ház elõtt a böllérek

Az advent kezdetének hetén
a Benedek Elek Óvoda két
tagintézményébõl is hírt
kaptunk arról, hogy családi
kézmûves délutánt tartanak,
amellyel megkezdik a kará-
csonyvárás idõszakát. A
Hétszínvirág óvodában há-
rom évvel ezelõtt rendezték
meg az elsõ ilyen összejöve-
telt, a Mesevár óvodában pe-
dig kicsit régebben, öt éve.
Mindkét gyermekintéz-
ményben elmaradhatatlan
ilyenkor a mézeskalácssütés

és az adventi koszorúk készí-
tése. Emellett minden alka-
lommal beillesztenek a prog-
ramba valami újdonságot, ez
idén a kekszházikó készítése
volt. A finom illatokkal fû-
szerezett, mesés hangulatú
nyitóest után mindkét óvo-
dában folytatódik a kará-
csonyvárás. Énekelnek, raj-
zolnak, verseket tanulnak a
gyerekek. Zárásként a
Hétszínvirág aulájában nagy
karácsonyfát állítanak.
Ajándék is kerül alá, hiszen

erre az alkalomra vásárolják
meg az új óvodai játékokat.
A Mesevárban felteszik a
gyerekek díszeit az udvaron
álló fenyõre, aztán az utolsó

óvodai napon körbeveszik a
karácsonyfát, énekelnek, al-
mát és mézeskalácsot maj-
szolnak.    

-gyöngy-

Adventi készülõdés Az advent a karácsonyt megelõzõ négy hét, a Jézus születé-
sére való várakozás, a lelki felkészülés, reménykedés idõsza-
ka. Az adventi koszorú õsi motívum, elsõ nyomait a néprajz-
kutatók a Keleti-tenger partvidékén és szigetvilágában ta-
lálták meg. Fûzfavesszõbõl font koszorú köré örökzöldet
csavartak; azt tartották, így megóvhatják a gonosz szelle-
mektõl házukat. A ma ismert adventi koszorú készítése a 19.
században jött divatba. Egy hamburgi lelkész hatalmas fa-
csillárt készíttetett, rajta 24 gyertya, minden adventi napra
egy. Késõbb ezt felváltotta a fenyõkoszorú, illetve a négy
gyertya a négy adventi vasárnapra. 



Talán sokan emlékeznek
még arra a nyári napra, ami-
kor a polgármesteri hivatal
elõtti téren egy vidám, tán-
cos kedvû, krakkói középis-
kolás csapat, egy fúvós zene-
kar adott koncertet, és szó-
rakoztatta az arra járókat.
Az Energetikai Szakképzési
Intézet meghívására ha-
zánkba és Paksra látogató is-
kola tantestülete november
közepére várta a viszontláto-
gatókat. Így öt napra Len-
gyelországban látták vendé-
gül az ESZI delegációját, va-
lamint a másik nyári kedves
ismerõst, a Paksi Városi
Vegyeskart. Az úton hol sza-
kadó hóesésben, hol szikrázó
napsütésben falta a kilomé-
tereket a busz tíz órán. A
vendéglátók – eleget téve
házigazdai szerepüknek –
igyekeztek mindent megten-
ni a paksiak kényelméért és
jóltartásáért, és nem utolsó

sorban azért, hogy a néhány
nap alatt minél többet bemu-
tassanak szeretett városuk-
ból. Krakkó szinte összes ne-
vezetességét sikerült megis-
mertetni a tûzokádó sár-
kánytól kezdve a királyi vá-
ron – a Wawelen –  át a koro-
názási templomig. Ez utób-
binak több magyar vonatko-
zása is van, hiszen magyar
uralkodókat és királynékat
is temettek a templom mé-
lyére. Miután túlnyomórészt
Lengyelország és maga
Krakkó is katolikus hely,
ezért a paksi kórusnak több
templomi fellépése is volt.
Többek között abban a
templomban, melyben maga
II. János Pál pápa is misé-
zett több alkalommal. Az
ESZI delegációja, Ronczyk
Tibor igazgató vezetésével
az ottlét harmadik napján
aláírta a testvériskolai szer-
zõdést a krakkói szakközép-

iskola igazgatójával. Ron-
czyk Tibor elmondta, hogy a
szerzõdésben rögzítették az
összefüggõ szakmai gyakor-
laton résztvevõ diákok cse-
réjét, a tanári üdültetési cse-
reprogramot, valamint a
mindkét iskolát érintõ prob-
lémák közös kezelését. Így
például a hátrányos helyzetû
tanulók problémájának meg-
oldását vagy a tantárgyfej-
lesztést. A hazautazás elõtti
napon tartotta a lengyel is-
kola zászlószentelõ szentmi-
séjét és névadó ünnepségét.
A vegyeskar a misén egyhá-
zi mûveket adott elõ, míg az
iskolai ünnepség egyik fellé-
põjeként azt a repertoárt
mutatta be, mellyel október-
ben az olaszországi nemzet-
közi versenyen szerzett ba-
bérokat. A búcsúzás pillana-
tában mindenki érezte, hogy
esetükben nem csak üres
frázis a régen oly gyakran
emlegetett lengyel-magyar
barátság.                                 

baci
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Fotó: Vida Tünde

Lengyel-magyar barátság

Mikulás-váró ebéd 
egy mesebeli Kastélyban!
2005.  december 4.  12 órakor
2480 Ft/felnõtt, 1480 Ft/gyermek, 

3 év alatt ingyenes
Korlátlan ételfogyasztás, játszóház, 

ajándék minden gyermeknek Mikulástól

Fried Kastély
Szálloda & Étterem

Asztalfoglalás: 06-74-486-560 
E-mail: friedhotel@dielnet.hu

7081 Simontornya, Malom út 33., www.hotelcastle.hu

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

Szeretetvendégség

Másodízben rendez karácso-
nyi adományakciót Molnár
Imréné. Ancika egy éve a mú-
zeum mellett sátrat, kará-
csonyfát állított, s ebédre vár-
ta a rászorulókat. Az idei sze-
retetvendéghez az adomá-
nyokat Hidegvölgy utcai ott-
honába várja a 30/351-2477-es
telefonszámon történt egyez-
tetés után. Ancika december
24-én, délben ismét ott lesz
majd segítõivel együtt múze-
um elõtt, hogy mindenkit
megajándékozzon egy-egy jó
szóval, étellel-itallal.          -vt-



Színes és vidám gyermek-
rajzok fogadták néhány na-
pig a polgármesteri hivatal-
ba érkezõket. A „Gyom-
mentes és egészséges kör-
nyezetért” címmel meghir-
detett pályázatra több,
mint kilencszáz alkotás ér-
kezett. 

Az Együtt a Parlagfû El-
len Alapítvány három évvel
ezelõtt hívta életre a „Zöld
alma” programot. A városi
és városkörnyéki iskolák
részére meghirdetett lehe-
tõség az iskolai környezet-
védelmi és egészségnevelé-
si tanmenetet egészíti ki. A
nyolc állomásból álló prog-
ram elsõ része a rajzpályá-
zat volt. Sáhi Manuéla, az
alapítvány vezetõjének tá-

jékoztatása szerint 983 al-
kotás érkezett öt paksi és
két kistérségi, madocsai és
dunaszentgyörgyi általános
iskolából. A pályamûveket
kétfõs szakmai zsûri érté-
kelte. A grémium tagjaként
Péger József véleményezte
a díjkiosztón a pályázók
rajzait. Elmondta: fontos,
hogy ebben a korban a
gyermekek még önmagu-
kat adják, a színek, a for-
mák, a gyermeki báj sugár-
zik alkotásaikból. 

Kategóriánként az elsõ
három helyezett ajándék-
utalványt vehetett át Hajdú
János polgármestertõl. A
legjobb 44 alkotás beküldõ-
je pedig oklevele mellé cso-
koládét kapott a városháza

nagytermében tartott ün-
nepségen. Az alapítvány tá-
jékoztatása szerint a pol-
gármesteri hivatalban két
hétig látható kiállítást jövõ-
re a mûvelõdési központban
is megtekinthetik az érdek-

lõdõk. A Zöld alma prog-
ram következõ állomása
egy környezetvédelmi ve-
télkedõ, amelyet az alapít-
vány a DC Dunakom Kft-
vel közösen szervez.

-dal-
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„A regény fõhõsének életpá-

lyája hasonló a ma emberé-

nek rohanó világához. Szá-

momra azt mondja a könyv,

hogy nem szabad a dolgokat

feladni, kitartással irányí-

tani tudjuk sorsunkat…”

Dohóczki Csaba NAGY KÖNYVE

A. J. Cronin: 
Réztábla a kapu alatt

„Talán a lelkészi attitûddel

nem egészen azonosítható a

választásom. A szerzõ ateista

volt, mégis a saját eszétõl

vezéreltetve rájött arra, hogy

Isten nélkül a bûn milyen

szenvedést okoz…”

Lenkey István NAGY KÖNYVE

Jean Paul Sarte: 
Zárt tárgyalás

Fotók: Fonyó Dániel (lent és jobbra), Szaffenauer Ferenc (fent, balra)

Hetedik alkalommal szerve-
zett városi környezetvédelmi
vetélkedõt az Önzetlenül
Környezetünkért, Otthonun-
kért Munkacsoport Alapít-

vány. A megmérettetésre
idén tíz csapat jelentkezett.
Kiemelt téma volt a jövõre
tízéves Duna-Dráva Nemze-
ti Park, ezért onnan hívták
meg a zsûri elnökét, Ötvös
Károlynét. A zsûri tagja volt
még Hosszú Istvánné, a Vak
Bottyán Gimnázium tanára,
és Bencsikné Németh Júlia,
az ÖKO Munkacsoport Ala-
pítvány egyik alapítója. 

A vetélkedés harmadik he-
lyezettje a Mesevár csapat
lett, második a Városunkért
Jövõnkért Egyesület Gé-
bics elnevezésû négyese. Az
elsõ helyet az ÖKO csapat
nyerte el, így egy tavalyi

kezdeményezés eredmé-
nyeként övéké a megtiszte-
lõ feladat, hogy a jövõ évi
vetélkedõt lebonyolítsák. A
szervezet ezzel a program-
mal kifejezetten a felnõtte-
ket szólítja meg, de a gyere-
kek figyelmét is több ren-
dezvénnyel hívják fel a kör-
nyezetvédelemre. Ilyen töb-
bek között a Föld napjára
óvodásoknak és iskolások-
nak meghirdetett rajzver-
seny, vagy a madármegfi-
gyelõ nap októberben.
Mindemellett elõadásokat,
illetve tanulmányutakat is
szerveznek. A „Szeresd,
óvd és védd!” vetélkedõt
Paks város önkormányzata,
a Sulinova Kht., a Magyar
Madártani és Természetvé-

delmi Egyesület, valamint a
Duna-Dráva Nemzeti Park
támogatta.

Az Eötvös utcai óvoda csa-
patával érkezett Kriszt
Antalné tagóvoda-vezetõ,
(képünkön) aki elmondta,
hogy rendszeresen jelent-
keznek a vetélkedõre, ame-
lyet elsõsorban vidám han-
gulata miatt kedvelnek, de
azért is jó, mert megméret-
hetik tudásukat. Gabi azt is
elárulta, hogy óvodai prog-
ramjuk fontos része a ter-
mészet megismerése. Rend-
szeresen kirándulnak a gye-
rekekkel, megismerik a ma-
darakat, sõt etetik is õket, az
óvoda udvarán mindig sok a
téli madárvendég.

-gyöngy-

Szeresd, óvd és védd!

Gyermeki báj a rajzokon



– Az orvosi kar felé egye-
nes utam volt. Nem is me-
rült fel más, mint ez a hiva-
tás, hiszen szüleim is az
egészségügyben dolgoztak.
Kecskeméten kezdtem a
pályámat, akkoriban még
ott éltem. Aztán megismer-
tem a páromat. Pakson
harmincöt éve dolgozom,
elsõ öt évben bejáróként
láttam el a körzetet, Ger-
jenbõl utaztam ide, a régi
paksi járás területén úgy-
nevezett mozgó szakorvosi
ellátást végeztem – emlék-
szik vissza. 

Közben pedig három kicsi-
vel bõvült a család. – Mind-
ketten gyermekcentrikusak
vagyunk, ha szakmailag nem
lettünk volna ennyire lekö-
töttek, akkor talán nem ál-
lunk meg itt, de miután a két
fiú után egy lányunk is szüle-

tett, azt gondoltuk, hogy így
teljes a család. Mindig

nyüzsgés vett körül minket.
Egyik gyermekem mondta
egyszer: a parókia üvegfalú
ház: az emberek mindent lát-
nak, ami ott történik.

Férjem társasági ember
volt, jobb kapcsolatteremtõ,
õ intézte a gyakorlati és hi-
vatalos tennivalókat. Én vi-
szont anyagi hátteret bizto-

sítottam a
c s a l á d n a k ,
mert – ez
nyílt titok –,
bizony a lel-
készi fizetés-
bõl nem lehe-
tett három
gyereket ne-
velni és tanít-
tatni. A mun-
kánkban is jól
kiegészítet-
tük egymást.
Neki is gyak-
ran volt sú-
lyos betegek-
kel dolga,
sokszor tud-
tam tanácsot
adni, õ pedig
segített ab-
ban, hogy a

hivatásom napi problémáit
feldolgozzam – meséli.

Kérdésemre, hogy hivatása
nehéz perceiben a hit segít-
ségére is szüksége volt-e,
azonnal kész a válasz: – Az
orvoslást hit nélkül nem le-
het végezni. Az orvos csak
ember.  Amikor elmondjuk a
hippokratészi esküt, hogy
legjobb tudás szerint gyó-
gyítunk, ez egy életre meg-
határozó. Nagy szerencse,
ha valaki ehhez komoly is-
tenhívõ társat is kap. Ez
mérték a magánéletben és a
hivatásban egyaránt. Erre
pedig bizony szükség van,
megváltoztak az emberi vi-
szonyok. Az utóbbi tíz évben
egyre nehezebb õszinte em-
beri kapcsolatokat teremte-
ni, és felgyorsult a világ. Ke-
vés idõ van beszélgetésre, a
családdal való kapcsolatfel-
vételre – vélekedik. Õ a ren-
delõben igyekszik idõt szakí-
tani ilyesmire, sokszor nem
is nagy bajjal érkeznek hoz-
zá, csak egy kis megerõsítést
vár a szülõ. Úgy gondolja,
hogy nem a betegséget kell
kezelni, hanem az egész em-
bert. Aki hozzá fordult, an-
nak mindig igyekezett segít-
séget nyújtani.

– Mostanában sokszor ér-
zem azt, hogy a közhangulat
orvosellenes. Pedig a doktor
szinte a nap huszonnégy órá-
jában rendelkezésre áll, ha
nem is minden áldott nap.
Gyakran felhívnak a betege-
im telefonon is, szívesen
adok nekik tanácsot – mond-
ja Zsuzsa néni, aki ma már
egyedül készül az ünnepekre
lányával.

– Mindhárom gyermekem
a saját lábára állt, büszke va-
gyok rájuk, családcentrikus,
értékes emberek. Sajnos a
fiaim nem laknak Pakson, de
a karácsonyt most is mindig
együtt töltjük, az elsõ napot
a szûkebb családdal, a máso-
dikat a távolabbi rokonok-
kal. Bence unokám már el-
múlt három éves, õ aranyoz-
za be az ünnepet.

S. Szabó
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

A doktor nénit – ahogyan még a nagyszülõk is nevezik –
az óvárosban mindenki ismeri. Némelyek már nem csu-
pán saját gyermekkorukat idézik fel, ha õ kerül szóba,
hanem a gyermekeik legszebb és olykor nehéz pillana-
tait is, melyekben Zsuzsa néni mindig biztos támaszt je-
lentett. Sokszor férjével, Kõvári László református lel-
késszel vállvetve. 

Tamás kedvenc sportja a ka-
jak, és – bár még csak 14
éves – legszebb eredményét
már három évvel ezelõtt el-
érte ebben a sportágban:
harmadik helyezéssel tért
haza az országos bajnokság-
ról. Minden bizonnyal kitar-
tó felnõtt lesz belõle: csak
hajnali edzésre négyszer
megy egy héten, verseny-
távja a 2000 és a 4000 méter.
Ha nekiáll kondizni, azt egy-
egy órán át abba sem hagy-
ja. Szakszerûen magyaráz-
za, hogy mi a különbség az

mk és a k1 között. Utóbbi
keskenyebb és sokkal
borulékonyabb hajó, s õ
csak jövõre ül bele. Kíván-
csivá tett, vajon honnan ez a
nagy elszántság? 

– Az lebeg a szemem elõtt,
hogy eredményes lehetek,

talán egyszer kijuthatok
nagy versenyekre. Esetleg
az olimpiára is! – feleli. De
addig is Tamás elõtt más
fontos feladat áll. Idén bal-
lag a II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskolából. Kedvence
a történelem, bár úgy néz ki,
hogy a gépészet mellett dönt
inkább a pályaválasztás so-
rán. Addig azonban még sok
víz lefolyik a Dunán! Tamás
ennek szó szerint véve is
örül:

– Nagyon várom már, hogy
kitavaszodjon, mert akkor
ismét járhatunk a Dunára,
és ismét elkezdõdik a ver-
senyidõszak, jönnek a mara-
toni versenyek!

S.Szabó

Tehetségesek, fiatalok

Somorácz Tamás

Jó napot, mi újság?

Angyalosi Zsuzsanna



November harmadik heté-
ben, Kijevben léptek tata-
mira a 23 éven aluli cselgán-
csozók az Európa-bajnoksá-
gon. Harminchat ország 269
versenyzõje vállalta a meg-
mérettetést, köztük három
paksi: Mészáros Anett, Bor
Barna, Rajcsányi Gergõ.
Bor Barna kisebb sérüléssel
bajlódott, az így a kiharcolt
hetedik hely ezért jó ered-
ménynek számít. Rajcsányi
a 90 kg-osok között két mér-
kõzést vívott. A török és az
olasz versenyzõ a vigasz-
ágon ezúttal megoldhatat-
lan feladatot jelentett a fia-
tal paksi sportoló számára.
A sérülésébõl felépülõ Mé-
száros Anett az elõdöntõig
megállíthatatlan volt, de a
német Greve nagy falatnak
bizonyult számára. A bronz-
éremért való csatározásban
remek teljesítménnyel meg-
verte a spanyol Gisbert-tet,

így az eredményhirdetésen
a dobogó harmadik fokára
állhatott. Csapatban a hölgy
judósok négy bronzérmet
termeltek Kijevben, így
ezen az EB-n õk voltak az
eredményesebbek. Hangyá-
si László mesteredzõ szerint
elfáradtak cselgáncsosaink,
ezért jól fog jönni a rövidke
pihenés és regenerálódás.      

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

Anett bronzzal tért haza

Befejezõdött Isztambulban
a 92 fõ résztvevõvel indított
junior sakk világbajnokság.
Magyarországot az ifi világ-
bajnok, a paksi Atomerõmû
SE versenyzõje, Berkes Fe-
renc képviselte a nagysza-
bású rendezvényen. Kezdeti
nehézségek után, a hatodik
fordulóban elszenvedett ve-

reség és az ezt követõ sza-
badnap felpaprikázta Ferit,
és zsinórban szerzett három
gyõzelmével felzárkózott az
élmezõnyhöz. Sorban siker-
rel vette a nehéz akadályo-
kat, és a tizedik játéknapon
remizett a késõbbi gyõztes
Mamedgyarovval. A döntet-
lent egy remek gyõzelem és
az ezüstérem követte. Ber-
kes Feri tizenhárom fordu-
lóból 9,5 pontot gyûjtött,
eggyel kevesebbet a baj-
noknál. A siker azt is jelen-
ti, hogy Élõ-pontjainak szá-
ma nyolccal emelkedik. A
világbajnoki ezüst megszer-
zésében támogatója volt
Berkes Ferencnek edzõje,
Csom István nemzetközi
sakkmester, aki szekun-
dánsként végig az ifjú titán
elõremenetelését segítette.

SJ

Berkes isztambuli ezüstjeA focistákon nem fog múlni
Négy pont elõny – ha a
Felcsúttól levonják a büntetõ-
pontokat, több is –, igazi gól-
vágó nélkül is sok rúgott gól,
és a másodosztályban a leg-
kevesebb gólt kapó védelem.
Ennyi lenne röviden a PSE
NB II-es nyugati csoportbeli
szereplésének õszi értékelé-
se. Röviden ennyi, de Len-
gyel Ferenc vezetõedzõ ettõl
lényegesen bõvebben fejtette
ki a csapat tizenöt fordulón át
nyújtott kiváló teljesítményé-
nek értékelését: 

– A bajnokság kezdetekor
az 1–6. hely valamelyikének
megszerzése volt a cél. Az
õszi idény közepe felé már
látszott, a végére bebizonyo-
sodott, hogy alaposan túltel-
jesítettük az elvárást. Tizen-
három gyõzelem, két vere-
ség, igazi góllövõ csatár hiá-
nyában is 31 rúgott gól, ami
tizenhárom játékos nevéhez
fûzõdik, illetve kilenc kapott
találat, ami mind azt bizo-
nyítja, hogy Pakson egy jól
összerakott csapat játszik. A
gólerõs támadójáték, a kevés
kapott gól a jó csapatjáték-
nak köszönhetõ, ezen kívül a
játékoskeret is erõs. A tava-

szi szezon végére az a cél,
hogy megõrizzük az elsõ he-
lyet, ha a Felcsút csapatától
levonják a négy büntetõpon-
tot, ez nem lesz nehéz fel-
adat. Rajtunk nem fog múlni,
hogy sporttörténelmet írjunk
a városban, hiszen paksi csa-
pat még nem szerepelt az el-
sõ osztályban. Szeretnénk
kész helyzet elé állítani a
döntéshozókat, a város és az
erõmû vezetését, hogy csak a
támogatásuktól függjön a
PSE NB I-es szereplése. Ha
minden jól alakul, úgy a tech-
nikai feltételek, mint a
játékoskeret némi átalakítás-
sal biztosíthatná a magasabb
osztályban való megkapasz-
kodást. A többi „csak” pénz
és hozzáállás kérdése. A fo-
cistákon nem fog múlni a fel-
jutás. December elsõ két he-
tében levezetõ edzéseket tar-
tunk, majd záró vacsora kö-
vetkezik, és január hatodikán
kipihenve kezdjük meg a fel-
készülést a tavaszi szezonra –
összegzett Lengyel Ferenc
pro-liszenszes, tehát elsõ osz-
tályú gárdát is trenírozható
edzõ. 

SJ

Nemzetközi twirlingver-
senyt rendeztek a szlovéniai
Logatecben. A bajnokságon
a szlovének mellett magyar
és horvát versenyzõk vettek
részt. Paksról négy sport-
egyesület, a PSE, az ESZI-
DSE, az ÜSSTE és a
Dunakömlõdi SE versenyzõi
utaztak el Szlovéniába. 

A Magyar Twirling Szövet-
sége elnöke szerint fontos a
külföldi megmérettetés, hi-
szen még nincs Magyaror-
szágon megfelelõ pontozói
gárda, külföldi segítséggel
sajátították el eddig is a
szükséges ismereteket. Mi-
vel új sportágról van szó,
még jó pár év szükséges a

szakembergárda kialakítá-
sához. Prokob Józsefné ki-
emelte: – Õzse Gabriella és
Kalmár Lívia a dunántúli ré-
gió edzõjelöltjei, a szövetség
számít szakmai tapasztala-
tukra és tudásukra. Ki kell
dolgoznunk az oktatási
anyagot, el kell indítani a
twirlingiskolákat, s tudatosí-
tani kell, hogy a twirling
sport.

A legjobban szereplõ paksi
gyerekek: Meczker Bettina
(ESZI-DSE) Senior solo, il-
letve freestyle kategóriában
harmadik lett. For fun-ban
Kerti Szandra (PSE) szintén
bronzérmet szerzett. 

-vt-

Paksi botforgatók Szlovéniában
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Kosárlabda: ötbõl öt az ötös
Matematikailag nem stimmel a megoldás,
de az ASE elsõ osztályú kosárcsapatára
vonatkoztatva igaz, hiszen az eddig leját-
szott öt mérkõzésbõl ötöt nyert meg a gár-
da. Az ötös osztályzat pedig nem csak a
gyõzelmeknek szól, hanem a magabiztos
játéknak, az idõnként fergetegesen mûkö-
dõ védekezésnek és a támadásban olykor-
olykor elvarázsolt labdának, illetve ellen-
feleknek. A szakosztály vezetõje, Tóth Já-
nos maximálisan elégedett az eddig muta-
tott játékkal, különös tekintettel a kezdeti
nehézségekre. A két sérült válogatott játé-
kos, Mészáros Zalán és Czigler László még
mindig nem tud 100%-ban részt venni a
munkában, meg aztán az új igazolások is
csak az utolsó pillanatokban realizálódtak.
Ennek ellenére robog az ASE. A szakosz-
tályvezetõ azt is elmondta, hogy az ered-
mény ugyan remek, de nem szabad elfelej-
teni, hogy az irányított sorsolás miatt ed-
dig a bajnoki táblázat hátsó felében talál-

ható együttesekkel kellett felvenni a küz-
delmet. A nagyok még hátra vannak.
Ezenfelül még a csapatjáték precízebb
végrehajtásához finomítani kell a támadó
és védekezõ figurák begyakorlását. – A ta-
valyi esztendõben mindent vitt az ASE, ezt
felülmúlni nem lehet. A vezetés a kupában
és a bajnokságban egyaránt a döntõbe ju-
tást tûzte ki célul, ami az öt lejátszott mér-
kõzés után elérhetõnek látszik, ennek elle-
nére elbizakodottságra nincs okunk – zár-
ta a beszélgetést Tóth János az ASE ko-
sárlabda szakosztályának vezetõje. 

SJ

Az Atomerõmû SE 2005-
ben ünnepelte fennállásá-
nak 25. évfordulóját. Az
úgynevezett versenyszak-
osztályok mellett már ek-
kor létrehozták a szabad-
idõsport szakosztályt, ahol
lehetõséget biztosítottak a
nem igazolt sportolóknak a
szabadidõ hasznos és tar-
talmas eltöltéséhez több
sportágban. Az ‘80-as évek
végén az atomerõmû sport-
telepén megépített impo-
záns tekeklub természete-
sen vonzotta a sportág egy-
kori „profijait” és szerel-
meseit egyaránt. Kovács
András az elõbbiek közé
tartozott, hiszen ebben a
sportágban Gyõrben annak
idején szép sikereket ért el
az NB-I-ben is. Ezek után
magától értetõdõen nem
volt visszaút, Andrásék
megalapították a teke
szakcsoportot a szabadidõ
szakosztályon belül. A te-
kézni vágyók köre hamaro-
san bõvülni kezdett, mára

szinte kinõtték a kétpályás
faházat. Gyarmathi Katalin
15 évvel ezelõtt csatlako-
zott a társasághoz, akkor
kényszerbõl, hiszen iparági
versenyen asztaliteniszezõ-
ként vett részt. A „Kell egy
csapat” Minarik Ede-féle
aranyigazság ebben az
esetben Katival vált teljes-
sé úgy, hogy azóta õ és a
sportág elválaszthatatlan
párost alkotnak. A már em-
lített iparági versenyeken
kívül – amelyen évente
részt vesz a szakcsoport –
beindították a házibajnok-
ságot. Nincs külön férfi és
nõi ág, nem számít a kor-
osztály, itt bárki játszhat a
vegyes összetételû csapa-
tokban. Katiék elmondták,
hogy jelenleg két osztály-
ban zajlanak a küzdelmek,
van kiesõ és feljutó a baj-
nokság végén. A csapatok
elosztásánál ügyeltek az
egyensúlyra, így a házi baj-
nokság minden évben ki-
élezett és izgalmas csatá-

kat eredményez. Ezen kí-
vül részt vesznek az orszá-
gos amatõr bajnokságban
is a már megszokott felme-
nõ rendszerben. A régió-
ban egyébként többfordu-
lós kupaküzdelmeket vív-
nak Szekszárddal és Dom-
bóvárral, de büszkék – az
eredményeken kívül –
azokra a feltételekre, ame-
lyek, ha korlátozottan is,
de rendelkezésükre állnak.
A körülmények, ahol edz-
hetnek, kiválóak, de amit
fájlalnak a versenyzõk,
hogy hetente csak kétszer,
hétfõn és kedden vehetik
birtokba a pályákat. A hét
elsõ napján szigorú beosz-
tás szerint gurítanak – 60-
100 gurítás egyénenként –
míg kedden rendezik a házi
bajnokságot. 2005-ben a
debreceni iparági verse-
nyen 16 csapatból a paksi-
ak két ezüstéremmel elhó-
dították az összetettbeli el-
sõségért járó serleget is. 

Titti

Jól gurítanak a paksiak

Lapzárta elõtt érkezett: Az elsõ osz-
tályú bajnokság hatodik fordulójában
Zsoldos András csapata Körmenden el-
vesztette veretlenségét, és 78:66 arány-
ban kikapott a MARC Körmend gárdá-
jától. 

A Tolna Megyei Tájéko-
zódási Futó Szövetség
megyei edzõtábort és Ge-
menc Kupát szervezett
Bátaapátiban. A táborla-
kóknak az iskola torna-
terme adott otthont. 

A település lakóinak,
Krachun Szilárd polgár-
mesternek és Tornocki
Gábor iskolaigazgatónak
vendégszeretetét élvezte
a három Tolna megyei
szakosztály harmincöt
tájfutója. A tábort Mittler
József, a megyei szövet-
ség elnöke vezette. 

A három napig tartó
program a mínusz három,
mínusz négy fokos hideg
ellenére nagy élvezetet je-
lentett a résztvevõk szá-
mára. A csodálatos téli táj
mellett örömet jelentett a
2005-ben megújított Bá-
taapáti-Üveghuta térkép
használata is. A tábor ide-
je alatt két csillagedzést
is tartottak a Gemenc Ku-
pa minõsítõ verseny elõtt. 

A megmérettetésen F12-
es kategóriában szekszár-
di siker született. Az elsõ
Kovács Richárd, második
Veres Zsolt, harmadik
Andi Norbert, mindhár-
man a Fehér Ló Fia egye-
sület versenyzõi. F14-ben
Bosnyák László végzett
az elsõ helyen, második
Dominik Lázár, harmadik
Bíró Zoltán lett, mindhár-
man a PSE sportolói.
F21-ben Haraszti Kriszti-
án lett bajnok Szekszárd-
ról. N16-ban Feil Adrienn
a PSE versenyzõje nyert
klubtársa Lajkó Nikoletta
elõtt. 

A tájfutók utolsó verse-
nyükön, december 31-én,
a Szilveszter Kupán bú-
csúznak majd el egymás-
tól. 

SJ

Fagyos futam
Bátaapátiban



A Németkér felé vezetõ út mellett áll
az a szép kápolna, melyet helyi föld-
birtokos családok építtettek a 19.
század második felében. Torony nél-
küli, bádogtetõs, egyterû épület ba-
rokk-klasszicizáló homlokzattal.
Mindkét oldalán két félköríves ablak
található. Kívül a bejárat mellett a
jobb és bal oldalon egy adománykérõ
tábla áll perselyréssel, rajta német és
magyar felirat: „Engedelmes kézado-
mányára oh be derült arczczal tekint
le a jó Isten”. A kápolnához kapcsoló-
dó hagyományos orvoskúti búcsút
helyi fogadalmi ünneppel kötötték
össze, melyet a körmenettel együtt a
19. században még megtartották. 

A szájhagyomány szerint a kápolna
mögötti forrásnál egy Meleg Mária
nevû lánynak 1885-ben háromszor je-
lent meg a Szûz Mária. A jelenés évé-
ben Till Ferenc kõkeresztet állított a
kápolna elé. Egy év múlva kegy-
hellyé nyilvánították a területet, és
zarándokok jártak a forráshoz. A kút
vízétõl több csodás gyógyulást is fel-

jegyeztek, az
utolsót 1949-ben:
Németkéren szü-
letett egy gyer-
mek 1948-ban,
akinek testén ki-
ütések, foltok je-
lentkeztek, ha te-
jes vagy tojásos
étellel érintke-
zett. Az orvosok
nem tudtak segí-
teni, így a szülõk
egy javasasszonyt
kerestek fel, aki a gyapai forráshoz
küldte õket azzal, hogy: „De ha csak
hisznek a Szentháromságban”. A
gyermek testét a forrásvízben mos-
ták a Szentháromság nevében, és rá
egy hétre, épp Szentháromság vasár-
napjára meggyógyult. Az 1990-es
évek elején a paksi Kern János kezd-
te meg a kút tisztítását, a sok iszap
alól még egy II. világháborús aknát
is kiemeltek. A forrásnak csak a med-
re maradt meg, a kútban azonban

még volt víz. A kutat a németkéri plé-
bános újra felszentelte. 

2004 decemberére lakossági kezde-
ményezésre kívül-belül felújították a
kápolnát, mely megsüllyedt, falai
megrepedtek, javítani kellett a lába-
zatot, a tetõt. Tervezik a kápolna
elõtti feszület renoválását is. A meg-
újulás reményt ad arra, hogy az egy-
kor nagy tömegeket vonzó zarándok-
hely ismét a régi fényében ragyog-
jon.                              Hanol János

18 M O Z A I K

ELADÓ
Piactéren (a volt Németh sö-
rözõ) Mecsekvidéke Takarék-
szövetkezet mellett üzlethe-
lyiségek és 1 db lakás eladó.

Az Ipari Parkban 220 m2

alapterületû korszerû üzlet-
helyiség 800 Ft/m2 áron ki-
adó.

Kápolna utcában 4 szobás,
összkomfortos, 140 m2 alap-
területû családi ház 2100 m2

területtel 11 M Ft-ért eladó.

A Dunaföldvári úton a Tégla-

gyár mellett, szemben a
kompkikötõvel, téglaépület-
ben II. emeleti, 66 m2-es, 3
szobás, összkomfortos, gáz-
fûtéses lakás eladó. Irányár:
6,2 M Ft.

A lakótelepen az ASE pálya
mögött 1364 m2-es közmûve-
sített építési telek gyümöl-
csössel, szõlõvel, kis épület-
tel eladó. Irányár 5 M Ft.

A Fehérvári úton 2 szintes,
összkomfortos, 4 szobás
családi ház garázzsal eladó.
Üzletnek, vállalkozásnak is
alkalmas. Irányár: 16,5 M Ft.

Bölcskén a Paksi u.-ban 709
m2-es telken tégla falazatú,
20 éves, 3 szoba, összkom-
fortos, családi ház eladó be-
költözhetõen. Irányár: 7,2 M
Ft.

A Kossuth Lajos utca 3. sz.
ház tetõterében 2 éve épí-
tett, 96 m2-es lakás eladó.
Irányár 17,8 M Ft. Kétszobás
lakást beszámítunk, lehet IV.
emeleti is.

Az Öreghegy utcában 747
m2-es területen 4 szobás, 2
fürdõszobás, amerikai kony-
hás, erkélyes, teraszos, köz-

ponti fûtéses családi ház ga-
rázzsal, gázcsonkkal eladó.
Irányár: 25 M Ft.

Szekszárdon az Alisca u. 4.
szám alatt magasföldszinti, 1
szoba összkomfortos lakás
eladó. Irányár: 6,2 M Ft.

Részletes tájékoztatás: 
Fonyó Lajos ingatlanközve-
títõ, befektetési tanácsadó.
Telefon:70/310-8374 és 
75/314-119.

Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent) Molnár Gyula (balra lent), Fonyó Dániel (jobbra lent)

Az Orvoskúti kápolna

A Szentlélek templomban
tartotta múlt hét végén
hegedûkoncertjét Vajer
Andrea. A  Pro Artist Mû-
vészeti Iskola tanára a
nyár folyamán szerezte
meg a Suzuki nemzetközi
hegedûtanári diplomát. A
hangversenyen a lengyel-
országi vizsgakoncert mû-
veit hallhatta a zeneszere-
tõ közönség. 

mgy

A Paksi Kertbarátok Egyesülete hagyományosan a Deák-
házban rendezte karácsonyváró programját. Az érdeklõdõk
az adventi díszek készítéséhez kaptak segítséget.
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A Fortuna rádió életében az
idei év sok változást hozott,
valamennyi mûsor meg-
újult. Átalakult a reggeli, a
délelõtti és a délutáni mû-
sorsáv. Elsõként a délutáni
mûsor esett át egy komo-
lyabb ráncfelvarráson. Már-
cius óta a PEPPERONI
hallható minden hétköznap
13-tól 17 óráig. A mûsor leg-
fontosabb ismérve a sok ze-
ne – változatos válogatás-

ban. A játékok is fontos sze-
repet töltenek be a PEP-
PERONIBAN ugyanúgy,
mint az óránkénti hírek,
fontos információk, a zenei
újdonságajánló, vagy éppen
„Karcsi, a bölcs” humoros
megnyilvánulásai. A hazai
könnyûzenei élet szereplõi
is gyakran vendégeskednek
a PEPPERONIBAN. A fia-
talos lendület, a könnyed
délutáni rádiózás mindenki

számára garantált. A PEP-
PERONI mûsorvezetõje –
Buzás Norbert – hétfõtõl
péntekig sok zenével és ke-
vés beszéddel várja Önöket
13 és 17 óra között.

TelePaks

A TelePaks szombaton és
vasárnap is egy csokorba
fûzve ismétli napi híradóit.
Az Ez történt a héten mind-
két nap 19 órakor kezdõdik.

Vasárnap sportot is kínál a
városi televízió: december
4-én az ASE–Kaposvár ösz-
szecsapást vetítik felvétel-
rõl 17.30-tól.

Folytatódik Nagy Könyv
sorozatunk, melyben 6-án
kedden, 19.20-kor  Gárdai
György beszél kedvenc re-
gényérõl. 

Az orlandói kommandós vi-
lágbajnokságról hazatért
Neutron csapat lesz a Lelá-
tó vendége kedden 19.30-
kor. A beszélgetést Faller
Gábor vezeti.

Többet szeretne tudni tár-
sadalomról, élõvilágról, tu-
dományról, technikáról?
Tartson a TelePakssal a
Mindentudás egyetemén! A
negyedik szemeszterben ez
alkalommal Vidor Ferenc a
városok világába vezeti be
hallgatóságát. Az elõadást
december 7-én 18 órától
láthatják a városi tévében.

Mozi

December 4. (vas.) 19 óra
ÜNNEPRONTÓK

ÜNNEPE
Feliratos amerikai vígjáték

December11. (vas.) 19 óra
40 ÉVES SZÛZ

Szinkronizált amerikai
vígjáték

December 14. (szer.) 19 óra
FEJ VAGY ÍRÁS
Magyar vígjáték

December 16. (péntek) 19 óra
LÉGCSAVAR

Feliratos amerikai 
pszicho-thriller

Dec. 17. (szombat) 16.30 óra
CSODACSIBE

Szinkronizált, amerikai
animációs film

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

VMK

December 7-én (szerdán)
10, 13 és 14.30 órakor a
Gyermek-bérlet 3. elõadása

A SZÉPEN SZÓLÓ
GRÜFFMADÁR
- zenés bábjáték- 

Jegy: 450 Ft

December 7-én (szerdán) 
19 órakor a Móricz - bérlet,
3. elõadás: 

Kisfaludy Károly:  
A KÉRÕK

-zenés vígjáték-
Jegy: 2.000 Ft

„Jönnek az ünnepnapok” –
karácsonyi rajz- és kará-
csonyfadísz-készítõ pályá-
zat általános iskolásoknak.
1. „Az én karácsonyom” –
rajzpályázat. 2. „Díszítsük
fel együtt a mûvelõdési
központ karácsonyfáját!” –
saját készítésû karácsony-
fadíszek beküldését várjuk.
Beérkezési határidõ: de-
cember 12. A rajzokból 17-
én 14 órakor nyílik kiállí-
tás.

A Dunakömlõdi Faluház
ajánlatai: 6-án 17 órakor:
MONDJ EGY VERSET A MIKU-
LÁSNAK – alsó tagozatos
gyermekek találkozója a fa-
luház könyvtárában a Miku-
lással! 8-án 18 órakor: ZÁRT-
KERT TULAJDONOSOK FÓRU-
MA. 15-én 17 órakor: III.
ACTIVITY HÁZIBAJNOKSÁG.

Fortuna Pepperoni Buzás Norberttel és a bölcs Karcsival

Kiállítás

A Városi Múzeum idõszaki
kiállítása a II. világháború
tárgyi örökségeit mutatja be. 

A mûvelõdési központ
kiskiállítójában  Makó And-
rás festõmûvész alkotásait,
a nagykiállítóban pedig
Ujhelyi Zoltán által készí-
tett fotókat tekinthetik
meg.

December 13-án, 17 órakor
Szántó Szilárd kolozsvári
festõmûvész kiállítását
Ambrus Ágnes Kovászna
megyei tanfelügyelõ és Gu-
tai István könyvtárigazgató
nyitja meg a mûvelõdési
házban.

A Dunakömlõdi Faluház-
ban Solymár Magdolna
patchwork munkáit láthat-
ják. Ugyanitt december 5-
én Jantner János dunaköm-
lõdi és Bíró Renáta paksi
amatõr képzõmûvészek ki-
állításának megnyitója lesz
17 órakor.

A paksi rendõrkapitányság
Zsarugalériáján Biszák
László szekszárdi festõ  al-
kotásaiból nyílik tárlat de-
cember 5-én 15 órakor.

Emlékezetre
méltó

(Dr. Töttös Gábor azonos

címû könyvébõl)

December 3-én 275 éve,
1730-ban kapott mezõváro-
si címet Paks.

December 14-én 35 éve,
1970-ben hunyt el Paks fia,
Somogyi Zsigmond bel- és
bõrgyógyász professzor.

December 15-én 130 éve,
1875-ben jelent meg a pak-
si Balás Sándor mûve: a
Gyakorlati postász.

December 24-én 95 éve,
1910-ben született Pakson
Sivó Mária színésznõ, e
napon hunyt el a helység
fia, Daróczy István kúriai
bíró, szakíró.

Tekintse meg 

honlapunkon

a Paksi Hírnök 

képgalériáját !

A legfrissebb, 
legemlékezetesebb, 

leglátványosabb
városi események 
már az interneten!

www.paksihirnok.hu



A Tehetséges Paksi Fiatalo-
kért Alapítvány díjkiosztó
gáláján számos eredmény
elhangzik minden alkalom-
mal. Tudományos, mûvészi
teljesítmények kerülnek
reflektorfénybe, köztük
nemcsak megyei, országos
eredmények is.

Gálosi Boglárka már nem
elsõ alkalommal lépett szín-
padra, hogy ezt a díjat átve-
hesse. Az elismerés szólt
matematikai képességeinek
– Veszprém megyét verte a
Gordiusz-versenyben, – elõ-
adói tehetségének – a
Lõrincze Lajos Emlékver-
senyen különdíjjal jutal-
mazták. Én azonban arra
kaptam fel a fejem, amikor
kiderült, hogy Boglárka az
Angolul Beszélõk Világszö-
vetsége Magyar Tagozatá-
nak elnökségi tagja.

– Balatonalmádiban jár-
tam gimnáziumba. Itt nem

csak angolórán beszéltük
az idegen nyelvet, hanem
bizonyos tantárgyakat is
angolul tanultunk. Ha vala-
kinek a nyelv tökéletes el-
sajátítása a célja, akkor ez
jó hely, családias a hangu-

lat, nagyszerû a lég-
kör. Ez mellett új vi-
lágot nyit meg az em-
ber elõtt sok-sok le-
hetõséggel. Ez az is-
kola a tanulóit ren-
dezvényekre, szerve-
zetekbe delegálja.
Nagy élmény volt
például, hogy  tolmá-
csolhattam a United
Games-nek. Ez egy
ifjúságpolitikai pro-
jekt. Tulajdonképpen
ifjúsági találkozókat
szervez, melyeket
mindig valamilyen ki-
emelt téma köré cso-
portosít, mint például
a környezetvédelem

vagy a kisebbségek ügye.
Az Angolul Beszélõk Világ-
szövetségébe is úgy kerül-
tem, hogy jelen voltunk az
Európa Ház rendezvénye-
in. De angol nyelvû szónok-
versenyen is indultam –

meséli, és unszolásomra el-
árulja, hogy meg is nyerte. 

Bogi most közgazdaságtu-
dományi egyetemre jár, el-
sõéves. Amikor a távolabbi
céljai felõl faggatom, még
mindig képes újdonsággal
szolgálni.

– Elsõ, hogy megszerez-
zem a diplomát, aztán a ze-
nei iparban szeretnék me-
nedzserként mûködni. A
rendezvényeken rengeteg
zenésszel ismerkedtem
meg. Koncertszervezés, le-
mezkiadás intézése, valószí-
nûleg ez az a terület, ami az
én világom lesz, itt kezdem
már látni a lehetõségeket –
tervezget. Addig is fordít.
Munkái közt szerepeltek
már interaktív DVD-k, hon-
lapok, újabban egy növény-
gondozási szakkönyv. Nem
gond, a biológiát is angolul
tanulták…

S. Szabó

20

Boglárka koncertszervezõnek készül

PAKS,
Táncsics u. 22. 
Tel: 75/319-209

Szolgáltatásaink:
– SZTK vények beváltása,
– kontaktlencse ápolószerek,
– szemüvegtartozékok,
– szemüvegkészítés, javítás kiváló
minõségben.

OTP, Patika Egészségpénztár 
és Vitaminpénztár Partner (kártya)

Szemüvege készleten lévõ
lencse esetén 1 órán belül

elkészül

LEGJOBB 
BAROMFIHÚSÁRAK
csirke farhát 99.- Ft / kg
egész csirke 429.- Ft / kg
csirke comb 429.- Ft / kg
csirke szárny 339.- Ft / kg
egész kakas 399.- Ft / kg
egész tyúk 379.- Ft / kg
tyúkaprólék 349.- Ft / kg
tyúkcomb 399.- Ft / kg
egész kacsa 550.- Ft / kg

Paks, Dózsa György u. 6.

Minden nap 
friss áru!

Rendelést
felveszünk: 

30/59-88-334

NIKOTIN
STOP!

Dohányzásról
leszoktatás

egyetlen
kezeléssel!
(Paks, Dunaföldvár,

Szekszárd, Bonyhád,
Kalocsa, Kecskemét)

Telefon: 70/450-2373

karácsonyi
ajánlata

Szemüvegkeretek: -30%
Multifokális lencsék: -15–25%

Vékonyított lencsék: -20%
Színes kontaktlencséjéhez kozmetikumot választhat, 

ha nálunk készítteti új szemüvegét. 
A szemorvosi vizsgálatot ajándékba adjuk.

LENS OPTIKA 7030 Paks, Dózsa György út 44. Tel: 75/511-246

A Paksi Hírnök
december 16-i száma 

színesben jelenik meg.
„Karácsonyi vásár” és „Karácsonyi üdvözletek”

oldalainkra várjuk hirdetéseiket és üdvözleteiket.
ÁRAK:

1 egész oldal 120 000 Ft + áfa
1/2 oldal 70 000 Ft + áfa
1/4 oldal 40 000 Ft + áfa
1/8 oldal 25 000 Ft + áfa
1/16 oldal 15 000 Ft + áfa


