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PAKSIHÍRNÖK

Intézze kényelmesen,
olcsón bankügyeit !

Vegye igénybe Internetbank szolgáltatásunkat,
mellyel a hagyományos utalásnál olcsóbban

utalhat számlájáról, csupán internet-hozzáférés-
re van szüksége. Válassza az igényeinek legin-

kább megfelelõbb számlacsomagot !

1.Lakossági számlavezetés 0 Ft/hó
2. Lakossági számlavezetés 
+ Internetbank 250 Ft/hó
3. Lak. számlavezetés 
+ Internetbank 
+ VISA bankkártya  500 Ft/hó  

1. Vállalkozói számlavezetés 500 Ft/hó
2.  Váll. számlavezetés 
+ Internetbank 
+ VISA bankkártya  1.000 Ft/hó

Paks, Villany utca 4. Telefon: 75/511-240

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását 

az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Petra, a szexi 
szépségkirálynõ

Még nem dõlt el
a bölcsõdék sorsa



Korai a szülõk tiltakozása, fo-
galmazott Hajdú János pol-
gármester annak kapcsán,
hogy a Kápolna utcai bölcsõde
esetleges megszüntetése ellen
aláírásgyûjtést kezdtek a szü-
lõk. Az érintettek levélben for-
dultak a képviselõkhöz, s kér-
ték a polgármestert, fogadja
õket, hogy elmondják érvei-
ket, választ kapjanak kérdése-
ikre. Miután Hajdú János nem
tudott részt venni a találkozón,
Kern József, az adott körzet
képviselõje fogadta a küldött-
séget néhány képviselõ társa-
ságában. A szülõk, s az intéz-
mény nemrég nyugdíjba vo-
nult vezetõje azzal érvelt,
hogy a Kápolna utcai bölcsõde
jól felszerelt, könnyen megkö-
zelíthetõ, s a munkahelyek zö-
me is a közelben van, így a szü-
lõk számára ez a kényelme-
sebb. Telt ház van, tették hoz-
zá, negyvenkét gyerek jár ide,
míg az Ifjúság úti nyolcvan fé-
rõhelyes intézményben har-
minc sem. Felhozták, ha év
közben szüntetnék meg az in-
tézményt, az nagyon megvi-
selné a kicsiket, hiszen alig
vannak túl a beszoktatási idõ-
szakon. A szülõk hangsúlyoz-
ták, nem a másik intézmény
ellen, csupán az „övék” mellett
kampányolnak. Jó megoldás-
nak azt tartanák, ha ott csök-
kentenék a kapacitást, és más-
ra használnák a megüresedett
termeket.

Kern József elmondta, járt a
Kápolna utcában, ahol jó kö-

rülmények között jó szakem-
berek látják el a kicsiket, s a
mostani információk birtoká-
ban nem látja indokoltnak a
bezárást. Mezõsi Árpád kép-
viselõ leszögezte, tévhit, hogy
azért került napirendre a be-
zárás, hogy legyen ebédlõje a
Deák iskolának, hiszen az ak-
kor is helyet kaphat az épü-
letben, ha abban tovább mû-
ködik a bölcsõde.

A jelenlévõ képviselõk rá-
mutattak, még nem eldöntött
tény, hogy sor kerül a bezá-
rásra, hiszen még nem tár-
gyalta a kérdést a testület,
sõt a novemberi elõterjeszté-
sek között sem szerepel. Haj-
dú János lapunk megkeresé-
sére ezt megerõsítette, de
hozzátette, a hivatal munka-
társai utasítására megkezd-
ték annak vizsgálatát, hogy
elfér-e egy épületben a két
bölcsõde, s annak milyen ha-
tása lenne. Az összes bölcsõ-

dei kapacitás százhúsz fõ, a
fentiben nyolcvan hely van, s
összesen 75 kisgyermek. Kö-
zülük 36 a Kápolna utcába, 39
az Ifjúság útra jár. Készítet-
tek egy térképet, amely azt
mutatja, hogy melyik intéz-
ménybe honnan viszik a gye-
rekeket, ez alapján az például
megcáfolható, amit a szülõk
mondtak, hogy sok lakótele-
pen élõ választja a Kápolna
utcai intézményt, mert jobb-
nak találja, vagy mert ott a
munkahelye. A polgármester
arra is rámutatott, hogy azt is
vizsgálták, milyen távolság-
ból érkeznek a kicsik, ki az,
aki gyalog, illetve autóval jár.
Ez alapján az látszik valószí-
nûbbnek, hogy kisebb érdek-
sérelemmel jár, ha az említett
intézményt szüntetik meg, s a
megüresedõ épület számára
is könnyebben találnak új
funkciót. – Megértem a szü-
lõk aggodalmát, hiszen gyer-
mekük számára a legideáli-
sabb megoldást keresik, de
egy önkormányzatnak nem
csak egy korosztály számára
és egy élethelyzetben kell jó
megoldást kínálnia, hanem a
város minden lakóját tekintve
– mondta Hajdú János. Hoz-
zátette, az ország és a város
mostani gazdasági helyzete
nem teszi lehetõvé, hogy fe-
lesleges kapacitást tartsanak
fenn, legyen szó bármilyen in-
tézményrõl. 

Vida Tünde
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Még nem dõlt el a bölcsõdék sorsa
Nem túl jelentõs, de halaszt-
hatatlan ügy miatt hívott
össze rendkívüli testületi
ülést Hajdú János. A polgár-
mester elmondta, még 2005-
ben a Gazdasági Minisztéri-
um egyik pályázatán nyer-
tek támogatást arra, hogy a
polgármesteri hivatal és az
önkormányzati intézmények
energiafelhasználását felül-
vizsgálják. Elkészült a ta-
nulmány, s az ebben foglalt
javaslatok három csoportra
oszthatóak. Az egyikben a
beruházást nem igénylõ in-
tézkedések, másikban a rö-
vid idõ alatt megtérülõ beru-
házások, harmadikban a
hosszabb távon eredményt
hozó beruházások szerepel-
nek. A sürgõs döntésre
azért volt szükség, mert a
testületi ülés másnapján volt
a határideje annak, hogy né-
hány intézkedésre, módosí-
tásra sort kerítsenek, és ez-
zel jogot szerezzenek arra,
hogy a felülvizsgálatra el-
nyert pénzösszeg második
részletét is megkapják. –
Nincs szó nagy összegrõl,
ennek a döntésnek a jelentõ-
sége az, hogy elkezdõdött
egy folyamat, aminek az lesz
az eredménye, hogy intéz-
ményeinkben mindenfajta
energiával takarékoskodunk
– mondta Hajdú János. A fe-
lülvizsgálat a villamos és hõ-
energiát, illetve a vízfo-
gyasztást is érinti. Az intéz-
kedéscsomagban szerepel-
nek olyan feladatok, mint
például egy intézményben
az izzók cseréje energiata-
karékosra, akad olyan épü-
let, ahol más fûtést, vagy a
rendszer korszerûsítését
tervezik, illetve van olyan is,
ahol különbözõ módszerek-
kel – például elõadásokkal –
az ott dolgozók szemléletvál-
tását szeretnék elõidézni, s
ösztönözni õket az energia-
megtakarítást eredményezõ
magatartásra.

-vt-

Döntés után
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Várhatóan megszûnik a
személyforgalom a Paks-
Mezõfalva vasútvonalon. A
teherforgalom, ami csupán
heti néhány alkalmat je-
lent, megmarad. A Gazda-

sági Minisztérium megvizs-
gálta az ország több vasút-
vonalának kihasználtságát,
s a paksi azok közé tartozik,
ahol a tárca szerint az or-
szágos közforgalmú sze-
mélyszállítás fenntartása
nem indokolt. A minisztéri-
um által közzétett adatok
szerint az említett negyven
kilométeres szakaszon a
napi utasforgalom 358 fõ,
maximális utasforgalom 82
fõ. Felsmann Balázs, a Gaz-
dasági és Közlekedési Mi-
nisztérium infrastruktúrá-
ért felelõs szakállamtitkára
elmondta, hogy míg a négy-
zetkilométerre és lakosság-
számra esõ összes vasútvo-

nalhossz tekintetében Ma-
gyarország az elsõk között
van a vizsgált európai or-
szágok közül, addig a vona-
lak kihasználtságában, a ki-
lométerre esõ utasforgalom
tekintetében lemarad. Az
elmúlt egy évben vizsgált
64 vonalszakasz átlagos
utasszáma egy járaton 23
fõ, egy kilométeren 12 fõ. A
közösségi közlekedés jelen-
legi módon történõ fenntar-
tása ezért felülvizsgálatra
szorul. Ennek alapján 12
vonal esetében indokoltnak
találták az országos közfor-
galmú vasúti személyszállí-
tás fenntartását, öt mellék-
vonalat fõvonallá minõsítet-
tek, a többi esetben nem

látták indokoltnak az orszá-
gos közforgalmú személy-
szállítás fenntartását.

A Gazdasági Minisztérium
megkereste a megszüntetni
szándékozott vonalaknál
érintett önkormányzatokat,
hogy nyilatkozzanak arról,
átvállalnák-e az üzemelte-
tést. Közleményük szerint
a kisforgalmú mellékvona-
lakon komoly lehetõséget
látnak térségi vasúti szol-
gáltatás beindítására. Erre
– mint állítják – több euró-
pai országban van példa. Az
önkormányzatok november
7-ig juttathatták el szán-
déknyilatkozatukat a tárcá-
hoz.   

Vida Tünde

Megszûnik a paksi vonal

A városunkban mûködõ át-
meneti szálláson két szobát
férfiaknak, egyet pedig
nõknek tartanak fenn. Van
férfi, illetve nõi zuhanyozó,
egy konyha, amely társal-
góul is szolgál, egy elõszo-
ba, illetve egy tartózkodó a
szociális munkatársaknak.
A melegebb hónapokban
nincsen teltház a szálláson,
de ahogy közeledik a hideg

évszak, lassan benépesül-
nek a szobák. A lakók csak
bizonyos feltételekkel tar-
tózkodhatnak a házban. Be
kell tartaniuk a házirendet,
illetve térítési díjat kell fi-
zetniük, amely 11.400 fo-
rint, de legfeljebb 25 száza-
léka lehet a jövedelmüknek.
Ha igénylik, fõtt ételt is
kapnak, amelyért szintén
jövedelmüktõl függõen kell

fizetniük bizonyos összeget.
A szálláson huszonnégy
órában tartózkodik szociális
munkatárs, három mûszak-
ban, illetve a hétvégeken 12
óránként váltják egymást
az intézmény vezetõjével,
Bozsó Károllyal együtt ha-
tan, és segítenek, amiben
tudnak. Gogolák Róbertné
elmondta, hogy megpróbál-
nak minden érintettet be-
vinni a szállóra, de jelenleg
is van négy-öt fõ, akik ezt
nem vállalják, inkább az ut-
cán maradnak. Róluk is
megpróbálnak gondoskod-
ni, utcai szociális munkást
foglalkoztatnak napi két

órában, aki folyamatosan
tartja az otthontalanokkal a
kapcsolatot. A Szociális In-
tézmények Igazgatóságá-
nak vezetõje arról is tájé-
koztatott, hogy a szállást
igyekeznek fejleszteni.
Több alkalommal sikeresen
pályáztak a pécsi Támasz
Alapítványhoz. Tavaly más-
fél millió forint támogatást
nyertek, amelybõl kicserél-
ték a bútorzatot, majd há-
romszázezer forintot, ame-
lyet tartós élelmiszerek, ta-
karók vásárlására fordítot-
tak. Azóta egy újabb sike-
res pályázat eredménye-
ként a nõi zuhanyzót kíván-
ják felújítani. Az elnyert
összeg négyszázezer forint.

-kgy-

Télen benépesül a hajléktalanotthon
Közeledik a tél, ilyenkor lassan megtelnek a hajlékta-
lanszállások, ahol biztonságban vannak a betérõk a hi-
degtõl, fagytól.  Pakson 1991 óta mûködik az önkor-
mányzati fenntartású Hajléktalanok Átmeneti Szállá-
sa, ugyanabban az épületben, 15 férõhellyel. A szállás a
Szociális Intézmények Igazgatóságához tartozik.

Ez egy blõd ötlet, nem vehetõ komolyan – vélemé-
nyezte Hajdú János a Gazdasági Minisztérium kezde-
ményezését. Szerinte egyetlen önkormányzat sincs
olyan helyzetben, hogy komolyan fontolóra vegye a tér-
ségi vasút mûködtetését. Különösen azért nem, mert
sem a mûszaki-szakmai, sem a pénzügyi feltételekkel
nincsenek tisztában. A polgármester szerint a tárca ré-
szérõl történõ korábbi megkeresések komolytalanok,
mint ahogyan az érdekképviseletekkel is csak a látszat
kedvéért tárgyaltak. – Egy településvezetõ nem tehet
semmi mást, minthogy kijelenti, nem ért egyet a vonal
megszüntetésével – szögezte le Hajdú János.



Polgármester úr, milyen volt

az elmúlt öt év?

Volt benne jó is, rossz is. Az
elõzõ ciklusban több volt a
feszültség, a jelenlegiben na-
gyobb a felelõsség. A 2002-
2006 közötti ciklus elején na-
gyon éles szembenállás jelle-
mezte a képviselõ-testületi
munkát, amit 2004 nyarán si-
került feloldani. Akkor ki-
egyensúlyozottabb volt a
testület összetétele, mint a
2006. évi választások után,
amikor is a Polgári Összefo-
gás erõs többséget szerzett.
Jelenleg nem hivatkozha-
tunk senkire egy döntés ese-
tén. A jó döntés is a mi fele-
lõsségünk, a rossz is. Na-
gyon sokat tanultam ez alatt
az öt év alatt. Mindenkinek
köszönettel tartozom ezért.
Még azoknak is, akik annak
idején ellenem voltak, hiszen
kontroll nélkül eltévedhet az
ember.  

Paks a kívülállók számára

atomerõmûvet, halászlét,

újabban Tolna megye egyet-

len NB-I-es futballcsapatát

jelenti. Mit jelent az ön szá-

mára? Mirõl „szól” Paks?

Paks egy bonyolult képzõd-
mény. Az emberek sokfajták,
egyben azonban hasonlóak:

igényesek. Igényesek a vá-
rosvezetéssel, a hivatallal és
a közszolgáltatásokkal szem-
ben. A város vezetésének és
a város intézményeinek már
maga ez a körülmény is ko-
moly kihívást jelent. Paks a
hazai energiatermelés fel-
legvára, s mint ilyen, figye-
lemre méltó mûszaki tudás-
központ. E mellett a kistér-
ség közigazgatási, kulturális
és egészségügyi központja.
Gazdag múlttal, lüktetõ je-
lennel büszkélkedhet. Itt az
élet egy kicsit „sûrûbb”,
mint egy átlagos magyar te-
lepülésen. Ez egyrészt ér-
ték, másrészt ennek a sok-
színûségnek a fenntartása a
napi rutinon jóval túlmutató
feladat.

A külsõ szemlélõk irigylésre

méltónak tartják a város

anyagi lehetõségeit. Az or-

szágban az önkormányzatok

a megszorításokra készül-

nek. Mi a helyzet Pakson?

Mit tett és tesz az önkor-

mányzat azért, hogy meg-

õrizze anyagi biztonságát, s

megfelelõ fejlõdést biztosít-

son?

Magyarországon a parla-
mentnek felelõs kormány
kormányoz. Jól vagy rosz-
szul. Most éppen nagyon vi-
tatható módon. Ezt azért
szeretném leszögezni, mert
a jelenlegi kormány egyre
hatékonyabban telepíti le a
társadalmat nyomasztó
problémákat, feszültsége-
ket helyi szintre. Az ellen-
zék mellett megindult az
önkormányzatokra való mu-
togatás. Ezt a cinikus visel-
kedést vissza kell utasítani
minden magára valamit
adó, felelõsen irányító és
gazdálkodó önkormányzat-
nak.

Paks költségvetése jóval
magasabb egy hasonló nagy-
ságú magyar városénál, de
alapvetõen az erõmû idetele-
pülése miatt „úgy alakult”,
hogy a feladatai is összetet-
tebbek, intézményrendszere
kiterjedtebb. A demográfiai
helyzet nálunk sem rózsás.
160 gyermek születik éven-
te. 15 éve ez a szám 300 körül
volt. A folyamatos születés-
szám csökkenés ezekben az
években állt meg, mert a
nyolcvanas években megszü-
letett gyermekek, most ke-
rültek fiatal szülõ szerepbe.
Nagyon reméljük, hogy a
Paksot is kényszerûen elérõ
„intézményracionalizálás”
lelassul, illetve intézménye-
ink „karcsúsítására” csak kis
mértékben kényszerülünk.
Az elmúlt négy évben okta-
tási intézmény-összevonás-
ra, illetve a polgármesteri hi-
vatal létszámának jelentõs
csökkentésére került sor.
Ebben az évben be kellett
zárnunk a Kereszt utcai óvo-
dát, és vizsgáljuk a város két
bölcsõdéjének egy épületbe
költöztetésének lehetõségét.
A fiatalok munkához jutásá-
nak esélyeit elõsegítendõ,
rendeletben rögzítettük a
közszférában a nyugdíjasok
alkalmazásának a tilalmát.
Persze ezek passzív, követõ
szabályozási módszerek, de
szükségesek. A vállalkozá-
sok helyi támogatását rész-
ben az adójogszabályok vál-
tozása, részben pedig a köz-
beszerzési törvény szinte el-
lehetetlenítette.

Az önkormányzat ebben a
helyzetben sem feladat szû-
kítésben gondolkodik, ha-
nem megszigorította gazdál-
kodását. Nagy örömömre
szolgál, hogy mind az intéz-
ményvezetõink, mind a hiva-
tal költségvetési keretgazdái
szemléletében a magas szín-
vonalú feladatellátás mellett
a pénzügyi-gazdálkodási
megközelítés is teret nyer.

Ehhez kellett ugyan némi
szelíd erõszak az elmúlt idõ-
szakban a városvezetés ré-
szérõl, de megérte.

Az utóbbi idõben a városba
települt, vagy települését fon-
tolgató kereskedelmi, vagy
gyártó cégek megkapták
mind az információs terüle-
ten, mind az engedélyezés,
ügyintézés során azt a támo-
gatást, amire erõnkbõl futot-
ta. Jelentõs kereskedelmi és
termelõ cégek települtek a
városba, de ezen a területen
még áttörésrõl nem beszélhe-
tünk. A munkanélküliségi
mutatók jelentõsen az orszá-
gos átlag alatt maradnak.

Az utóbbi éveket és mosta-

ni idõszakot milyen jelen-

tõsebb beruházások fémje-

lezik?

Egy önkormányzatnak a
fejlesztési politikája kialakí-
tásakor mérlegelnie kell,
hogy beruházásainak lesz-
nek-e hosszabb távon rend-
szeres kiadási következmé-
nyei. Igyekszünk ezt mindig
szem elõtt tartani, bár egyes
kulturális, közmûvelõdési
jellegû fejlesztés hatását
megítélni nem könnyû, hi-
szen hosszabb távon, pl. a tu-
rizmus ösztönzése révén ez
is megtérülhet. Az állami tá-
mogatások jelentõs csökke-
nése miatt az útfelújításaink
a korábbiaknál szerényebb
mértékben folytatódnak.
Nemrég pályázatot nyújtot-
tunk be lakótelepet a 6-os út-
tal összekötõ, úgynevezett
elkerülõ út melletti kerék-
párút kialakítását célzó regi-
onális támogatásra.

A panelprogram és a ha-
gyományos szerkezetû laká-
sok energia megtakarítást
eredményezõ felújításához
önkormányzatunk az idén
közel 200 millió Ft támoga-
tást nyújt. Ez egy sikeres
program. 2006-ig összesen
544 lakás újult meg a lakóte-
lepen, 2007-ben pedig újabb
431 lakás korszerûsítését tá-
mogatja az önkormányzat és

4 V Á R O S

Fotó: Paksi Hírnök archív

Öt éve a város élén
Hajdú János öt esztendeje foglalta el a polgármesteri
széket. Ebbõl az alkalomból arra kértük városunk elsõ
emberét, vonjon mérleget.



V Á R O S 5

Fotó: Szaffenauer Ferenc

az állam közösen. Második
éve mûködik a „nem panel”
épületek támogatási prog-
ramja. Amennyiben az állam
nem vonul ki e mögül, úgy e
helyi támogatás növelésében
gondolkodunk. 

Megtörtént az egynapos
sebészet feltételeinek kiala-
kítása a rendelõintézet egy
részének az átalakításával. 

Elkezdõdött a Dunakömlõd
határában részben feltárt,
Római kori erõd, a Lus-
sonium északi várfalának
részbeni újraépítése két ka-
putoronnyal. Október 20-án
avattuk az országos jelentõ-
ségû Paksi Képtár új épüle-
tét. 

Ma – úgy tûnik – „az egye-

dül nem megy” elv dominál,

bizonyos feladatokat kény-

szerûen csak társulásban le-

het, érdemes végezni. Paks

mint a kistérség központja -

miként funkcionál?

2004 közepe óta mûködik a
Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás, melyet gyakorlati-
lag a volt járás területén lé-
võ 14 település alakított pak-
si központtal. Jelenleg közö-
sen tartjuk fenn az éjszakai
és a hétvégi orvosi ügyele-
tet. Intézményeinkben és hi-
vatalainkban a könyvvizsgá-
lati feladatokat egységes el-
vek alapján. A szociális és
gyermekjóléti alapellátás
kötelezõ feladatainak ellátá-
sát is közös szervezeti kere-
tek között végezzük. A kis-
térségben több iskolafenn-
tartó társulás is mûködik, a
felsõs évfolyamok több tele-
pülésrõl máshova járnak. A

németkériek és a puszta-
hencseiek Paksra, 2008.
szeptember elsejétõl pedig
felmerült egy, a teljes okta-
tási rendszert felölelõ, kis-
térségi intézményfenntartó
társulás létrehozása is. 

Milyen fejlesztési elképzelé-

sek vannak? Mi lehet a vá-

ros számára kitörési pont?

Mi jelenthet biztos, stabil jö-

võt?

Paks egy, jelenleg három-
ezer fõt foglalkoztató ipari
üzem, az atomerõmû befoga-
dó városa. Ez a körülmény
befolyással van a rövid és a
hosszú távú elképzeléseinkre
egyaránt. Fontos számunkra,
hogy az erõmû, a hatóságtól
megkapja az üzemidõ meg-
hosszabbítására vonatkozó
engedélyeket. Erre minden
esély megvan. E nélkül Paks
csak rengeteg nem kötelezõ
feladat (középiskolák, múze-
um, szakorvosi rendelõin-
tézet,stb.) megszüntetésével
tud életben maradni. Érde-
künkben áll, hogy az új ener-
giatermelõ blokkok 2020 kö-
rül Pakson épüljenek fel.

A jelenleg irányító Polgári
Összefogás a programjában
három fõ területre helyezi a
hangsúlyt. Az egészségügyi
ellátás fejlesztésére, a turiz-
mus élénkítésére, és az ügy-
félbarát hivatal kialakításá-
ra. Az ezt szolgáló fejleszté-
sek kapnak a következõ költ-
ségvetési években prioritást.
Paks véleményem szerint
még sokáig eredményes vá-
ros, vonzó körzetközpont
lesz.

Vida Tünde

Új aszfalt a város útjain

A város több utcájában foly-
tak útfelújítási munkálatok
ezen az õszön. A Temetõ ut-
cában csapadékcsatorna-
építés, ivóvízvezeték-átépí-
tés, hiányzó gáz házi beköté-
sek kiépítése, járdafelújítás,
illetve járdaépítés, útépítés
volt a kivitelezõ Betonút Zrt.
feladata. A több mint het-
venmillió forintos beruházás
befejezésének határideje ok-
tóber 15-e volt, a mûszaki át-
adás-átvétel megtörtént.  

Két másik utcára – a Kis-
hegyi útra és a Rosthy utcá-
ra – együtt lehetett pályázni.
A munkálatok megkezdését
követõen a Kishegyi úton
mûszaki probléma adódott,
amely miatt újabb tárgyalá-
sos eljárást kellett lefolytat-
ni a kivitelezõvel. Ez a telje-
sítés határidejére, illetve a
költségekre egyaránt kiha-
tott, ezért kellett a tárgyalá-
sos közbeszerzési eljárás. A
beruházás keretében aka-
dálymentesítési munkákat,
parkolófelújítást, aszfalto-
zást, valamint ezek járulékos
munkáit végezte a Baranya
Aszfalt Kft. A Rosthy utcá-
ban hasonló munkálatokat
végeznek a cég szakemberei.
A határidõ mindkét utcánál
október 30-a volt, a mûszaki
átadás-átvétel folyamatban
van. A munkálatok összkölt-
sége 35 millió forint. A Te-
metõ utca esetében nem, a
másik két utca esetében vi-

szont nyert az önkormány-
zat az aszfaltozáshoz „egy
plusz egy forintos” támoga-
tást. 

A Kandó Kálmán utca is új
aszfaltot kapott, mégpedig
az éves kátyúzási keretbõl.
Kátyúzási munkákra az ön-
kormányzat keretszerzõdést
kötött, amely jövõ tavaszig
érvényes. Hum Ferenc tájé-
koztatása szerint a rendelke-
zésre álló 23-24 millió forin-
tos keretösszeg nagy része
elfogy ebben az évben, de
tartalékolnak a telet követõ
idõszakra, hogy az esetlege-
sen balesetveszélyes helye-
ket, ha csak ideiglenesen is,
hideg aszfalttal rendbe tud-
ják tenni. A mûszaki osztály
vezetõje elmondta,  a csapa-
dékvíz-elvezetõ hálózat bizo-
nyos elemeit is felújították
az elmúlt idõszakban, ennek
keretében a közbeszerzési
pályázaton nyertes Mikro-
center Paks Kft. túlnyomó-
részt kereszt víznyelõ rácsok
cseréjét végezte több utcá-
ban, teljesen új szerkezet
beépítésével. A régi rácsok,
miután megvetemedtek,
már nem illeszkedtek a ke-
retbe és zörögtek, ami sok
kellemetlenséget okozott a
lakosságnak, illetve volt
olyan is, amelyik már annyi-
ra megsüllyedt, hogy bal-
esetveszélyes volt, például a
Péter utcában. A munkála-
tok mûszaki átadása meg-
történt, a beruházás értéke
több mint tízmillió forint
volt. Ilyen célra ebben az
esztendõben külön tétel sze-
repel a költségvetésben csa-
padékvíz-elvezetõ rendsze-
rek felújítása címszó alatt.
Hum Ferenc arról is tájékoz-
tatott összegzésében, hogy a
Tavasz, illetve az Árok utcá-
ban tervezett munkálatokra
várhatóan még az idén kiír-
ják a közbeszerzési eljárást,
a kivitelezés pedig tavasszal
indulhat.                        

-kgy-

Ebben az évben is módosítja Paks város önkormányzata
Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét. A módosí-
tás tartalmát az elõzetes véleményezési eljárás során az ön-
kormányzathoz beérkezett igények alapján határozta meg a
képviselõ-testület. A tervezési programnak megfelelõen elké-
szültek a módosított szabályozási tervlapok és a helyi építés
szabályzat szövege. A részletes tartalom megismerhetõ sze-
mélyesen a polgármesteri hivatal mûszaki osztályán, érdek-
lõdni lehet a 75/500-512-es számon Hoffmann Zoltánnénál
vagy e-mailben a heva@paks.hu címre írt levélben.
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Fotók: Vida Tünde (fent), Paksi Hírnök archív (lent)

Az eddigi legrangosabb
külföldi delegációt fogad-
ták a napokban az atom-
erõmûben. Az orosz parla-
ment felsõházi képviselõi-
bõl álló küldöttséget Ham-
vas István mûszaki vezér-
igazgató-helyettes tájé-
koztatta az üzemidõ- és
teljesítménynövelés állá-
sáról, valamint a kettes
blokkon tett üzemlátoga-
tás keretében az üzemza-
var-elhárításról. Hamvas
István ennek kapcsán ki-
emelte, mennyire gördülé-
kenyen folyt a munka, s
hatékony volt az együtt-

mûködés az orosz szakem-
berekkel.

Nagiszkij Grigorij Miha-
ilovics, a Föderációs Ta-
nács Természetes Monopó-
liumokkal Foglalkozó Bi-
zottság Atomenergetikai
Albizottságának elnöke,
valamint a bizottság elnö-
kének elsõ helyettese,
Mezsevics Valentyin Jefi-
movics arról beszélt, hogy
némi visszaesés után nap-
jainkban a nukleáris ipar
komoly fejlõdést mutat, a
nukleáris energiatermelés
reneszánszát éli. A két
szakember kiemelte, hogy

Oroszország komoly ta-
pasztalatok birtokában van
a nukleáris ipar területén,
s ezt akár az üzemidõ-növe-
lés, akár új blokkok építése
terén szeretnék Magyaror-
szág rendelkezésére bocsá-
tani. 

– Amennyiben Magyaror-
szágon úgy döntenek,
hogy újabb atomerõmûvi
blokkokat építenek, az
orosz ATOMPRO Nyrt. in-
dulni kíván a tenderen –
hangsúlyozták. Mint be-
számoltak róla, az említett
kizárólagos állami tulaj-
donban lévõ társaságban
tömörül a teljes orosz nuk-
leáris ipar az üzemanyag-
gyártástól, az építésen át
az üzemeltetésig. Elmond-
ták, az Orosz Föderáció-
ban jelenleg 16% a nukleá-
ris energia részaránya, de
ez jelentõsen megnõ, hi-
szen a most kidolgozás
alatt álló, 2030-ig tartó
idõszakra vonatkozó stra-
tégia azzal számol, hogy az
atomerõmûvi kapacitást
megduplázzák. Mindezen
túl – mint rámutattak – az
oroszországi vállalatok
több országban is részt
vesznek atomerõmûvek lé-
tesítésében.

-vt-

Az oroszok felajánlották szakértelmüket
A Magyar Villamos Mûvek
a második, a Paksi Atom-
erõmû Zrt. a tizenharma-
dik a hazai cégek elszá-
moltathatósági rangsorá-
ban. A magyar lista gyõz-
tese idén is a Magyar
Telekom lett, a harmadik
helyet a MOL érte el. A
legnagyobb hazai cégek
elszámoltathatósági rang-
sora a Figyelõ Top 200 ki-
adványban jelent meg,
Magyarországon második
alkalommal. A listát nem-
zetközi módszertan alap-
ján a Braun & Partners
Network CSR stratégiai
és kommunikációs tanács-
adó cég készítette. A
negyven legnagyobb válla-
latot, valamint az olajipar,
a pénzügyi piacok, a táv-
közlés és elektronikai, az
energetikai és közüzemi,
valamint az autóipar to-
vábbi 22 legnagyobb válla-
latát értékelték. 

Az Accountability Rating
Hungary (ARH) azt méri
fel, hogy a legjelentõsebb
magyar vállalatok – nyil-
vánosan, a vállalatok érin-
tettjei számára elérhetõ
információk alapján –
mennyire tartják fontos-
nak társadalmi, gazdasági
és környezeti kihívásaik
hatékony kezelését, ho-
gyan építik be ezeket a
szempontokat üzleti stra-
tégiájukba, vállalatirányí-
tásukba, és milyen mér-
tékben vonják be érintett-
jeiket a döntési folyama-
tokba. 

Az ARH 2007 lista elsõ
helyezettje ismét a Ma-
gyar Telekom lett, 52 szá-
zalékos teljesítménnyel. A
Magyar Villamos Mûvek
45 százalékos eredményé-
nek köszönhetõen idén he-
lyet cserélt a MOL-lal, így
egy helyet javított tavalyi
eredményéhez képest.         

-vida-

Élmezõnyben

Három sziréna bizonyult
hibásnak a paksi atomerõ-
mû 30 kilométeres körzeté-
ben a november elsõ hétfõ-
jén megtartott ellenõrzés
alkalmával. A három me-
gyét érintõ lakossági tájé-
koztató-riasztó rendszer
227 szirénája közül 3 nem
szólalt meg a szokásos havi
"morgató próba" során, kö-
zölte Dobson Tibor szóvivõ.
Bács-Kiskun megyében hi-
bátlanul mûködött, Tolna
megyében Bikácson és

Gyönkön, Fejér megyében
pedig Cecén észlelték
üzemképtelennek a jelzõ-
rendszert. A hibák okainak
ellenõrzését a szakembe-
rek elvégzik, fûzte hozzá.

A megfelelõ idõjárás hi-
ányában még nem nyit ki a
jégpálya. Mittler István az
üzemeltetõ paksi atomerõ-
mû kommunikációs vezetõ-
je elmondta, nincs elég ala-
csony hõmérséklet ahhoz,
hogy megnyissa kapuit a
jégpálya. A nyitásról ígére-
te szerint azonnal tájékoz-
tatják a közvéleményt, mi-

helyt az idõjárás megfelelõ,
s az idõpont biztos lesz.Röviden
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Fotó: Csillag Show Táncegyesület (fent), Molnár Gyula (lent)

Jubilál az Amatõr Pop-Rock-
Jazz Fesztivál, mely Ruff Fe-
renc nevéhez  fûzõdik. A Mû-
vészetekért Egyesület elnöke
úgy tervezte, hogy tizedik
alkalommal nem egynapos
monstre fesztivált rendez, ha-
nem kétnaposat, de az anyagi
lehetõségek ezt nem teszik le-
hetõvé. A zsûri munkájába is
szeretett volna több szakértõt
bevonni, de ezt a költséget
sem tudták vállalni. Így sem
lesznek zeneértõ bírálat híján
a zenekarok, hiszen idén is
Berki Tamás áll majd a zsûri
élén. Az értékelésnek nagy je-
lentõsége van az Amatõr Pop-
Rock-Jazz Fesztivál során, hi-
szen a visszajelzések szerint
az a verseny erõssége és kü-
lönlegessége, hogy minden
együttes hasznos tanácsokkal
gazdagodhat, hiszen nem csak
rangsorolják a csapatokat, ha-
nem részletesen értékelik is.
A versengésnek egyébként is
nagy a tétje, az elsõ díj száz-
ezer forint, a második hetven,
a harmadik ötven. Ezen kívül
minden „poszton” értékelik a
fellépõket, jutalomra számít-
hat például a legjobb énekes,
dobos, gitáros is. 

A fesztivált november 24-
én tartják a mûvelõdési köz-
pontban, még várják a je-
lentkezõket. Ruff Ferenc kü-
lönösen a helybelieket fo-
gadná örömmel, hiszen tud-
ja, hogy több zenekar is van,
s õk hazai közönség elõtt lép-
nének színpadra, ami külö-
nösen jó dolog a szervezõ
szerint. A fesztiválra amatõr,
azaz lemezszerzõdéssel nem
rendelkezõ együttesek je-
lentkezhetnek. Közülük egy
elõválogatást követõen a leg-
jobbak léphetnek színpadra.
Mintegy tizenöt-húsz zene-
kar mutatkozik be majd a
zsûri elõtt. 

A korábbi években az or-
szág határain túlról is ér-
keztek nevezõk, volt jelent-
kezõ Szlovákiából, Románi-
ából, s persze az ország
minden pontjáról. Az itt be-
mutatkozók közül sokan
már szép karriert tudhat-
nak maguk mögött, s az
sem ritka, ha egy-egy zene-
kar évrõl-évre jelentkezik,
és jelezvén a töretlen fejlõ-
dést, egyre elõrébb végez a
mezõnyben.

-tV-

Tízéves tehetségkutató

Tumpek Mihály paksi fényképészmester eredeti munká-
iból láthatnak válogatást az érdeklõdõk a mûvelõdési központ
emeleti tanácskozó- és kiállítótermeiben. Az emlékkiállítás
megnyitóján Gyõri Lajos fotótörténész tartott elõadást a
fényképész ipar fejlõdésérõl és helytörténeti kutatásra gya-
korolt hatásáról. A válogatás november 20-ig látható.

Csillagok születnek

Az igényekre válaszolva im-
már elõdöntõket is rendez a
Csillag Show Tánc Egyesü-
let három éve útjára indított
szépség és egyéniségverse-
nyén. A nyáron, illetve októ-
berben három elõdöntõt is
tartottak, Kecskeméten és
Tolnán igen népes volt a me-
zõny, Székesfehérvárról pe-
dig elõválogatás nélkül érke-
zik a döntõbe néhány jelölt.
Hagyományosan apró gyer-
mekek is részt vettek a Csil-
lagfény Parádén. Összesen
hét kategóriában hirdettek
versenyt, ebbõl kettõben fi-
úk, egyben párok nevezhet-
tek, a többiben kisebb-na-
gyobb lányok. Dr. Czárné
Nagy Ildikó fõszervezõ sze-

rint elsõk között voltak, akik
nem üres, mûvi szépséget dí-
jaztak, nem plázacicákat ke-
restek, hanem vonzó egyéni-
ségeket. 

– A másik különlegesség,
hogy ezekrõl a versenyekrõl
senki sem megy üres kézzel
haza, az elõdöntõkben, dön-
tõkön egyaránt mindenki
kap ajándékot – fogalmaz a
fõszervezõ. A döntõt novem-
ber 10-én a mûvelõdési köz-
pontban tartják. Az egyesü-
let másnap megszervezi ha-
gyományos modern, show-
és hastáncversenyét, ahova
a szépségversenyhez hason-
lóan az ország egész terüle-
térõl vártak nevezõket.

-vida-

Csepeli István dunaföldvári és Schmidt Sándor vá-
sárosnaményi fafaragó kiállítása nyílt nemrégiben a mû-
velõdési házban. A tárlatot Gutai István, a Pákolitz István
Városi Könyvtár igazgatója ajánlotta az érdeklõdõk figyel-
mébe. A nagykiállítóban megtekinthetõ kiállítás december
4-ig várja a látogatókat.
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Borbemutatóval, verseny-
nyel spékelték meg a már
hagyományosnak tekinthe-
tõ táncházat a hétvégén
Gyapán. Kun Szilárd több
hagyományõrzõ zenés
programot szervezett már
a közösségi házként funkci-
onáló Gyafix étteremben.

Idõközben a Paksi Turiz-
musért Egyesület Primás
Hagyományõrzõ Szakosz-
tályát is létrehozták, s en-
nek neve alatt futnak a
paksi pedagógus és segítõi-
nek rendezvényei. A prog-
ramon az élõ népzene vará-
zsa mellett finom paksi bo-

rok várták a több mint száz
érdeklõdõt. A zenét a Gaj-
dos zenekar prezentálta, a
vállalkozó kedvûeket Vass
Oszkár tanította táncra. A
borversenyre tizenhatan
neveztek. A zsûri és a kö-
zönség majdhogynem haj-
szálra egyformán értékelte
a mintákat. Elõbbinél
Spiesz József, utóbbinál
Horváth Nándor bora kap-
ta a legtöbb pontot, a má-
sodik helyeken szintén õk
osztoztak. Kun Szilárdék
következõ rendezvénye a
hagyományos disznótor
lesz, ahol az eddigiekkel el-
lentétben két malac is terí-
tékre kerül. Ezen a télen
ugyanis egy mangalica ser-
tést is feldolgoznak majd.
A disznóvágáson is élõ nép-
zenére tanulhat majd tán-
colni a közönség, és Kun
Szilárd maga süti a kenye-
ret, miként tavaly is tette.    

-vida-

Õrzik a néptánc hagyományait

Magam is elkísértem lá-
nyomat a Tehetséges Pak-
si Fiatalokért Alapítvány
díjkiosztójára, mely ün-
nepségre a polgármesteri
hivatal dísztermében ke-
rült sor. 
A díj támogatójaként el-
hangzott Kováts Balázs
neve is, aki a 2006. évben
kapott Lussonium díjával
járó összeget ajánlotta fel
a tehetséges paksi fiata-
lok javára. 

Nagyon szép és példaér-
tékû gesztust tapasztal-
hattunk meg, amit termé-
szetesen nem lehet elég-
szer megköszönni Kováts
Balázs úrnak. Mindannyi-
an, akik ott voltunk lélek-
ben gazdagodva, rég elfe-
ledett reményeinket szí-
vünkben újra leporolva

térhettünk haza. Kitünte-
tett köszönet jár az ember-
ségnek napjainkban egyre
ritkábban tapasztalható
példájáért. 

Azt gondolom, hogy kö-
szönetemet nem csak a
magam nevében nyújtha-
tom át, hanem sok ott lévõ
szülõ, kísérõ, és nem utol-
sósorban a díjazott nevé-
ben is, hiszen szinte za-
varba ejtõ napjainkban a
mások javára való felaján-
lás. Bízzunk abban, hogy
ezzel a nemes magatar-
tással példát mutathattunk
a díjazottaknak, gyerme-
keinknek, és talán nekünk
szülõknek, felnõtteknek is. 

Manapság, mikor napon-
ta születnek sztárok, csil-
lagok, sztárpolitikusok, si-
keres emberek valós mun-

ka nélkül, még akkor sem
lebecsülendõ a szorgal-
mas, kitartó munka, az
emberség, a tisztelet nem
értéktelen limlom, és higy-
gyük el, hogy nem a hét-
köznap, a történelem sze-
métdombjára valók.

Annál inkább is értékes,
hiszen ennek az újság-
cikknek a megírását is
gimnazista lányom elis-
merõ és felismerõ véle-
ményalkotása ihlette, az õ
szavai és csillogó szeme.
Talán tényleg el kellene
hinni, hogy összefogás-
sal, egymás segítésével
többre mehetünk.  Bíz-
zunk benne, jó magot ül-
tettünk termékeny talajba,
amibõl szép és értelmes
jövõ sarjadhat. 

B. Zsófi  és édesanyja

A Paksi Hírnök levelesládájából:

Egy Vak Bottyán-os gimnazista és édesanyjának köszönete

Paks Város Képviselõ-tes-
tületének Egészségügyi és
Szociális Bizottsága pályá-
zatot hirdet Pakson mûkö-
dõ, bejegyzett alapítványok,
egyesületek, és társadalmi
szervezetek számára. A pá-
lyázat célja az egészség-
megõrzés, a szenvedélybe-
tegségek megelõzését, gyó-
gyítását és utógondozását
segítõ tevékenységek támo-
gatása. A lakosság egészsé-
gi állapotának javítását cél-
zó szûrési, gondozási felada-
tok támogatása. 

A támogatási keretbõl
nem támogathatók Paks vá-
ros költségvetésében sze-
replõk, politikai pártok, il-
letve politikai tevékenysé-
get folytató szervezetek, il-
letve, akik elõzõ évi támoga-
tásukkal nem számoltak el.
A 2007. tavaszi pályázati
fordulóban benyújtott nyer-
tes pályázattal ugyanarra a
célra pályázni nem lehet. A
támogatás nem használható
fel mûködési költségekre.
Tartós kötelezettséggel járó
pályázati cél nem támogat-
ható. A programnak 2008.
március 31-ig kell megvaló-
sulnia, a támogatásként
nyújtott összeggel eddig az
idõpontig el kell számolni. 

A pályázati adatlap letölt-
hetõ a www.paks.hu inter-
netes oldalról. A benyújtási
határidõ 2007. november
23-án 12 óra, (2007. novem-
ber 23-i postabélyegzõ). A
pályázatnak tartalmaznia
kell a program részletes le-
írását, a kért összeg nagy-
ságát, kiszámításának me-
netét, valamint azt, hogy
milyen nagyságú saját erõ
áll az adott feladatra a pá-
lyázó rendelkezésére. A pá-
lyázatok elbírálása során a
magasabb önerõvel rendel-
kezõk elõnyben részesül-
hetnek. A beérkezett pályá-
zatokat a bizottság 2007. de-
cember 7-ig elbírálja.

Pályázat
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Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Vida Tünde (lent)

Bár az épület homlokzatán
egyelõre semmi nem utal ar-
ra, hogy a Photo Hall kínála-
tán kívül más is várja a vásár-
lókat az új Papírforma üzlet-
ben, a választék ugyanolyan
széles, mint korábban, sõt
még bõvült is a lehetõségek
sora. – Rövidesen felkerül az
új cégtábla, amely jelzi, pa-
pír-írószerárut is kínálunk –
ígéri az új tulajdonos. Az üz-

let a közelmúltban költözött a
Dózsa György u. 37-be, a
postával szembe. Az orszá-
gos Photo Hall hálózat képvi-
seleteként fényképezõgépe-
ket, fotótermékeket, mûsza-
ki, híradás- és számítástech-
nikai termékeket kínálnak.
Az árukészlet folyton meg-
újuló, a legmodernebb ter-
mékeket is megtalálják, illet-
ve megrendelhetik. A papír-

írószer részlegen
iskola és irodafel-
szerelések közül
válogathatnak a vá-
sárlók, de – miként
a korábbiakban is
volt rá mód – lehe-
tõség van fénymá-
solásra, bélyegzõ-
készítésre. Az új-
donság az, hogy a
betérõk szerencsé-
jüket is próbára te-
hetik, totót, lottót
v á s á r o l h a t n a k ,
sorsjegyek közül
válogathatnak.
A Papírforma üzlet
hétköznapokon
reggel 8-tól délután
17 óráig, szomba-
ton 8-tól délig várja
vásárlóit Pakson, a
Dózsa György utca
37-ben. Telefon-
szám: 75/413-764.

(X)

Új pálya kétmilliárdért
„Új pálya” néven az Euró-
pai Unió és a kormányzat
által finanszírozott kiemelt
program indult, amellyel a
közszférából elbocsátott
alkalmazottaknak kíván-
nak segítséget nyújtani,
elhelyezkedést segítõ kép-
zések támogatásával. Az
„Új pálya” programot ez
év szeptemberében indí-
tották a munkaügyi szer-
vezetek tájékoztatásával.
Az országos program gaz-
dája a Pécsi Regionális
Képzõ Központ, a lehetõ-
ség a közszférából elbocsá-
tott alkalmazottaknak
szól. A programban finan-
szírozott képzésekben
minden olyan közszférá-
ban dolgozó részt vehet,
akinek munkaviszonya
2006. július 1-jét követõen
létszámleépítés miatt szûnt

meg, vagy részmunkaidõs
foglalkoztatássá alakult,
esetleg tájékoztatták,
hogy a közeljövõben meg-
szûnik munkaviszonya. A
képzési lista még képlé-
keny. Feilné Szombat Csil-
la, a paksi munkaügyi ki-
rendeltség vezetõje úgy
tájékoztatott, hogy a paksi
kistérségben jelenleg a ve-
lük kapcsolatba lépett
érintettek száma nem éri
el a tíz fõt. 

A 2009. augusztus végéig
tartó program keretössze-
ge kétmilliárd forint,
amelybõl 5500 fõ részére
tudnak ingyenes képzést
biztosítani. A programmal
kapcsolatban segítséget
kaphatnak a munkaügyi
kirendeltségeken vagy a
www.prkk.hu honlapon.

-gyöngy-

Papírforma: a szerencsés választás

Új arculattal és új mûsorstruktúrával jelentkezett a váro-
si televízió. A változás oka, hogy november elejétõl kistérségi
televízióként mûködik a TelePaks. Az adás a kistérség minden
településén látható  a kábelhálózaton. Errõl egyébként Hajdú
János polgármester, a Paksi Többcélú Társulás elnöke egye-
zett meg a Tarr Kft. ügyvezetõjével, Tarr Jánossal. Ennek az
új szerepnek köszönhetõ az új arculat és mûsorstruktúra. A
stáb viszont változatlan. Kovács Tibor ügyvezetõ elmondta,
napi híradójukban továbbiakban nem csak paksi események-
rõl számolnak be, hanem a kistérség településein történtekrõl
is készítenek összefoglaló, s a magazinjaik sem korlátozódnak
a jövõben a várost érintõ témákra.                                   -vida-



Valentina 1985-ben ment férj-
hez Laszlóczki Imréhez, aki-
vel a Moszkvai Lomonoszov
Egyetemen ismerkedett meg
egy egyetemi rendezvényen.
1986 nyarán átköltözött Ma-
gyarországra, férje szüleihez,
akik paksiak. Valentina a Vak
Bottyán Gimnáziumban dol-
gozott orosz-német szakos ta-
nárként. Egy évig egyedül élt
anyósáéknál, miközben férje
utolsó éves egyetemista volt,
illetve Imike fiával, aki 1987.
februárjában született Szek-
szárdon. Az Én kis Buddhá-
mat õ ihlette. A ma húszéves
Imi ugyanis Down-szin-
drómával született. Édesany-
ja a szülõágyon megfogadta –
persze csak az elsõ, mélysé-
ges döbbenet után –, hogy
mindent megtesz az õ boldog-
ságáért. 

Mivel Laszlóczki Imre a
Külügyminisztériumban dol-
gozik, a munka révén több
évet külföldön töltöttek. Öt
évet Líbiában, két évet Kuva-
itban, négyet Moszkvában, s
immár harmadik esztendeje

Portugáliában él-
nek. Valentina soha
nem tervezte, hogy
könyvet ír, hiába
biztatta erre Imike
tanárnõje, késõbb
pedig a férje is. –
Nem gondoltam,
hogy valaha is ele-
get teszek e biztatá-
soknak. Novellákat
írogattam saját
kedvemre, a bará-
taim kedvéért. Az
egyik novella a két
fiamról szólt volna.
Elkezdtem írni, s

utána már nem tudtam meg-
állni – idézi fel. A kéziratot
férje biztatására küldte el egy
ismerõsnek, aki történetesen
az Európa Kiadónál dolgozik
fõszerkesztõként. Õ Nagy
Miklós, a kötet szerkesztõje.
Neki is tetszett az írás, de mi-
vel az „Európa” kifejezetten
szépirodalommal foglalkozik,
a Palatinus kiadót javasolta.
Õk rögtön elvállalták a könyv
kiadását a téma aktualitása
miatt. 

– Számomra fontos volt,
hogy a könyv még az idén
megjelenjen. Egyrészt Imike
júniusban befejezte a szakis-
kolát és megkapta a szak-
munkás bizonyítványát, örö-
möt akartam szerezni neki,
másrészt 2007 az európai
esélyegyenlõség éve – mond-
ja Valentina. 

A könyvrõl megjelent cik-
kekben és az ismerõsök köré-
ben gyakorta elhangzott véle-
mény szerint az édesanya ki-
írta magából a húsz éves ke-
serûségét. Ám Valentina sze-
rint ez nem teljesen így van.

Sõt, egyáltalán nem így. –
Nem mondom, hogy könnyû
volt, sokszor sírtam a fárad-
ságtól, a kétségbeeséstõl, né-
ha úgy éreztem, hogy tényleg
nincs remény, de nem kese-
regtem. Minden nehézség el-
lenére teljes életet éltünk. A
fiam adott erõt, ha elfárad-
tam. Az õ sikereinek örültem.
S ott volt a másik fiam is, aki
szintén sok örömöt okozott a
családnak, tökéletesen beszél
három nyelven, hegedül, gitá-
rozik, verseket ír, már van
egy-két saját szerzeményû
dala – teszi hozzá az édes-
anya. A könyvvel – mint el-
mondta – szerette volna rá-
irányítani a figyelmet arra,
hogy Magyarországon a tár-
sadalom nem készült föl a fo-
gyatékos emberek elfogadá-
sára, az ún. integrációra. So-
kat beszélnek róla, a média
egyre többet foglalkozik a té-
mával, az állam új rendelete-
ket hoz a fogyatékkal élõ em-
berek érdekében, javul a
mozgássérült emberek hely-
zete, ami mind nagyon jó, re-
ményt keltõ, de Valentina sze-
rint az emberek fejében még
gond van. Ahhoz, hogy meg-
változzon az ország, elsõsor-
ban meg kell, hogy változzon
az emberek mentalitása, az
értékrendnek helyre kell áll-
nia. Valentina elárulta la-
punknak, hogy a fejlett nyu-
gati országokban kicsit más a
helyzet, mint hazánkban. –
Itt az emberek élnek és hagy-
nak élni másokat is. Termé-
szetesnek veszik, hogy van-
nak olyan emberek is, akik se-
gítségre szorulnak, és segítsé-
get is nyújtanak nekik, anél-
kül, hogy hálát várnának érte.
Itt elképzelhetetlen olyan
helyzet, hogy az egészséges
gyerekek szülei kampányt
szerveznének a fogyatékkal
élõ gyerekek ellen, hogy
„megvédjék” tõlük a saját cse-
metéjüket, amirõl szintén ír-
tam a könyvben – mondja. 

A tolerancia, a segítõkész-

ség hiányát a könyv írója
szerint neveléssel lehet pó-
tolni. Az embereket tanítani
kell a szeretetre, jó példákat
kell bemutatni. Ezt látszik
alátámasztani az a levél,
melynek részletét lapunk ol-
vasóival is megosztja
Laszlóczki Valentina:

„…számomra is (aki azt
hittem magamról, hogy min-
denféle másságot, mely nem
rosszindulattal párosul, tel-
jes mértékben el tudok fo-
gadni) a könyved egy olyan
plusz érzelmi töltõdést adott,
hogy a minap a villamoson
alig bírtam megállni, hogy
ne beszélgessek egy Down-
szindrómás kislánnyal, akit
az anyukája kísért és nagyon
kedvesen beszélt hozzá, és a
kislány folyamatosan mo-
solygott (rám is). Amikor le-
szálltam, éreztem, hogy leg-
alább a vállát meg kell érin-
tenem, hogy érezze, hogy én
is szeretem õt.”

A könyv másik célja az volt,
hogy az édesanya átadja ta-
pasztalatait a hasonló szituá-
cióban lévõ embereknek,
hogy megmutassa nekik, mi-
lyen jó dolog – és eredmé-
nyes is – nem „keseregni”,
hanem szeretni és értékelni
azt, amit õk is kaphatnak a
saját gyermeküktõl, ahogy õ
kapott és kap Imikétõl. 

A kérdésre, hogy tudott-e
teljes emberként a másik
gyermekével foglalkozni,
megfelelni a rengeteg elvá-
rásnak mint anya, diploma-
tafeleség, a következõkép-
pen válaszolt: – Igyekeztem.
Hogy sikerült-e? Errõl in-
kább a férjemet és a fiamat
kellene megkérdezni. Bálint
írt is a könyvben egy egész
fejezetet. Tudom, hogy vol-
tak hibáim, volt, amit most
másképp csinálnék, de a lé-
nyeget biztos, hogy nem vál-
toztattam volna meg: ugyan-
úgy szerettem volna Imikét,
ahogy most szeretem, és
nem sajnáltam volna rá akár
még egy életet sem. Õ az én
fiam, az én kis Buddhám.

Vida Tünde
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Fotó: Laszlóczki 

Az én kis Buddhám
Megjelent Laszlóczki Valentina Én kis Buddhám cí-
mû könyve. A név paksiak számára ismerõs hangzása
nem véletlen, férje tõsgyökeres paksi család gyerme-
ke. Laszlóczkiék most éppen Portugáliában élnek,
Imre a lisszaboni követségen dolgozik. Felesége rövid
ideig tanított a Vak Bottyán Gimnáziumban. Nemré-
giben kiadott könyve országos visszhangot váltott ki.
A kötetben Down-szindrómával született fiáról, éle-
tükrõl ír.
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Fotók: Molnár Gyula

Immár könyv örökíti meg a
méltatlanul feledésbe me-
rült paksi születésû tudós,
Palágyi Menyhért érdeme-
it. Népes közönség elõtt ke-
rült sor a Pákolitz István
Városi Könyvtárban a ma-
gyar tudomány napja alkal-
mából Serdült Benke Éva:
A meg sem ismert Palágyi

címû tanulmányának bemu-
tatójára. A rendezvény ke-
retében Toró Tibor atomfi-
zikus, az MTA tagja, Andor
Csaba, a Madách Irodalmi
Társaság elnöke, és Rónaky
József, az OAH fõigazgatója
méltatta a tudós érdemeit. 

– Bevallom õszintén, hogy
Palágyi Menyhért nevét elõ-
ször az ESZI-ben hallottam,
Toró professzor úrtól, aki
Bolyai Jánosról tartott az is-
kolában elõadást, és meg-
kérdezte, hogy hol van Pak-
son a Palágyi emléktábla,
mert szeretné leróni tisztele-
tét a tudós emléke elõtt. Én
nem tudtam, kollégáim sem,
és amint kiderült, tényleg
nincs emléktáblája, utcát
sem neveztek el róla – em-
lékszik a szerzõ. – Az eset
akkor jutott eszembe újra,
amikor Ercsiben elõadást
tartottunk a település híres
szülöttérõl Gozsdu Elekrõl,
akinek az emlékét (bár rövid
ideig élt csupán szülõvárosá-
ban) nagy becsben tartják

ma is. Aztán a Fortuna Rádi-
óban közremûködtem egy
helytörténeti témájú mûsor-
ban, ekkor érlelõdött meg
bennem a gondolat, hogy
utánajárok az életrajzi ada-
toknak – meséli. Ezt követõ-
en másfél éven át gyûjtötte
az adatokat, visszaemlékezé-
seket, dokumentumokat.

Nehézséget okozott, hogy a
források nagy része Német-
országban található. Végül
Gutai István, a városi könyv-
tár igazgatója segédkezett
az anyag kiadásában és a
szponzorkeresésben. A mun-
ka – minden nehézsége elle-
nére – sok élményt hozott az
irodalomban jártas szakem-
ber számára: – Palágyi élet-
mûvének ahhoz a részéhez,
ami a matematika és a fizika
világába vezet, nem sokat ér-
tek, de az irodalmi tanulmá-
nyait nagy örömmel olvas-
tam, csakúgy, mint a Székely
Bertalanról írt munkáját –
mert hogy Palágyi a képzõ-
mûvészet területén is ottho-
nosan mozgott – teszi hozzá. 

Toró Tibor elõadásából az-
tán kiderül, hogy az einstei-
ni relativitáselméletet meg-
elõzõ Minkowski-tér fogal-
mának bevezetését Palágyi
már Minkowski elõtt egy
évtizeddel leírta. 

Azóta legalább húsz Nobel-
díj jelzi az e vonalat tovább
vivõ tudósok munkásságá-
nak fontosságát.  Andor Csa-
ba, a Madách Irodalmi Tár-
saság elnöke arra hívta fel a
figyelmet, hogy Palágyi volt
az elsõ, aki részletesen vizs-
gálta Madách Imre életraj-
zát és munkásságát – ma
már szinte könyvtárnyi iro-
dalom született a tragédia
értelmezésérõl. Végül
Rónaky József felidézte a
hazájáért aggódó tudós né-
hány gondolatát, melyek mit
sem veszítettek idõszerûsé-
gükbõl. Két év múlva lesz a
tudós születésének százötve-
nedik évfordulója. Akkor is-
mét felmerül majd a kérdés,
hol helyezhetjük el az emlé-
kezés virágait…        -s-

Tanulmány a mellõzött polihisztorról

Palágyi Menyhért filozófus, természettudós, aki irodal-
mi és társadalomelméleti kérdésekkel egyaránt behatóan
foglalkozott. 1859-ben született a paksi zsidó iskolamester
fiaként. A fõvárosban végzett mûegyetemi tanulmányait
követõen újságíróként mûködött. Az 1880-as években –
mint a Gyulai Pállal és körével szembeforduló irodalmi el-
lenzék egyik vezetõ alakja – irodalmi tanulmányokat és
kritikákat tett közzé. Különleges jelentõségûek
Palágyinak a négydimenziós téridõ-fogalomról vallott né-
zetei, amellyel évekkel megelõzte a relativitáselméletet.
1919-tõl Darmstadtban élt, itt fejtette ki német nyelvû fi-
lozófiai munkásságát, mellyel már életében is tekintélyt
vívott ki magának.

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

A 45 perc
ifjúsági melléklet 

megjelenését
a Bau-Paks Kft.

támogatta.



A császári és királyi hadse-
reg táborszernagya, a 12.
gyalogezred parancsnoka
egyike volt a monarchia
hadserege legkiválóbb ma-
gyar származású hadtest-
parancsnokainak.  

A Pozsony megyébõl szár-
mazó madi elõnevû Kovács-
család több tagja már a
XVIII. század óta Tolna
vármegye köznemes birto-
kosai közé tartozott. Mádi
Kovács György Pakson szü-
letett 1840. április 2-án,
Mádi Kovács István és Cseh
Aloysia (a szentkatolnai
Cseh Ignác alispán leánya)
gyermekeként. Gyermek-
kori vonzalmát követve a
katonai pályát választotta.
A bécsi hadmérnöki akadé-
mia elvégzése után tizenki-

lenc évesen, hadnagyi rang-
ban vett részt az osztrák-
francia háborúban 1859-
ben, ezután fõhadnaggyá
léptették elõ. Az 1866. évi
olasz hadjáratot mint vezér-
kari százados küzdötte vé-
gig, s a custozzai csatában
bátorságával és helytállásá-
val kitûnve kiérdemelte a
király személyes dicséretét.
1871-ben áthelyezték a ma-
gyar honvédséghez, ahol
mint a felsõbb tiszti tanfo-
lyam tanára szolgált elõbb
õrnagyi, majd a ranglétrán
folyamatosan elõrelépve
egyre magasabb rendfoko-
zatokat elérve. Rövid ideig
József fõherceg segédtiszt-
jeként szolgált, majd csa-
pattisztként mûködött to-
vább.

125 éve, 1882. október 31-
én Mádi Kovács György ez-
redest dandárparancsnokká
nevezték ki, majd honvéd-
kerületi parancsnok és altá-
bornagy lett. E rangjában a
honvédségtõl ismét vissza-
helyezték a közös, császári
és királyi hadsereghez,
1886-ban altábornagy, 1889-
ben a VI. honvédkerület pa-
rancsnoka, majd 1891-ben a
kassai 6. hadtest vezérlõ tá-
bornoka lett. 1894-ben e mi-
nõségében tûnt ki a balas-
sagyarmati hadgyakorlaton
aratott fényes gyõzelmével,
s ezután táborszernaggyá
léptették elõ. Ekkoriban so-
kan tekintették õt egy be-
következhetõ háború eseté-
re a közös hadsereg leendõ
fõvezérének. Pedig már ek-

kor is kocsin járt az egyre
inkább elhatalmasodó, s já-
rásképtelenséget okozó be-
tegsége miatt, s így oszto-
gatta parancsait. Feltehetõ-
en ez is lehetett az egyik
oka, hogy a külsõségekkel
amúgy ritkán törõdõ tábor-
nok a hadgyakorlat végez-
tével a hadszíntéren megje-
lenõ királynak papucsban
tett jelentést a gyõzelemrõl.  

E betegsége miatt aztán
1897-ben meg kellett válnia
a hadseregtõl, s visszavo-
nult gazdálkodni gerjeni
birtokára. Itt érte a halál
1901. július 1-jén. Holttest-
ét a gerjeni kastélyban ra-
vatalozták fel, majd július
3-án a paksi Kálvária teme-
tõ családi sírboltjában he-
lyezték el.

Forrás: Révai Nagylexi-
kon, Vasárnapi Újság, 1901.
27.sz. 48.évf. 437.o. és
440.o.

Kernné Magda Irén
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Híres paksiak, paksi hírességek

Mádi Kovács György

A népi kalendárium egyik
legismertebb bejegyzése
Márton napja.

Egész sor elõírás kötõdik
e naphoz; ilyenkor például
szinte kötelezõ libát enni,
mert ugye „aki Márton na-
pon libát nem eszik, egész
éven át éhezik”. (Ez régen-
te nagy esemény volt, majd-
hogynem olyan, mint a disz-
nóölés.) A pásztorok ilyen-
kor kapták kézhez fizetsé-
güket, a „mártongarast", a
borosgazdák pedig e napon
töltötték elõször pohárba az
újbort. A bornak Szent
Márton a bírája – tartja a
mondás, azaz ilyenkor iható
az újbor, más jelentése sze-
rint az õszi idõjárás dönti el,
hogy milyen lesz a bor.
Ezen a napon nagy lakomá-
kat tartottak, sokat ettek és
még többet ittak, úgy vélték
ugyanis, hogy minél többet
isznak, annál erõsebbek és
egészségesebbek lesznek.

(Errõl szívesen megkérdez-
tem volna õket másnap…) 

A népi kultúrában gazda-
sági határnapnak számított
a nap, a félszilajon, vagyis a
tavasztól õszig legeltetett,
télen pedig istállóban tar-
tott állatok beterelésének
hagyományos idõpontja
volt november 11-e.  Idõjá-
rásjóslás is fûzõdik ehhez a
naphoz: Ha Márton fehér
lovon jön, enyhe tél, ha bar-
nán, kemény tél várható.
Egy másik kalendáriumi
regula szerint: Márton nap-
ján, ha a lúd jégen jár, ak-
kor karácsonykor vízben
poroszkál. Sokfelé pedig
azt tartották; hogy a Már-
ton napi idõ a márciusit mu-
tatja.

Az idõjárásra következtet-
tek a Márton napi lakomán
elfogyasztott lúd csontjából
is: a fehér és hosszú csont
havas, míg a barna és rövid
enyhe telet jelentett. A liba-

pecsenyébõl különben illett
a helyi papnak is küldeni, a
ravasz hívek azonban a ma-
guk módján nyirbálták meg
a kényszerû adományt,
rendre a legsoványabb
részt, a „püspökfalatját”
csomagolták oda…

Mindez szép és jó, de ille-
nék arról is szót ejteni, hogy
ki volt Szent Márton, és mi
köze a libákhoz. Úgy tudni,
meggyõzõ és hiteles püspök
volt, aki az imádságot és a
lelkészséget össze tudta
egyeztetni a jótékonysággal.
A legenda szerint Márton
nem vágyott a püspöki rang-
ra, a nagy megtiszteltetés
elõl a ludak óljába rejtõzött,
a libák azonban gágogásuk-
kal elárulták Márton rejtek-
helyét. Végül belenyugodott
a közakaratba, s a libák hat-
hatós közbenjárásával elfo-
gadta a püspöki széket.

A november 19-i Árpád-
házi Szent Erzsébet a ka-

tolikus egyház egyik legna-
gyobb nõi szentje. A lelki
nemesség, az irgalmasság
és a jótékonyság minta-
képhez, Erzsébethez kap-
csolódik a rózsacsoda le-
gendája. 

A történet szerint a sze-
gényeknek vitt alamizsna a
kötényében rózsává válto-
zott, amikor atyja, II. And-
rás kérdõre vonta emiatt.
E naphoz is járul idõjóslás:
Például, ha e napon hava-
zik, azt mondják: Erzsébet
megrázta pendelyét. De
azt is tartják: Szent Erzsé-
bet napja tél erejét szabja.
Vagyis, ha Erzsébetkor
esik, akkor lágy tél lesz,
nem kell félni a zimankó-
tól, erõs hidegtõl, fagyok-
tól. Nos, kedves Erzsébe-
tek, Böskék, Zsókák és Ör-
zsék, ha egy mód van rá, a
nevük napján rázzák meg
jól pendelyüket! 

Hahn Szilvia

Kalendárium: Márton és Erzsébet



Harmincheten pályáztak a
Paksi Labdarúgó Klub, a
Fortuna Rádió és az önkor-
mányzat oktatási bizottsá-
ga által meghirdetett Paks
Város Kabalafigurája pá-
lyázatra. A beadott mun-
kák zöme a sporttal, ezen
belül is a labdarúgással
volt kapcsolatos. Viszony-

lag kevés általános, a vá-
rosra jellemzõ anyag érke-
zett, melyek közül a zsûri
értékelése szerint a paksi
Nagy Tamás, tervezõ grafi-
kus hallgató munkája volt a
kiírás szellemének és a je-
len kornak leginkább meg-
felelõ pályamunka. A pá-
lyázó nem csak a megvaló-
sítás lehetõségeit vázolta
fel részletesen, de a figura
névadása, Paksi Nyürge, is
jó hangulatot, a városra

jellemzõ, kedves, barátsá-
gos, fiatalos megjelenítés
tesz lehetõvé, indokolták a
döntést. Így hát Nagy Ta-
más veheti majd át a gyõz-
tesnek járó százezer forin-
tos vásárlási utalványt. Az
elbírálásban független
döntnökök vettek részt,
köztük Paks város fõépíté-
sze, Horváth András is, aki
elmondta, hogy meglepte a
beérkezett munkák nagy
száma és ötletessége. Min-

den pályázó köszönetet ér-
demel, hiszen idõt, energi-
át fordítottak arra, hogy
részesei lehessenek ennek
a nemes akciónak. A díj át-
adása és a megvalósítás le-
hetõségeinek megbeszélé-
se egy késõbbi idõpontban
történik. A kiírók addig
kapcsolatot keresnek kivi-
telezõkkel a kabala elkészí-
tésének lehetõségeirõl. A
zsûri minden pályázónak
írásban köszöni meg mun-
káját.

-mm-

1%
A Tehetséges Gyermeke-
inkért Egyesület nevében kö-
szönetet mondunk mindazok-
nak, akik személyi jövede-
lemadójuk 1%-át, összesen
103.883 Ft felajánlották ré-
szünkre. Az összeget zeneis-

kolás növendékek nyári
szakmai táboroztatására for-
dítottuk. 
Köszönettel: Pados Ferenc-

né, az egyesület elnöke

A Muzsikáló Gyermekekért
Alapitvány ezúton is köszöne-
tét fejezi ki mindazoknak akik
az SZJA 1%-ával támogatták.
A felajánlott 20.154 Ft az Ama-
tõr Zenei Fesztivál lebonyolítá-

sához került felhasználásra.
Adószámunk: 18858932-1-17.

A Paksi Duna-partért
Közalapítvány köszönetét fe-
jezi ki az SZJA 1%-ok felaján-
lásáért. Az 51.797 Ft-ot a Du-
na-parti rendezvényeken
használtuk fel. Adószám:
188853281-1-17.
Köszönettel: az 

alapítvány kuratóriuma
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Fotó: Molnár Gyula

Ismét felcsendült Károly
János Requiem 1956 hõsei-
ért címû, férfikarra írt kó-
rusmûve, amelyet tavaly
írt a forradalom ötvenedik
évfordulójára. A rekviemet
ez alkalommal a Jézus Szí-
ve templomban tartott
szentmisén mutatták be,
ahol megemlékeztek a for-
radalom és szabadságharc
leverésének évfordulójáról.
A szerzõ a mû megírásához
merített emlékeibõl, hiszen
tizenéves gyermekként
Igalon átélte az akkori ese-
ményeket. Társaival élel-
miszereket, lisztet, húst
gyûjtöttek a pesti éhezõk-
nek, amelyet az akkori ter-
melõszövetkezet teherau-
tója szállított aztán a fõvá-
rosba. 

A kórusmûvet már CD-n
is meghallgathatja a közön-
ség. A Pákolitz István Vá-

rosi Könyvtár és vezetõje,
Gutai István segítségével,
valamint a támogatók hoz-
zájárulásának köszönhetõ-
en ezer példányban jelent

meg a lemez. A darab a
Honvéd Együttes Férfika-
rának elõadásában, orgo-
nakísérettel, fúvós kvartett
és dob közremûködésével

szólal meg. Hamarosan egy
újabb darabot is megismer-
het a közönség a szerzõtõl.
Károly János, a Pro Artis
mûvészeti iskola zongora
tanszékének vezetõje el-
mondta: elhatározta, hogy
a zenei pályán kiemelkedõ
eredményt elért egykori
tanítványainak, Loparits
Erzsébetnek, Tóth Emesé-
nek és Szabó Katának ír
egy-egy mûvet. 

Az elsõ ezek sorában nap-
világot látott, mégpedig egy
orgonafantázia, amelyet
Szabó Kata ad elõ november
10-én, 17 órakor a Jézus Szí-
ve templomban. A koncer-
ten közremûködik Kovács
Katalin csellón, mások mel-
lett Bach és Vivaldi mûvek
is felcsendülnek. A hangver-
seny bevételét a református
templom felújítására fordít-
ják.                       -gyöngy-

Ötvenhatos élmények lemezen

Paksi Nyürge a nyerõ



Tolna Szépe, az ország leg-
szexisebb lánya. Eddig ez
Prancz Petra mérlege, ami
jobb nem is lehetne, hiszen
két verseny, két gyõzelem az
eddigi eredmény. Petra az
Energetikai Szakközépisko-
la tizenegyedik osztályos di-
ákja. Barátja tanácsára – aki
szintén modellkedik – adta
fejét arra, hogy jelentkezik
egy stúdióba. Édesanyja az
interneten bukkant rá
Jaksity Kata modell és stí-
lusiskolájára. Itt indult Pet-
ra igen friss  karrierje a
szépségversenyek világá-
ban. Kata javaslatára jelent-
kezett a Viva Tv által meg-
hirdetett Szexi vagy nem
szexi versenyre, ahol a részt-
vevõk zöme különbözõ mo-
dellügynökségektõl került
ki. A diáklány nem tudott túl
sokat a versenyrõl, csupán
anynyit, hogy utcai ruhában
és bikiniben kell bemutat-
koznia, s azt, hogy félmillió
forint a fõdíj. – Megkérdez-
ték, hogy bírom-e a kritikát,
s kész vagyok-e válaszolni,
ha  sor kerül rá – meséli Pet-
ra, akinek ilyen próbákat vé-
gül is nem kellett kiállnia, hi-
szen nagyon jól szerepelt. Az
elõdöntõn, középdöntõn még
reménykedett egy esetleges
gyõzelemben, de a döntõn –
látva, hogy mennyi szép lány
van – már nem bízott benne.
Éppen ezért még nagyobb
öröm volt számára a siker,

ami egy címlapfotót „hoz-
ott”, illetve az említett öt-
százezer forintot. 
– Mivel anyu egyedül nevel,
neki is besegítek és néhány
ruhát is veszek – árulta el az
ország legszexisebb lánya.
Az édesanya, Varga Judit vi-
szont azt mondta el, hogy lá-
nya alapvetõen zárkózott,
ezért nem vett részt koráb-
ban szépségversenyeken.
Most is mások ösztönzésére
vállalta a szereplést a Viva-n,
s nevezett a Csillagfény Pa-
rádé tolnai elõdöntõjére.
Igaz – tette hozzá
– a modellként
szerzett tapaszta-
latok is segítettek. 

A Szexi vagy
nem szexi mûsor
annak ellenére,
hogy kapott bõven
kritikát, Petra sze-
rint színvonalas
volt. - Csak azok-
nak szóltak be a
zsûri tagjai, akik
el voltak ájulva
maguktól – mond-
ja. Petrának azt
tetszett, hogy ma-
ga dönthette el,
mit vesz fel, mit
mond. Kreativi-
tásra is szükség
volt, nem csupán
jó külsõre. A tele-
víziós szereplés
óta egy koronát is
sikerült bezsebel-

nie a Vivás gyõztesnek. Ne-
vezett és nyert a Csillagfény
Parádé tolnai elõdöntõjén, s
most a paksi döntõre készül.
Bízik a sikerben, de ha elma-
rad, nem lesz letörve, állítja.
Azt is elmondta, hogy rop-
pant szerencsés, nem kell so-
kat tennie a szépségért, csu-
pán annyit, hogy nyaranta
fut néha.

A modellkedés és szépség-
ipar terén komoly tervei nin-
csenek. - Nem keresem a le-
hetõségeket, de ha jönnek,
élek velük – fogalmaz. Hoz-
záteszi, a legfontosabb most,
hogy elvégezze az iskolát,
ahol idegen nyelvû mene-
dzserasszisztens szakon ta-
nul. Petra elárulta, hogy jó
érzés volt társai reakciója. -
Nem erre számítottam, azt
hittem majd lesz irigység,
meg furkálódás, de mindenki
nagyon örült neki. Azt is el-
mondta, hogy roppant sze-
rencsés, nem kell sokat ten-
nie a szépségért, csupán
annyit, hogy nyaranta fut
néha.

tV

Szexi szépségkirálynõ
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Fotók: Csillag Show Táncegyesület

Húszéves a Tehetséges
Paksi Fiatalokért Alapít-
vány. A Paksi Hírnök szer-
kesztõsége tervezi, hogy a
jubileumra egy igényes ki-
vitelû könyvet jelentet
meg.

Húsz esztendõ alatt közel
ezer fiatalt jutalmazott a
kuratórium, köszönhetõen
a két alapítónak, Paks Vá-
ros Önkormányzatának és
a Paksi Atomerõmû Zrt.-
nek, amelyek az alaptõkét
biztosítják. Szeretnénk
ezek közül a fiatalok közül
minél többet bemutatni, ír-
ni arról, mi történt velük,
hogyan kamatoztatták te-
hetségüket.

Ehhez kérjük segítségü-
ket: jelezzék, ha ismerõseik
között olyan egykori díja-
zottak vannak, akikrõl úgy
gondolják, sorsuk e kötet
lapjaira kívánkozik. Kere-
sünk továbbá olyan képzõ-
mûvészeti és irodalmi alko-
tásokat, melyek korábbi dí-
jazottak nevéhez fûzõdnek.

Terveink szerint a kötet-
ben elmondják élményeiket
a kuratórium jelenlegi és
korábbi tagjai, s azok, akik
sokat segítettek, hogy a
Magyarországon elsõként
létrejött településszintû te-
hetséggondozó civil szerve-
zet húsz éven át teljesíthes-
se küldetését.

A kiadványt szponzori tá-
mogatásokból szeretnénk
elkészíteni, a könyvek el-
adásából befolyt összeggel
pedig a Tehetséges Paksi
Fiatalokért Alapítványt
gazdagítja majd. Ezzel az
elkövetkezõ években még
több paksi fiatal tehetség
elismerésére nyílhat lehe-
tõség. A Paksi Hírnök mun-
katársai várják javaslatai-
kat, ötleteiket levélben
(7030 Paks, Dózsa György
út 51–53.) vagy e-mailben:
paksihirnok@index.hu

-tgkv-

Tehetségek
kerestetnek



Az elsõ lépésekkel szinte
egy idõben ismerkedett a
labdarúgással Gábor. Édes-
apjával nap mint nap rúg-
ták a bõrt az akkoriban
épült Kreszpark bitumenes
pályáján. Az az idõszak
olyan mély nyomokat ha-
gyott életében, hogy a
sportágtól azóta sem sza-
kadt el. Az általános és a
középiskolai évekkel párhu-
zamosan a PSE, majd az
ASE igazolt labdarúgója
lett. Utánpótlás korában tö-
retlenül fejlõdött, ezt bizo-
nyítja, hogy többször is
meghívták a korosztályos
válogatottakba. Még gim-
nazista volt, amikor 17 éve-
sen bemutatkozott az akko-
riban NB II-es Atomerõmû

SE felnõttcsapatában, a
sorkatonai szolgálat évei
alatt a szintén ebben az osz-
tályban szereplõ Kecskemét
szurkolóinak szerzett örö-
met játékával. Gábor az ak-
tív játék mellett tudatosan
készült a jövõre. Ezt bizo-
nyítja, hogy miután elvé-
gezte a Testnevelési Fõis-
kola edzõi szakát, tanulmá-
nyait Pécsett folytatva test-
nevelõ tanári diplomát szer-
zett. Baranya megye szék-
helyén egy évig az NB I-es
bajnokságban játszott a
PMFC színeiben. Egy
bonyhádi kitérõt követõen
hazatért nevelõegyesületé-
hez, a PSE-hez, ahol a játék
mellett pályaedzõként segí-
tette a csapat menetelését a

harmadik osztályból az NB-
II-es bajnoki címig. Játékos
karrierjének egy súlyos
térdsérülés vetett véget.
Ettõl kezdve az utánpótlás-
nevelésnek szenteli energi-
áját. A civil élet is változá-
sokat hozott: három évet ta-
nított az akkori Herman Ot-
tó Általános Iskolában, az-
óta az atomerõmû a munka-
helye. Ma már mûvezetõ-
ként dolgozik a szolgáltatá-
si osztályon. De a legfonto-
sabb az életében – mint el-
mondta – mindig a családja
marad. Feleségével, Magdi-

val 2002 óta házasok, gyer-
mekük Gáborka pedig már
három éves. Ahogy barátai
ismerik, Oszika, szabadide-
jében sem tud szabadulni a
labdarúgástól. A Kreszpark
Rangers oszlopos tagjaként
számtalan kispályás mérkõ-
zésen szórakoztatta a kö-
zönséget. Barátai bármikor
számíthatnak rá, akárcsak
tanítványai, akik példakép-
ként tisztelik. Sikerének tit-
ka egyben edzõi hitvallása:
szervezettség és felszaba-
dult, bátor játék!

-dal- 

Ha egy díjkiosztón a test-
vérpár mindkét tagja sze-
repel, érthetõ, hogy büsz-
kék a szülõk. Így van ez a
Juhász családban, ahol az
idõsebb lány, a citerán ját-
szó népdalénekes Kitti már
közismert városunkban.
Húga, Kinga, a sportban
eredményes, számos hazai
és nemzetközi twirling ver-
senyen szerepelt kiemelke-
dõen. Idén nemzetközi ver-
senyen vett részt Zágráb-
ban, itthon elsõ helyezett
volt megyei, és második he-
lyezett országos versenyen.
A Vak Bottyán Gimnázium
9.B-s tanulója öt évvel ez-
elõtt ritmikus sportgim-
nasztikával kezdett, az itt

szerzett alapokkal tért át a
botforgatásra. Falusi Lívia
a gimnasztikaedzõ, Kalmár
Lívia a bottechnika tanítá-
sának mestere. Mindketten
szorgalmas, terhelhetõ
sportolónak tartják Kingát,
aki megbízhatóan edz el-
lenõrzés nélkül is, korcso-
portjában a legjobbak közé
tartozik. A sikeres sportoló
a tanulás és a sport mellett

zongorázik is, a zene meg-
szokott vendég a család-
ban. 

A fiatal lány még nem tud-
ja, mi is szeretne lenni, a
humán tárgyak érdeklik in-
kább, de nem ezen a terüle-
ten választana szakmát. Ta-
lán edzõ lesz…A twirling
számára nagy öröm, amíg
csak lehet, szorgalmasan
dolgozik, és továbbra is
eredményességre törek-
szik. Nõvérére pedig na-
gyon büszke, megnézik
egymás fellépését, verse-
nyét. A szülõk mindent
megtesznek mindkettõjük
sikeréért, és megérdemelt
büszkeséggel nézhették,
ahogy a Tehetséges Paksi
Fiatalokért Alapítvány idei
díjkiosztóján mindkét gyer-
mekük díjazott volt.

bzs

Tehetségesek, fiatalok

Juhász Kinga
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Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Molnár Gyula (lent)

Gyermekként arról álmodozott, hogy labdarúgó lesz, és
életét a foci teszi teljessé. Az álom valóra vált, hiszen
Osztermayer Gábor 17 évesen már az akkor NB II-s ASE
felnõttcsapatában játszott, 19 évesen pedig NB I-es mérkõ-
zéseken lépett pályára Pécsett, és tizedik éve már, hogy
edzõként gyermekekkel foglalkozik. 

Jó napot, mi újság?

Osztermayer Gábor

Paks, Öreghegy utcában összközmûves épí-
tési telek eladó. Szép kilátás a városra és a

Dunára. Érdeklõdni lehet:
06-30/415-8117, 06-1/4031962.
Dunakömlõdön, a Béke utca 24. szám

alatt 315 m2-es építési telek eladó. Irányár:
3,8 M Ft. Telefon: 557-3645

Budapesten, Zuglóban, Örs vezér
tere közelében igényesen, frissen
felújított 49 m2-es, 2 szobás, 7.

emeleti, erkélyes öröklakás tulaj-
donostól eladó. (Mûanyag ablakok,
biztonsági ajtó, gépesített konyha)

Telefon: 70/397-1936

Újra fogadja az érdeklõ-
dõket a Paksi Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat
(CKÖ) Irodája a Barátság
u 8. szám alatt. A képvise-
lõk fogadóórája munka-
napokon 14 és 16 óra kö-
zött van, az iroda pedig 10
és 13 óra között áll az ügy-
felek rendelkezésére.
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Fotó: Molnár Gyula

A Soproni Liga 13. for-
dulójában igazi alsóházi
rangadót rendeztek a Fehér-
vári úti sporttelepen. A 13.

Paksi FC a 12. Diósgyõrt fo-
gadta, a pontszerzés mind-
két félnek létfontosságú volt.
Ennek tudatában a mérkõ-
zés elején a Paksi FC kezde-
ményezett többet, a labda
jobbára paksi lábakon járt, a
DVTK kontrázni próbált. A
nagy küzdelmet hozó elsõ já-
tékrészben komoly helyzet a
42. percig nem akadt. Ekkor

Simon Attilát ugratták ki a
vendégek és a diósgyõri csa-
tár meg sem állt a paksi ka-
puig. Lövése Kovács Attila

kapujában kötött ki. A for-
dulás után továbbra is me-
zõnyfölényben játszott a
Paks, de a 62. percbe újabb
gólt lõtt a DVTK. Sipeki Ist-
ván találatával már 2:0 volt
oda. A szurkolók többsége és
a vendégjátékosok talán már
elkönyvelték a diósgyõri si-
kert, de nem úgy a paksi fut-
ballisták. Mindent egy lapra

feltéve támadta ellenfele ka-
puját a PFC, és a folyamatos
próbálkozások sikerrel jár-
tak. A 78. percben Tököli lõtt

az amúgy
parádésan
védõ Köte-
les kapujá-
ba, majd a
89. minu-
t u m b a n
Kiss Tamás
gyötörte be
Buzás Attila
k i p a t t a n ó
lövését. A
vége tehát
2:2 lett, így
m i n d k é t
csapat egy
ponttal gaz-
dagodott. A

mérkõzést követõen egyik
fél edzõje sem volt elégedett.
– Hiába birtokoltuk többet a
labdát a találkozó egészében,
a remekül játszó diósgyõri
védelmet csak nehezen tud-
tuk feltörni. A vendégek há-
rom belsõ védõvel és a széle-
ken is védekezõ felfogású já-
tékosokkal játszottak, akik
kellõ önbizalommal érkeztek

Paksra, és a hajráig ügyesen
hiúsították meg elképzelése-
inket – értékelt Gellei Imre,
a Paksi FC vezetõedzõje. –
Nagyon mérges vagyok,
hogy a jó erõkbõl álló Paksot
2:0-s vezetésünk ellenére
sem tudtuk megverni.
Nyolcvan percig azt csinál-
ták a fiúk, amit megbeszél-
tünk, azt követõen pedig
érthetetlen dolgokat mûvel-
tek. Éreztem, hogy a kont-
rákra építve lehet keresni-
valónk, de a végjátékban a
PFC-nek esélye volt a gyõ-
zelem megszerzésére is –
mondta el a találkozót köve-
tõ sajtótájékoztatón Vágó
Attila, a Diósgyõri VTK ve-
zetõedzõje. Újabb egy pont-
tal gazdagodott tehát a Pak-
si FC, de a tabellán feljebb
lépni nem sikerült, így a
paksi zöld-fehér csapat to-
vábbra is a Soproni Liga 13.
helyén áll. Az õsz utolsó
elõtti fordulójában novem-
ber 10-én szombaton 16 óra-
kor Debrecenben vendég-
szerepelnek Égerék, míg
ezt követõen az utolsó já-
téknapon november 24-én a
Siófok látogat a Fehérvári
útra.        

efgé

Döntetlen lett az alsóházi rangadó

A Winner Sport NB III Drá-
va csoportjának 12. forduló-
jában a Paksi FC a Bogád
együttesét fogadta. Egy hé-
ten belül már a harmadik
bajnoki mérkõzését játszotta
a gárda. Elõbb Bólyban 4:3-
ra, majd ezután hazai pályán
3:1-re a Tamási ellen gyõzött
Dienes Pál együttese. Biza-
kodóan várhatták tehát a
paksi legények a Bogád elle-
ni összecsapást. Az esõzések
és a mély talajú pályák miatt
a Fehérvári úti sporttelep
hátsó füves pályáján rendez-
ték a találkozót. A meccs ele-
jén a PFC birtokolta többet
a labdát, de komoly gólhely-
zetet nem sikerült kialakíta-

ni. Nem úgy az ellenfélnek,
amely egy kósza ellentáma-
dásból bevette Csoknyai ka-
puját. Ezt követõen kapufáig
jutott a Paks, de az egyenlí-
tés elmaradt. Az elsõ játék-
rész végén Augusztin fejesé-
vel már 2:0-ra vezettek a
vendégek. A szünetben
Dienes kettõs cserével pró-
bálta felrázni csapatát, de
újabb gólt a Bogád lõtt.
Nyulasi révén már 3:0 volt
oda. A végig mezõnyfölény-
ben játszó PFC erejébõl
azonban a hátralévõ idõben
csak a szépítésre futotta.
Benedeczki 11-esbõl, míg
Varga László akcióból volt
eredményes, de a pontszer-

zés ezúttal elmaradt. A talál-
kozót 3:2-re a Bogád nyerte.
Dienes Pál az összecsapást
követõen elmondta, hogy fia-
tal csapatából sokat kivett ez
a három mérkõzés, és a mély
talaj sem kedvezett. – Az el-
lenfél három helyzetébõl há-
rom gólt szerzett, míg az el-
sõ félidõben mi három mé-
terrõl is a kapufát találtuk el.
A mezõnybeli fölényünket a
mai napon nem sikerült
pontra, vagy pontokra válta-
ni – fogalmazott a tréner.

A legutóbbi fordulóban
Bonyhádra látogatott NB
III-as csapatunk. A tabella
élmezõnyébe tartozó Völgy-
ségi együttes ellen is a pont-

szerzésben reménykedett a
paksi szakvezetõ. – Az elsõ
játékrészben több gólszerzé-
si lehetõséget is elpuskáz-
tunk, de rendkívül fegyelme-
zett és motivált csapatom a
nagyszünetben még 0:0-ra
állt. A második 45 percben
két vitatható és értékesített
tizenegyessel a hazaiak 2:0-
ra gyõztek. Ettõl függetlenül
játékosaim hozzáállásával
maximálisan elégedett va-
gyok – értékelt Dienes Pál.
A következõ fordulóban is-
mét egy nagyon jó csapattal
találkozik a PFC. November
11-én vasárnap 13.30-kor az
a Szentlõrinc látogat Paksra,
mely gárda õsszel még pon-
tot sem vesztett a Dráva cso-
portban. 

efgé

Nehéz meccs vár a Dienes-gárdára
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Az NB I-es férfi kosárlabda-
bajnokság negyedik és ötödik
fordulójában idegenben lé-
pett pályára az Atomerõmû
SE csapata. Elõször a vasi
megyeszékhelyen, Szombat-
helyen, a még veretlen Falco
ellen kellett volna nyernie
Gulyáséknak, de jobb volt a
házigazda. 

A találkozó folyamán végig
vezetett a Szombathely, és ne-
gyedrõl negyedre növelte elõ-
nyét. A paksi játékosok két-
pontos kísérletei rendre célt
tévesztettek, és a lepattanó
labdákat is nagyrészt a hazai-
ak szerezték meg. A legered-
ményesebb ASE játékos 19
pontjával Gulyás Róbert volt,
rajta kívül még Mucic (18), és
Taylor (12) jutott tíz pont fölé.
A mérkõzést végül is maga-
biztosan, 89-75-re nyerte a
Falco. 

– Az elsõ félidõben egyenlõ
partnerek voltunk, volt egy
felzárkózási kísérletünk, de

52-50-nél a Falco ellépett tõ-
lünk. A mérkõzés végéig letá-
madással próbáltunk felzár-
kózni, de a hazaiak ezt gyors
indításokkal visszaverték.
Igazából sok ziccerünk kima-
radt, és ez luxus egy rang-
adón – értékelte a történteket
Sabáli Balázs vezetõedzõ.

Az ötödik fordulóban is ide-
genben lépett pályára az
ASE, a Körmend ellen kellett
volna bizonyítani, hogy a
szombathelyi 14 pontos vere-
ség csak kisiklás volt. A házi-
gazdák, akárcsak az Atom,
két gyõzelemmel és két vere-
séggel a tarsolyukban várták
az összecsapást. Paksról sok
szurkoló kísérte el a csapatot,
bízva a jó szereplésben. A
rangadó pikantériáját az ad-
ta, hogy a paksi vezetõedzõ,
Sabáli Balázs az elõzõ évad-
ban, sõt az azt megelõzõ évek-
ben a vasi csapat trénere volt.
Az elsõ tíz percben kevés ko-
sár esett, a hazaiak három-

pontos elõnyre tettek szert. A
második negyedben aztán
szinte eldõlt a mérkõzés, a
Körmend 25 pontjával szem-
ben az ASE-nak mindössze 9-
re tellett. A félidõ után továb-
bi hat ponttal növelte elõnyét
a vendéglátó, így 66-41-es ál-
lásnál kezdõdött az utolsó ne-
gyed. Mészárosnak köszön-
hetõen nem lett még nagyobb
a különbség, a vége 90-69, de
így is nagy pofonba szaladt
bele a paksi csapat. Az ASE
pontjaiból Mészáros Zalán
27-et, Gulyás Róbert pedig
15-öt szerzett. A csapat négy
idegenlégiósa összesen 14 ta-
lálatig jutott. – A második ne-
gyedben vesztettük el a talál-
kozót, változtatnunk kell –
szögezte le a mérkõzés után
Sabáli Balázs vezetõedzõ. Öt
forduló után a tizedik helyen
áll az Atomerõmû, két gyõze-
lemmel, és három vereséggel.
A következõ ellenfél a Hód-
mezõvásárhely együttese
lesz, november 10-én a Gesz-
tenyés úton.

joko

Egymás után két zakó

A százesztendõs magyar
dzsúdó sport tiszteletére ren-
dezték az I. Sasaki
Kichisaburo kupát a Pest-
szentimrei Sportkastélyban.
A ünnepség fõ eseménye a
magyar-japán válogatott
összecsapása volt, amelyre 32
év után került ismét sor. A két
csapat hét-hét súlycsoportban
oda-visszavágós mérkõzést ví-
vott. A magyar válogatott tag-
ja volt az ASE versenyzõje, az
olimpiai és világbajnok Ko-
vács Antal. A 35 éves klasszis
a 13 évvel fiatalabb Hongu
Akinori ellen nagy csatában
karfeszítéssel nyerte az elsõ
mérkõzést, míg a visszavágón
a japán gyõzött egy intéssel,
valamint egy jukóval. A válo-
gatott viadalt végül 6-4-re
Magyarország nyerte. 

– Csak egy héttel a verseny
elõtt szóltak, de én folyama-
tosan edzek. Nagy kihegye-
zésre nem volt idõ, minden-
esetre ez egy jó lehetõség
volt nekem, hogy beszálljak,
meg hát szükség is volt rám.
A magyar csapatban sok volt
a fiatal, a Csizmadia Zolival
mi voltunk a legidõsebbek –
mondta el Kovács Anti.    joko

Anti a gyõztes
válogatottban

November elsõ hétvégéjén
Galántán rendeztek nemzet-
közi cselgáncsversenyt. Ki-
lenc nemzet mintegy 450 ver-
senyzõje lépett tatamira, az
Atomerõmû színeit tizenhár-
man képviselték. Az U13-as fi-
úknál Szõke Attila 34 kg-ban
aranyérmes lett, Lukácsi
Koppány 30 kg-ban, Akker-
man Gergõ 42 kg-ban, Siklósi
Zoltán 50 kg-ban, Lõrinc Oli-
vér +55 kg-ban szerzett
bronzérmet, Kozma Zoltán 46
kg-ban ötödik helyen végzett.

Az U13-as lányok között
Horváth Jennifer 36 kg-ban
arany, Pupp Réka 28 kg-ban
ezüst, Skállát Katalin 40 kg-
ban bronzérmet szerzett.

Az U15-ös fiúk között Ádám
Attila a 46 kg-ban a dobogó te-
tejére állhatott fel, míg Pál
Tamás a 38 kg-ban negyedik
lett. – Ezen a versenyen juta-
lomból azok a sportolóink ve-
hettek részt, akik érmet sze-
reztek, jól szerepeltek a ma-
gyar bajnokságon – mondta el
Keszthelyi László edzõ.   joko

Galántai cselgáncssikerek

November 3-án Piliscsabán rendezték a junior „B” és
U23-as Országos Cselgáncs Bajnokságot. Junior „B” kor-
osztályban Csoknyai Ákos 66 kg-ban II., Kovács Márton 66
kg-ban I., Kiss Norbert 73 kg-ban II., Mede Zsombor 81
kg-ban az V. lett. Az U23-as korosztályban Kovács Márton
66 kg-ban V., Csoknyai László 81 kg-ban II., +100 kg-ban
Bor Barna I., Dusa Ákos V., a lányok versenyében Mészá-
ros Anett 70 kg-ban az I. helyen végzett.

Madocsán 2008 m2-es 
telken családi ház eladó. 3

szoba, fürdõszoba, wc, 
pince+melléképület. Fûtés
gázkonvektoros. Az épület
felújított. Irányár: 6,9 M Ft.

Tizennyolcadszor rendezik
meg az ESZI – Duna-Sport
Kupa Paks kispályás terem-
labdarúgó tornát az ESZI
Sportcsarnokban. A mérkõ-
zéseket a tervek szerint
2007. december 8. és 2008.
január 5. között rendezik. A
tornán profi és amatõr játé-
kos egyaránt szerepelhet. A
szervezõk – Adorján György
és Boa András – november
16-ig várják a csapatok ne-
vezését pontos csapatnév-
megjelöléssel. A feltételek a
következõk: a csapatok az
ötvenezer forintos nevezési
díj befizetését kötelesek iga-
zolni az elsõ játéknapig, több
mint 12 csapat nevezése ese-
tén selejtezõk lesznek, az
alapszakaszt és a rájátszást
2x6-os csoportokban bonyo-
lítják. A csapatoknak no-
vember 20-án 18 órakor az
ESZI Sportcsarnokban tar-
tanak sorsolást.              röné  

KIADÓ 
INGATLANOK
Paks fõutcáján, 

a volt konzervgyári 
irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252



18 S P O R T  –  M O Z A I K

Fotó: TelePaks Városi Televízió

BEREGNYEI MIKLÓS
Hatvanból költöztünk ide, és
furcsa volt, hogy minden má-
sodik ember megkérdezte:
„Maga paksi?” Hatvanban tíz
év alatt egyszer sem kérdez-
tek ilyet. Jól beilleszkedtünk
új környezetünkbe, ami idõ-
közben alaposan megválto-

zott. A legnagyobb elmozdu-
lást a társadalmi környezet
megváltozásában látom: sok-
kal gyorsabban fejlõdik, mint
az épített környezetünk, ho-
lott ez másutt fordítva van.
Ennek az az oka, hogy akik
idejöttek, hamar belátták,
hogy jobb együtt békesség-
ben élni, mint az ellentéteket
szítani. Ma már sokan olya-
nok is dolgoznak az erõmû-
ben, akik egykor kijelentet-
ték, be sem teszik a lábukat.
Azt hiszem, a jövõben ez a
társadalmi folyamat még job-
ban felerõsödik, ugyanis az
erõmûben felnõtt egy olyan
generáció, akik már jobban
magukénak érzik a telepü-
lést.

BOGÁNCS JÁNOS
Paksra érkezésünkkor a mai
lakótelep helyén homoksiva-
tag volt. Éveken át kétkezi
munkámmal ültettem a ma
már nagyra nõtt örökzöldeket,
ezért most is figyelem a lakóte-
lep parkjait. Volt idõszak, ami-
kor a város szépen megválto-

zott. Ennek a csúcsa a virágos
Magyarország versenyben va-
ló gyõzelem, és az európai vá-
rosok közti kiváló eredmény
volt. A városvezetés sokat tett
és tesz, hogy rendezett körül-
mények között éljünk. Nyolc
évig voltam képviselõ, isme-
rem az erõfeszítéseket, a lobbi-
harcokat. A rendelõintézet
megépülésével, a Táncsics
park rendezésével kulturált
városrésszé vált az elhanyagolt
terület.  Ami szomorúsággal
tölt el, hogy a sakkszobor kör-
nyékén egyetlen asztal, pad
nem található. Bezzeg a három
zászlórúd ott éktelenkedik, lo-
bogók nélkül. Talán a központi
park rendbetételével erre is
gondolnak a városvezetõk.

Az én városom

A decsi sakkszakosztály 15
évesen elhunyt sakktehetsé-
gére, Pap Mihályra emlékez-
ve egy perces gyászszünettel
vette kezdetét az ifjúsági csa-
patbajnokság Miskolcon. A
versenyteremben fotókkal,
gyertyákkal kialakított kis
emlékhelyen búcsúztatták or-
szágos bajnok csapattársukat
a decsi sakkozók és valameny-
nyi sakkbarát. A fekete sza-
laggal karjukon asztalhoz ülõ
Tolna megyeiek négy csapat-
tal vettek részt az eseményen,
a bajnoki cím védõje, a Decs
1990 és az ezüstérmes ASE
egyaránt két gárdával szere-
pelt az 59 nevezõ csapat kö-
zött. A hat táblán zajló küzde-
lemben – az Élõ-pontszámát-
lagot tekintve – az ASE fiatal-
jai számítottak a fõ esélyes-
nek, a legnagyobb riválisnak
pedig a több ponton igazolá-
sokkal erõsítõ és elsõ bajnoki
címére aspiráló nagykanizsai
csapatot ígérte a papírforma.
A bajnok Decs esélye a körül-
mények ismeretében – az
utolsó pillanatig kérdéses

volt. A verseny feléig mindhá-
rom csapat jól teljesített, és a
csapatgyõzelmeket illetõen
holtversenyben haladtak, ám
a kanizsai gõzös nagyobb for-
dulatszámon vette az akadá-
lyokat. Az elsõ komoly pár-
harcra az ötödik fordulóban
került sor, ami Tolna megyei
rangadót és atomos sikert ho-
zott. A paksiak 3,5–2,5 arányú
gyõzelmet értek el a bajnok
Decs ellen, amivel az élre áll-
tak, majd másnap reggel
Nagykanizsa ellen ültek asz-
talhoz. A sorsdöntõnek ígér-
kezõ találkozó érdekessége,
hogy minden táblán eldõlt a
küzdelem és mindkét gárda
megnyerte a világos tábláit. A
3-3-as eredmény – az olimpiai
pontszámítást tekintve – ter-
mészetesen lépéselõnyt jelen-
tett az Aquaprofit csapatának,
de az utolsó nagyobb akadály
még hátra volt, hiszen a baj-
nok Decs várta õket a délutá-
ni fordulóban. Az eredmény
kiütéses decsi gyõzelem lett,
játszmavesztés nélkül 4,5–1,5
arányban. Az utolsó forduló-

ban mindhárom csapat hozta
a kötelezõ gyõzelmet. Az ASE
fiataljai éltek a lehetõséggel,
és 6-0 arányban lépték le a né-
gyes rajtszámmal rangsorolt
Szombathely gárdáját, ami az
egyedüli elsõséget jelentette a
csapat számára. 

A bajnok Atomerõmû SE
csapatának tagjai és eredmé-
nyük: Szabó Krisztián 4,5(6),
Fodor Tamás 5,5 (8), Balázs
Gábor 6,0 (8), Lizák Péter 5,0
(6), Szabó Bence 2,0 (4), Du-
dás Eszter 5,5 (8), Antal Ken-
de 6 (8). 

Az ASE második csapata
hét csapatponttal a 40. helyen
végzett. 

A hazai ifjúsági sakkozás
legnagyobb létszámú esemé-
nyén a Tolna megyei utánpót-
lás nevelés újabb szép fejeze-
tét írta. A paksiak – szakosz-
tályuk fennállásának 25. év-
fordulóján – egyedülálló so-
rozatot tudhatnak maguk
mögött; idén a kilencedik or-
szágos bajnoki kupának örül-
hettek. 

Molnár Béla

A paksi sakktörténelem szép fejezete
Kunszentmiklóson rendez-
ték meg a Stílusok Harca or-
szágos harcmûvészeti ver-
senyt és bemutatót, ahol a
távol-keleti harcmûvészetek
magyarországi képviselõi
mérhették össze tudásukat
és erejüket – már aki erre
vállalkozott a páros küzdel-
mek során. A versenyen a
Paksi Chen Stílusú Tai Ji
Quan Sportegyesület tagjai
is bemutatkoztak, szép ered-
ményekkel gazdagítva a vá-
rosi egyesület hírnevét. Õzse
Gabriella, a tai ji felnõtt
fegyveres formagyakorlat
nõi kategóriájában elsõ he-
lyezést, a tajcsi nõi pusztake-
zes formagyakorlat kategó-
riájában pedig harmadik he-
lyezést ért el. A felnõtt férfi
pusztakezes kategóriában
Lacza János negyedik he-
lyen végzett. Õzse Gabriella,
Bonta Ferenc, Lacza János
és Vájer Attila csoportos
fegyveres formagyakorlatát
találták a legjobbnak, így
gyõztesként elnyerték az ez-
zel járó kupát. 

Tai ji hírek



Dallos Szilviát a legtöbben a
városi televízió képernyõjérõl
ismerik, azt talán kevesebben
tudják róla, hogy három gyer-
mek édesanyja. És mivel mind
a három kislány, így bõven
akad segítõje a háztartási
munkák elvégzésében és per-
sze a konyha körüli teendõk-
ben is. Mivel Szilvia minden
nap nagycsaládot lát el, ezért
talán az idõtényezõ az, ami
leginkább befolyásolja, hogy
mi kerül az asztalra. Na és
persze a családtagok kívánsá-
gai, hiszen mindannyian sze-
retik a különleges ételeket.
Ilyen a jelenlegi „kedvenc” is,
amit a Dallos családban csak
zsemlemorzsás húsként emle-
getnek. Az elkészítése nem
bonyolult.  Hozzávalók: 4 fõre
80 dkg kicsontozott karaj,
zsemlemorzsa, mustár, papri-
ka, só, tejföl és egy kisebb fej
vöröshagyma. 

Az étel elkészítését a besó-

zott, zsemlemorzsában meg-
forgatott hússzeletek kiklopfo-
lásával kezdjük. - Nem téve-
dés, ez a megfelelõ sorrend, s
éppen ez adja a hús különle-
gességét is, hiszen a mustár
mellett érzõdik majd a pirított
zsemlemorzsa íze is – mondja
Szilvia, aki édesanyja barátnõ-
jétõl tanulta a receptet. Foly-
tatva a konyhai sertepertélést:
egy kevés olajban a szeleteket
hirtelen átsütjük. Egy közepes
méretû lábosban megpirítunk
egy fej vöröshagymát, meg-
szórjuk pirospaprikával, rá-
tesszük a húsokat, hozzáada-
golunk egy kávéskanál mus-
tárt, majd felöntjük vízzel. A
szeletek kb. egy óra alatt  pu-
hára fõnek. Ekkor jön a tejfö-
lös habarás, és máris kész az
étel, melyhez köretként legin-
kább nokedli illik. A hús – állít-
ja Szilvia - fenséges, aki szere-
ti a nem szokványos ízeket,
mindenképpen készítse el. kgy
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Fotó: TelePaks Városi Televízió

Mozi

Nov. 14. (szerda) 19 óra
ÍZLÉSEK ÉS POFONOK
Feliratos amerikai vígjáték

Nov. 18. (vasárnap) 19 óra
CSÚCSFORMÁBAN 3

Feliratos amerikai 
akció-vígjáték

Nov. 21. (szerda) 19 óra
LÁTHATATLAN

Feliratos amerikai thriller

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Program

Különleges koncert a  Jézus
szíve templomban! A refor-
mátus egyház orgonakon-
certre várja az zenekedvelõ-
ket november 10-én  17
órától. Mûsoron többek kö-
zött Bach és Vivaldi mûvek
szerepelnek, valamint  igazi
csemegeként bemutatásra
kerül Károly János erre az
alkalomra írt orgonafantázi-
ája is. A koncert bevételét a
paksi református templom
renoválására szánják.

A Sárgödör téren november
10-én Márton napi újborál-
dásra várnak mindenkit.
14:45-tõl a Roger Schilling
zenekar csalogatója után kö-
vetkeznek a köszöntõk, majd
az újboráldás, s természete-
sen a borkóstolók. Fellép a
Vetõvirág Népzenei Együt-
tes, és Adorján József mond-
ja el boros verseit.

A magyar tudomány ünne-
pe alkalmából november
12-én hétfõn 18 órakor a
Városi Mûvelõdési Köz-
pontban dr. Nékám Kristóf
allergológus tart elõadást.

Kiállítás
Elõzõ lapszámunkban a
www.paks.hu információi
alapján tévesen ajánlottuk
figyelmükbe a Városi Múze-
um 56-os kamarakiállítását.
A hibáért elnézést kérünk!

A mûvelõdési központban
Tumpek Mihály paksi fény-
képész mester fotóit novem-
ber 20-ig, Csepeli István
dunaföldvári és Schmidt
Sándor vásárosnaményi fafa-
ragók alkotásait december 4-
ig tekinthetik meg.

A bonyhádi alkotó, Stekly
Zsuzsa zománcmûves fotó-
reprodukciós kiállítását a
dunakömlõdi Faluházban
november 17-ig láthatják.

Mit süt-fõz ma?

Dallos Szilvia

Újra Érték-adó 
a Fortunában!

Újra indult a Fortunában a
népszerû esti mûsor, az Ér-
ték-adó!
A mûsor minden kedden
19-21 óráig jelentkezik. Kö-
tetlen esti diskurzus elvek-

rõl, meggyõzõdésekrõl, ko-
moly témákról Balog Judit-
tal és Duló Attilával. A mû-
sor újdonsága, hogy az utol-
só félórában 20:30-tól 21:00
óráig „Érték-adó plussz”
zenei rovattal jelentkezünk,
mely félórában más rádiók-
ban nem hallható, igényes
gospel zenét hallhatnak! 
A mûsor interaktív, várjuk
telefonjaikat és sms-eiket!
Telefon: 411-111, sms:
20/9411-001.

Népzene

A VMK nagyklubjában no-
vember 29-én 18 órától be-
mutatkozik a bonyhádi
Büdöv Vornyik Zenekar ka-
lotaszegi, szatmári, sárközi
és bukovinai népzenével.
Belépõ: 500 Ft

Felhívás

„Jönnek az ünnepnapok”
pályázat. Várjuk az általá-
nos iskolai osztályok (alsó-
felsõ tagozatos), óvodás
csoportok karácsonyi mun-
káit. 70x100-as méretû,
kartonra felragasztott raj-
zokat, festményeket, kará-
csonyi történeteket, mesé-
ket, stb.
A pályázaton való részvétel
feltétele, hogy osztályok,
csoportok közös munkája
legyen, amin szerepeljen az
iskola, óvoda neve. Ered-
ményhirdetés december 16-
án (vasárnap) a Karácsonyi
Gyereknapon. Beérkezési
határidõ: december 12.     
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A Mecsekvidéke
Takarékszövetkezet 

a paksi piactéren mûködõ bankfiókja melletti
részen, teljesen felújított 56 m2-es irodát 10,5 M Ft
+ ÁFA, 71 m2-es üzlethelyiséget 12,5 M Ft + ÁFA

kínál eladásra. Az elõzõ összegek irányárak. 

Kedvezõ hitelfeltétel is lehetséges. 
10% + az áfának megfelelõ önerõ 

rendelkezésre állása mellett. 
Futamidõ maximum 15 év. 

Forint és svájci frank alapú hitel is igénybe vehetõ. 

Részletes felvilágosítás a Paksi Fiókban.
Paks, Villany u 4. Telefon: 75/511-240,
vagy Fonyó Lajos ingatlanközvetítõtõl

kapható. 

Tel:70/310-8374 
E-mail fonyolajos@freemail.hu 

FONTOS ÖNNEK 
A SZEME EGÉSZSÉGE?

LÁTÁSJAVÍTÓ PROGRAM INDUL
OKTÓBER 29-TÕL PAKSON 

A SUNFITT STÚDIÓBAN

A Hippocampus Intézet ellenõrzése alatt
Képzett BRT Terapeuta segítségével

Kinek ajánlott a Látásminõség-javító Program? MINDENKINEK,
aki úgy érzi látása már nem tökéletes. Ajánlott, ha rosszabbodást vett
észre az utóbbi idõben, ha még nem rendelkezik szemüveggel, de
gyakran könnyezik a szeme, hunyorít, ha sokat ül TV vagy monitor
elõtt, szeme estére kivörösödik, begyullad, ha reggel bedagadt, vagy
csipás szemmel ébred, ha szemüveget, kontaktlencsét visel, ill. ha
szemmûtét elõtt vagy után áll. Azok is részt vehetnek, akik krónikus
betegségbõl származó látásgyengülésben szenvednek, hiszen az egyes
alprogramok tekintettel vannak a háttérben álló anyagcserezavarokra.

KÉREM HÍVJANAK, HA ÉRINTETTNEK ÉRZIK MAGUKAT!
Részletes tájékoztató 
a 30/3902189-es és 

a 70/3720545-ös telefonszámon kapható. 
VITAMIN és TEMPO Egészségpénztár elfogadó hely.

Kibõvült árukínálattal

ismét megnyílt 

az Upss!

Paks központjában,
a Spar mögötti üzletsoron

Jó minõségû nõi ruhák 
megfizethetõ áron!

Teljes méretválaszték 34-tõl 46-ig!

Nyitva tartás: H-P: 9–17; Sz: 9-12
(Ebédszünetben is várjuk vásárlóinkat!)

Magyar termék!


