
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

XX. ÉVF. 19. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2011. OKTÓBER 7.

Hol sportemberként, túravezetőként, hol újságíróként, hol alkalmi utazásszerve-
zőként találkozhatunk Gyulai Jánossal. A ma már nyugdíjas, négygyermekes gé-
pészmérnök különös érdeklődést táplál a technika vívmányai iránt, saját szavai
szerint ritka nagy élvezettel fogadja be az újdonságokat.               Írásunk a 15. oldalon

NYUGDÍJASHITEL
Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni 

háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjashitelt 75 éves korig!

Felvehető összeg 100 ezertől akár 1 millió Ft-ig, futamidő max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2567 Ft, 500 ezer forintnál 12831 a havi törlesztőrészlet. 

Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. 

A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

50 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Fo
tó

: 
Ba

ba
iI

st
vá

n

Országos
hírűvé teszik 
a fesztivált

3. oldal

Több mint 
kétszáz dal 
a repertoár

10. oldal

Huszadik 
esztendeje fújják

12. oldal

Új bajnokság 
új szereplőkkel

17. oldal

Hulladék volt 
a belépő 

19. oldal

Elhunyt 
a Szentlélek-
templom
megálmodója

13. oldal
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Budapesten már ismert, Pak-
son azonban még úttörőként
nyit meg az első gyorsfodrá-
szat, mely október 10-től várja
a vendégeket. A gyorsfodrá-
szat gondolata elsőre talán kü-
lönösen hangzik, az új idők új
elvárásai azonban Magyaror-
szágon is megteremtették a
gyors és minőségi szolgáltatá-
sok igényét. Amennyiben nincs
ideje 2-3 héttel előbb bejelent-
kezni egy hajvágásra vagy fes-
tésre, az Újtemlom utcai sza-
lonba bejelentkezés nélkül be-
térhet, a szakképzett fodrászok
a személyes konzultáció után
gyors, precíz, igényes munkát
végeznek. Fodrászatunkban a
minőség és a természetesség
megfizethető, mindenki annyit
fizet, amennyit igénybe vesz:
dönthet úgy a vendég, hogy
csak hajvágást kér és haját a

kihelyezett hajszárítók egyiké-
vel maga szárítja meg, de be-
térhet csupán egy kényeztető
fejmasszázsra is, mondta
Peleskei Anikó. A gyors – beje-
lentkezés nélküli – vendégfo-
gadás és a pénztárcabarát
árak miatt mindenkinek aján-
lom a szalont, mely hétvégén
extra nyitva tartással, vasárnap
délután 2-től este 8 óráig vár-
ja a vendégeket, tette hozzá az
üzletvezető. Emellett a szalon
külön nyitási akcióval jelentke-
zik: a férfi hajvágás géppel
590 forint, a női hajszárítási
bérlet pedig rövid hajúaknak
hét, hosszú hajúaknak kilenc-
ezer forint, mellyel egy hónap-
ban annyiszor megy frizuraszá-
rításra, ahányszor szeretne!

(X)
Peleskei Anikó

Paks, Újtemplom utca 28. 

PLATANUS TRIÓ: 
kedvező kamatozású forintkölcsön

A Platanus Trió olyan termékkombináció, mely
az állam által nyújtott kedvezményeket, támogatá-

sokat egyesíti egy kedvező kamatozású hitellel.

Kinek ajánlott a Platanus Trió?
Mindenkinek, 

– aki lakást szeretne vásárolni, építeni
– aki devizaalapú lakáscélú hitelét szeretné forintosítani
– aki meglévő lakását kívánja felújítani, korszerűsíteni

Miért pont a Platanus Trió?
Az Ön ügyfél-előnyei:

– Lakáscélú hitelfelvételi lehetőség akár AZONNAL is.
– Alacsonyabb törlesztőrészletek árfolyamkockázat nélkül.
– Állami támogatás a lakás-takarékpénztári szerződésen
keresztül a felhalmozási időszakban.

A Platanus Trióról tájékozódjon a 06/40-200-900
telefonszámon, érdeklődjön fiókjainkban vagy 
tekintse meg a honlapon!

Paks, Villany u. 4.   75/511-240
Szekszárd, Garay tér 14-16. 74/510-115
Bonyhád, Szabadság tér 8. 74/550-818

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. 
A termék részletes feltételeit a terméktájékoztató, 

az Általános Szerződési Feltételek, 
illetve a Hirdetmények tartalmazzák!

www.mecsekvideke.hu

Gyorsfodrászat
nyílik Pakson 

ELADÓ 
INGATLANOK
Pakson, a Szedres utcában 2 szobás, földszinti
erkély nélküli lakás eladó. 8,4 M Ft.

Pakson, a Kossuth Lajos utcában 3 szobás, föld-
szinti, felújított lakás, garázzsal, kerttel eladó.
Irányár: 14,8 M Ft.

Pakson, a Kossuth Lajos utcában 1 szobás,
összkomfortos lakás kerttel, tárolóval eladó.
Irányár: 7,8 M Ft.

Pakson, a Május 1. utcában eladó 3 belterületi
telek, a 26. sz ház mellett, 1070 m2, 1280 m2,
1140 m2.

Pakson, az Árnyas utcában II. emeleti, 2,5
szobás, erkély nélküli lakás, nagy alagsori
tárolóval eladó. Irányár: 9,8 M Ft.

Pakson, a Kurcsatov utcában a CBA-val
szemben 72 m2 alapterületű, első emeleti
tégla szerkezetű lakás eladó. Irányár: 14,8
M Ft.

Szekszárdon, az M6-os mellett 42 871 m2-es
ipari terület eladó. Irányár 215 M Ft.

Budapesten, Csepelen 8. emeleti, liftes, másfél
szobás, hőszigetelt, felújított lakás eladó.
Irányár: 7,5 M Ft.

Pakson, az Óváros központjában a Duna mellett
tetőtérbeépítéses, panorámás, 4 szoba
összkomfortos családi ház nagy terasszal, szép
kerttel eladó. Irányár: 28 M Ft.

Pakson, a Mező utcában 4 szobás családi ház
garázzsal, pincével, melléképületekkel eladó.
Irányár: 19,5 M Ft.

Pakson, a Kinizsi utcában 443 m2-es telken 4
szoba összkomfortos, gázfűtéses, 132 m2-es,
tetőtérbeépítéses, igényesen kialakított családi
ház, egy különálló 1 szoba összkomfortos, kis
házzal eladó. 3 szobás erkélyes vagy 2 szobás
erkélyes (mindkettőt is) lakást a vételárba
beszámítok. Irányár 26,8 M Ft.

Részletes felvilágosítás: 
Fonyó Ingatlan és Média Iroda

Tel: 06-30/557-3645 
E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

Ingatlanok értékbecslése, 
eladás-vétel lebonyolítása.
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Országos hírűvé teszik a fesztivált
A jó paksi halászlevet ponty-
ból főzik és tésztával tálal-
ják, mellé ínycsiklandó helyi
borokat kínálnak. Ha egy
szelet friss kenyér is társul
hozzá, az még ünnepibbé te-
szi az alkalmat. Mindhár-
mat megkóstolhatták és el-
beszélgethettek készítésük-
ről a vendégek a paksi Ke-
nyér-, hal- és borünnepen,
amelyet a Sárgödör téren
rendeztek, bőven fűszerezve
zenével és tánccal. 

A paksi őszi ünnepet tavaly
hívta életre a Paksi Borászok
Céhe és a Sárgödör téri Prés-
háztulajdonosok Egyesülete.
Az ötletgazdákkal és más he-
lyi civil szervezetekkel
együttműködve a rendezvény
idei gazdája már a város volt
azzal a nem titkolt szándék-
kal, hogy hasonlóan a siller-
fesztiválhoz, országos hírűvé
emeljék. A paksi Kenyér-,
hal- és borünnep megmutatja
és őrzi a Pakson nagy múltú
halászat, borászat és pékmes-
terség hagyományait, a város
kulturális életének újabb szín-
foltja, és a szervezők ismere-
tei szerint egyedülálló az or-
szágban, ezért különleges,
mondta el Czink Dóra, az ön-
kormányzat turisztikai refe-
rense. Az ünnep a Duna meg-
koszorúzásával kezdődött,
majd a folyópartról fáklyás
menet indult a Sárgödör térre,
ahol a Magna Cum Laude ze-

nekar adott koncertet. Másnap
délelőtt a Csurgó Zenekar
gyerekműsorával és táncház-
zal várták a vendégeket, ezzel
egy időben halételek főzőver-
senye zajlott. A tizenöt neve-
zőből harmadik helyen Fritz
Jánosné végzett, aki harcsa-
pörköltöt készített, második
lett Zsobrák Gyöngyi, első pe-
dig Málnai Dalma, aki halász-
levet főzött. Délután egymást
követték a fellépők a színpa-
don. A műsort a temesvári
Bartók Béla Kórus nyitotta,
majd a Tűzvirág Táncegyüt-
tesnek, a györkönyi Glöckner
János Nemzetiségi Tánccso-
portnak, valamint a Német-
kéri Német Nemzetiségi
Tánccsoportnak tapsolt a né-
pes közönség. Az est folytatá-

saként a testvérvárosunkból
érkezett Reichertshofener
Musikanten koncertje követ-
kezett, majd az estet az alapí-

tásának huszadik évfordulóját
ünneplő paksi Roger Schilling
Fúvószenekar zárta jubileumi
műsorával. A két fúvószene-
kar, kiegészülve a Pro Artis
művészeti iskola fúvószene-
karával, térzenét is adott a
kétnapos fesztiválon. Mind-
emellett a vendégek megkós-
tolhatták a paksi borokat a tér
nyitott pincéiben, illetve tá-
gabb hazánk ízeit a Tolnai
Borút Egyesület borutcájában,
többféle pékárut pedig a
Bauer Kft. standjánál. Aki el-
jött, bepillanthatott a kistér-
ségben alkotó kézművesek
munkájába is. A kétnapos ren-
dezvény előestéjén kiállítás
nyílott a művelődési központ-
ban, amely a pékmesterség, a
halászat és borászat eszköztá-
rából ad ízelítőt.

Kohl Gyöngyi

Paksi halászlevet ké-
szített Borsi János az
ünnepen, amelyet jó
kezdeményezésnek
tart. Mint elmondta, a
program kiváló alka-
lom arra, hogy elbe-
szélgessenek az embe-
rek, megkóstolják egy-

más borait. A pékáruk bemutatását is üd-
vözölte, mert egyre több termékben fede-
zi fel gyermekkora ízeit. Szereti a népze-
nét és a néptáncot, ami megjelent a szín-
padi műsorban. 

Bosnyák Zoltánné
gyermekként sokszor
játszott a Sárgödör
téren. Nagy öröm
számára, hogy szé-
pülni látja a teret,
ahol egyre színvona-
lasabb, minden kor-
osztálynak vonzó

programokat tartanak. Ahogy fogalma-
zott, jó, hogy van borünnepünk, hiszen
ahol olyan borkultúra van, mint Pakson,
ott szükség van rá. A jó bor mellé a hal
és a kenyér telitalálat.  

Honti Gabriella is
örült a programnak,
jó ötletnek tartja a
hal, a bor és a kenyér
együttes megjeleníté-
sét a paksi rendezvé-
nyen. A teret bejárva
finom borokat kóstol-
tak a borutcában és a

Sárgödör téri pincékben egyaránt, az
egyik gazda még halat is sütött volna a
kedvükért, ha kérnek. Véleménye szerint
a hangulat családias volt, a színpadi mű-
sor pedig színvonalas.  

Fo
tó

:M
ol

ná
r 

G
yu

la

Fo
tó

:M
ol

ná
r 

G
yu

la

Fo
tó

:T
el

eP
ak

s 
Ki

st
ér

sé
gi

 T
el

ev
íz

ió



A művészet eszközeivel tesznek
a kirekesztés ellen
Értelmileg akadályozott fia-
talokat fogadtak a Paksi
Képtárban Székesfehérvár-
ról, az Ezredéves Készség-
fejlesztő Óvoda, Általános
Iskola és Speciális Szakisko-
la 9-12. évfolyamáról. Az in-
tézmény munkatársainak
szándéka szerint ez a láto-
gatás egy új program első
állomása. 

A székesfehérvári Ezredéves
Készségfejlesztő Óvoda, Álta-
lános Iskola és Speciális Szak-
iskolában értelmileg akadályo-
zott gyerekeknek, fiataloknak
biztosítanak nappali ellátást
háromtól huszonnégy éves ko-
rig. Az intézmény elsősorban
abban nyújt segítséget a sérült
fiataloknak, hogy az óvó kör-
nyezetből kikerülve képesek
legyenek némi segítséggel a
társadalmi beilleszkedésre, ön-
kiszolgálásra, egyszerű mun-
kák elvégzésére, szabadidejük
hasznos, örömet adó eltöltésé-
re, boldog életre. A családi,

munkahelyi közösségekben
tudjanak alkalmazkodni és
közreműködni, érezzék, hogy a
társadalom teljes értékű tagjai,
és az emberek elfogadják őket,
tudtuk meg Kováriné Bujdosó
Lillától, az iskola munkakö-
zösségének vezetőjétől. Ennek
érdekében gyakran kilépnek az
intézmény falai közül, munka-
helyi gyakorlaton vesznek
részt és kirándulnak.

Legutóbbi útjuk a Paksi Kép-
tárba vezetett, ahol ismerőssel
is találkoztak, az intézmény
egyik munkatársa, Halász-Ti-
sza Veronika múzeumpedagó-
gus ugyanis korábban a Paksra
látogatók intézményében dol-
gozott. A tárlatvezetést a cso-
port speciális igényeihez iga-
zodva szervezték, az aktuális
kiállításokat feldolgozó foglal-
kozáson a játék, beszélgetés és
kézművesség kapott hangsú-
lyosabb szerepet. A látogatás
részeként városi sétát is tettek
a vendégekkel, ellátogattak a
Városi Múzeumba is. 

– Ezek a fiatalok állapotuk
miatt nagyon sok helyről ki
vannak rekesztve, pedig egy
ilyen élmény, ha csak magára
az utazásra gondolunk, vagy ar-
ra, hogy ismeretlen helyen tölt-
hetnek el egy kis időt, nagyon
hasznos számukra. A képtárban
tapasztaltakkal a tarsolyukban
nem fognak idegenül mozogni
hasonló gyűjteményekben, és
nem érzik magukat kirekesz-
tettnek – mondta el Göttinger

Eszter. A képtár múzeumpeda-
gógusa hozzátette, hogy a szé-
kesfehérvári iskola diákjainak
látogatása első állomás volt
egy hosszabb távú program-
ban. Terveik szerint a jövőben
negyedévente fogadnának spe-
ciális iskolákból csoportokat,
amelyeknek csak az utazás
szervezését, költségeit kellene
vállalniuk, a képtári foglalko-
zást ingyenesen biztosítanák
számukra.                  -gyöngy-

Csodálatosan szól a paksi re-
formátus templom teljesen
megújult orgonája. A gyüle-
kezet hosszú utat járt be a
hangszer felújításáig, amely-
nek végére érve hálaadó is-
tentisztelettel és Sárosi Dáni-
el orgonakoncertjével ünne-
peltek.

A református templom orgoná-
ját, amely nem koncertorgona,
hanem kifejezetten az isten-
tiszteletekhez készült, 1880-
ban tervezte és építette Ország
János. Az idő vasfoga egyre
több nyomot hagyott a hang-
szeren, felújítása halaszthatat-
lanná vált. A munkálatok fi-
nanszírozására tavaly tavasszal
indítottak gyűjtést, amelynek
nyitányaként Rákász Gergely

tartott orgonakoncertet a Jézus
Szíve templomban. Miután a
felújításhoz szükséges közel
hárommillió forintot a gyüle-

kezet tagjainak és az egyház-
megye hozzájárulásának kö-
szönhetően szinte teljes egé-
szében sikerült előteremteni,

megvalósulhatott az elképzelés
– a gyűjtés jelenleg is folyik.
Az első sípsor már nem az ere-
deti volt, most annak megfele-
lőket helyeztek vissza, javítot-
ták a szélzsákokat, kicserélték
az orgonamotort, a klaviatúrá-
ra új csontozat került, a régi sí-
pokat kitisztították, és újrahan-
golták a hangszert. Mindez
nagyjából két hónapot vett
igénybe, összegzett Lenkey
István. A gyülekezet lelkésze
hozzátette, az elmúlt években
megvalósult a templom külső
renoválása, a fűtéskorszerűsí-
tés, és most a hangszer felújítá-
sa után a belső teret szeretnék
még praktikusabbá, kényelme-
sebbé tenni, megőrizve az épü-
let műemlék jellegét.                 

Kohl Gyöngyi
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Megújult a százharminc éves orgona

Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kövi Gergő

Szerkesztőség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következő megjelenés: 2011. október 21.

Paksi Hírnök
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A paksi német és cigány ki-
sebbségi önkormányzatok
arra buzdítanak, hogy min-
denki vallja meg nemzetiségi
hovatartozását a népszámlá-
lás során. 

Féhr György, a német kisebb-
ségi önkormányzat elnöke azt
hangsúlyozta, hogy a hovatar-
tozás vállalása azért fontos,
mert a kormány álláspontja
szerint a mostani népszámlálá-
si adatok képezik a támogatási,
finanszírozási politika alapját.
Ez igen markánsan jelenik meg
az oktatásban. Az óvodás és is-
kolás gyerekek esetében az ál-
lami normatíva felett tanéven-
ként, fejenként 64 ezer forint
nemzetiségi kvótát fizet az ál-
lam. Ez Pakson közel négyszáz
gyereket érint hároméves kor-
tól az általános iskola végéig,
az összeg majdnem hárommil-
lió forintot tesz ki. Miután az

intézmények fenntartója a vá-
ros, megrövidítenék, ha elve-
szítenék a nemzetiségi norma-
tívát. Az európai uniós pályá-
zatoknál sok esetben hivatkoz-
ni kell a kisebbségi tevékeny-
ségre, ami plusz pontot jelent.
Mindezen túl akadnak civil
szervezetek, amelyek – köztük
például a Roger Schilling ze-
nekar – zászlajukra tűzték a
német nemzetiségi kultúra és
hagyományok továbbörökíté-
sét, az ő anyagi hátterük erősen
függ a népszámlálás eredmé-
nyétől. Nem utolsósorban a né-
met önkormányzat támogatott-
sága is függvénye annak, hogy
megvallják-e hovatartozásukat
a paksiak, akik között igen
szép számmal vannak svábok,
mondta az elnök. Azt – tette
hozzá – nem lehet tudni, hogy
mi az a létszámarány, ami a ki-
sebbségi oktatás, kultúra támo-
gatásához szükséges, de – mint

kiemelte – az újkori történe-
lemben még nem volt soha
ilyen súlya ennek a kérdésnek,
mint most. A kisebbségi ön-
kormányzatok költségvetési
forrásainak biztosítása jelentő-
sen megváltozott az utóbbi
időben. Az általános működési
és feladatalapú támogatások
kétharmad-egyharmad aránya
megfordult, s az utóbbira pá-
lyázni kell. 

Berki Attila, a cigány kisebb-
ségi önkormányzat elnöke azt
mondta, nagyon várja a nép-
számlálást, mert kiderülhet,
mennyien is vannak. A 2001-
es adatok szerint 194 ezer ro-
ma él az országban. Pakson – a
tavalyi választások után –  sa-
ját, nem hivatalos felmérést
végzett, ez alapján 500 fölé te-
szi a romák számát. – Igyek-
szünk arra rábírni mindenkit,
hogy vállalja hovatartozását,
mert az ember önbecsülése ak-

kor érvényesül, ha annak vallja
magát, ahova való – hangsú-
lyozta. 

–  Én magyar vagyok, azon
belül cigány. Ez a nemzetiség,
ez az etnikum a legcsodálato-
sabb – fejtegette. Mint mondta,
idős cigányemberekkel beszél-
getve egyre jobban tetszik kul-
túrájuk, szokásrendjük. Azt is
elmondta, hogy kérésükre két
cigány származású fiatal is lesz
azok között, akik a népszámlá-
lás során személyesen keresik
fel a családokat. Mindenki ma-
ga dönt erről a kérdésről, ösz-
szegezte végül. Hozzáfűzte,
hogy véleménye szerint a radi-
kalizmustól való félelem miatt
persze sokan nem merik felvál-
lalni identitásukat, pedig fon-
tos lenne ahhoz, hogy végre
pontos adatokat kapjanak és
feltérképezzék a kisebbségek
valós helyzetét.

Vida Tünde

Nemzetiségük megvallására buzdítanak
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AZ 1956-OS FORRADALOM 
ÉS SZABADSÁGHARC 
EMLÉKÉRE RENDEZETT 
VÁROSI ÜNNEPSÉG PROGRAMJA

Október 23. 1000 óra, Erzsébet Nagy Szálloda
A TEHETSÉGES PAKSI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 

által adományozott díjak ünnepélyes átadása

Október 23. 1400 óra, Fehérvári úti temető
CZUCZOR ANTAL sírjánál emlékbeszédet mond 
Lukács László, Kézdivásárhely alpolgármestere.

Közreműködik: Fritz Gergely, Czuczor Antal dédunokája.
Ezt követően a református temető kopjafáinál 
Lenkey István református lelkész hirdet igét, 

majd TUBA JÁNOS nemzetőr parancsnok sírjának 
koszorúzására kerül sor.

Október 23. 1500 óra, Városháza előtti tér 
Ünnepi beszédet mond: Hajdú János polgármester.

Az emlékezés koszorúinak elhelyezése az 1956-os emlékmű előtt.
Az ünnepi megemlékezésen közreműködik a 

Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Fúvószenekara.

Október 23. 1800 óra, Városi Művelődési Központ, színházterem
Ünnepi köszöntőt mond: Tell Edit alpolgármester.

Az ünnepi képviselő-testületi ülést 
a városi kitüntetések átadása követi.

Az ünnepélyt a Vak Bottyán Gimnázium diákjainak 
ünnepi előadása zárja.

M E G H Í V Ó
A FIDESZ, a KDNP és a FIDELITAS paksi szervezetei tisztelettel meghívják
Paks város polgárait az október 23-a évfordulója alkalmából szervezett fák-
lyás felvonulásra és az azt követő ünnepi megemlékezésre!

A fáklyás felvonulás indulásának időpontja:
2011. október 22., 19 óra

A fáklyás felvonulás gyülekező helyszínei:
Öreghegy utca vége

Fehérvári úti COOP ABC parkoló
VMK parkoló

Az ünnepi megemlékezés helyszíne:
1956-os emlékmű (Városháza előtt)

Ünnepi beszédet mond:
dr. Nagy Tibor, a FIDESZ paksi szervezet elnöke

Az ünnepi műsort készíti:
a FIDELITAS paksi szervezete

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

FIDESZ PAKS KDNP PAKS FIDELITAS PAKS

fizetett politikai hirdetés



Az adójogról vállalkozóknak

Beszéljünk egymással, tanul-
junk egymástól címmel kez-
dődtek október 3-án az or-
szágos könyvtári napok a
Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatásával. Az egyhetes
rendezvényhez két paksi és
több kistérségi intézmény is
csatlakozott. Október 3-án a
Paksi Úttörők szervezésében
a jubileumi, immár 15. alka-
lommal megrendezett nem-
zetközi Regélő mesemondó-
versennyel kezdte meg prog-
ramsorozatát a Pákolitz Ist-
ván Városi Könyvtár, a vetél-
kedőre valamennyi paksi is-
kolából, Tengelicről és a vá-
rosi diákcsereprogramban
részt vevő Kézdivásárhelyről
is érkeztek nevezők. Az in-
tézmény programpalettáján
minden korosztály megtalál-
hatta a kedvére valót, napon-
ta más-más témakörhöz kap-
csolódó beszélgetések, elő-
adások, könyvbemutatók, já-
tékok és zenei érdekességek
várták a résztvevőket. A kí-
nálat összeállításakor az volt
a cél, hogy a naponta változó
programokkal minél széle-
sebb olvasóréteget sikerüljön
megragadni, és a rohanó
internetes világban ismét be-
csábítani a könyvtárba,
mondta el Szentgáliné Erőss
Márta, az intézmény igazga-

tója. Kedden a természetes
nyelvelsajátításról tartott elő-
adást szülőknek, pedagógu-
soknak Zuschlag Edina, a
Helen Doron nyelviskola ve-
zetője, szerdán pedig a játék
fontosságáról beszélt Hefner
Erika drámapedagógus, a vá-
rosi művelődési központ
igazgatója. Csütörtökön az
akupresszúráról és a kínai
meridiántorna jótékony hatá-
sairól szóló tájékoztató várta
az érdeklődőket, majd a Pak-
si veteránosok különös uta-
zása Eurázsiában című köny-
vét mutatta be Treszl Gábor,
aki motoros társával, Magyar
Zoltánnal mesélt az érdeklő-
dőknek utazásuk tapasztala-
tairól, kellemes és embert
próbáló pillanatairól. 

Lapunk megjelenésekor
maratoni nyitva tartással vár-
ta vendégeit az intézmény,
ezen a napon mindenki szá-
mára ingyenes volt a beirat-
kozás és a késedelemben lé-
vő olvasók tartozásait is el-
engedték. A kedvezmények
mellett program is várta az
érdeklődőket, Acsádi Rózsa
Rezervátum című új köteté-
nek bemutatója mellett a
Paksi Harmonika Zenekar
koncertje zárta a rendezvény-
sorozatot.

Matus Dóra
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Adójogi kérdésekről tájéko-
zódhattak a Paksi Iparos és
Vállalkozói Kör tagjai első
őszi beszélgetős estjükön. A
meghívott vendég dr. Bartus
Ildikó ügyvéd, adójogi szakjo-
gász volt, aki egyebek mellett
a színlelt szerződésekkel kap-
csolatos tudnivalókra hívta fel
a figyelmet. Az iparos köri es-
ten az idei Lussonium-díj át-
adásával kapcsolatos teendők
is napirenden szerepeltek. 

Az egész város részére szerve-
zi meg idén is koncerttel egy-

bekötött díjátadó ünnepségét a
Paksi Iparos és Vállalkozói
Kör. A művelődési központ-
ban a hagyományoknak meg-
felelően december elején kö-
szöntik majd Paks új
Lussonium-díjasát. – A kitün-
tetést azok elismerésére alapí-
totta az iparos kör, akik sokat
tettek a városért, a közössé-
gért, de az úgynevezett hivata-
losság nem figyelt fel munká-
jukra. Az elismerés átadásával
ezeknek az embereknek mon-
dunk évről évre köszönetet
minden paksi nevében –

mondta el dr. Hüse István, a
Paksi Iparos és Vállalkozói
Kör elnöke. Az idei díjazott
személyére a tagságtól várja a
javaslatokat a szervezet elnök-
sége, a döntés a következő he-
tekben születik meg. A iparos
kör tagjai több alkalommal is
találkoznak még az év végi díj-
átadóig, így az iparos köri es-
teken, amelyekre minden alka-
lommal vendégeket is várnak.
A szeptemberi találkozón adó-
jogi kérdésekről tájékozódhat-
tak a megjelentek. Az előadó,
dr. Bartus Ildikó névtelen, de

konkrét példákon keresztül
hívta fel a figyelmet mindarra,
amire minden vállalkozónak
érdemes odafigyelnie ezen a
területen. A szerződések szö-
vegezésének pontatlansága, a
határidők be nem tartása is
gyakorta előforduló probléma,
amin sok pénz múlhat, emelte
ki az előadó. Az iparos köri es-
tek mellett – amelyek továbbra
is nyitottak, hiszen az alkal-
makra várnak minden a meg-
hirdetett téma iránt érdeklődőt
– novemberben tisztújítást tart
a szervezet.                     -dal- 

Egynapos amnesztia a könyvtárban

AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK JEGYÉBEN állította össze szí-
nes programkínálatát a városi művelődési központ könyvtára
is. A rendezvénysorozat keretében kedden koncertet adott a
bonyhádi Bartina zenekar (képünkön), este pedig táncház várta
az érdeklődőket. A ház kínálatában szépségápolási és egész-
ségmegőrző nap is szerepelt, a látogatók smink- és körömápo-
lási bemutatón, valamint étkezési tanácsadáson vehettek részt.
Október 6-án az aradi vértanúk napján hagyományteremtő
megemlékezést tartottak az Öreghegy utcai református temető
1849-es honvédsírjainál. Lapunk megjelenésének napján a
könyvtár galériájában 30 villanásnyi India címmel Plézer
Ádám brüsszeli közgazdász fotóiból nyílt kiállítás, szombaton
pedig népművészeti kirakodóvásárral várták a látogatókat helyi
és környékbeli alkotók. Az országos rendezvényhez kapcsoló-
dó programsorozatot népzenei műsorok zárták. 
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Kutatók Éjszakája 2011 
Nyílt nap a paksi Vak Bottyán Gimnáziumban

Az Európai Bizottság kezdeménye-
zésére immár hat éve szeptember
negyedik péntekén Európa-szerte
megrendezik a legnagyobb tudo-
mányos ismeretterjesztő fesztivált,
a Kutatók Éjszakáját. Magyaror-
szág már az első évben, a paksi
Vak Bottyán Gimnázium pedig az
idén másodízben – egyedüli hazai
középiskolaként – csatlakozott a
rendezvénysorozathoz. A fő célok
a tudományos kutatás népszerűsí-
tése és a kutatók ünneplése.

Délelőtt folyt a tanítás az iskolá-
ban, de a szünetekben már érzékel-
hető volt az izgatott készülődés: pe-
dagógusok és diákok plakátokat
helyeztek ki az épületben, az órák
végén átrendezték a termeket. 

Délután 1530-tól már nagy volt a
nyüzsgés: a regisztrációs pultnál
családok, általános iskolai osztá-
lyok álltak sorban, az emeleten pe-
dig a gimnazisták tanáraik irányítá-
sával máskor nem látható fizikai és
kémiai kísérleteket, izgalmas mate-
matikai-logikai feladatokat, látvá-
nyos történelmi játszóházat készítet-
tek elő. A programokra már egész
héten toborozták az érdeklődőket a
Fortuna Rádión, a Paks Press Hír-
ügynökségen keresztül, de a gim-
nazista „kikiáltók” felkeresték a vá-
ros általános iskoláit is, hiszen erre
az alkalomra szervezték első nyílt
napjukat, hogy kötetlenebb formá-
ban is betekintést lehessen nyerni a
középiskola életébe.

16 órától a programok párhuza-
mosan futottak, az I. emeletet a
matematika–fizika tudományterü-
letek iránt érdeklődők népesítették
be. Az elmúlt évben a gimnázium-
nak volt egy nyertes természettudo-
mányos eszközpályázata és a
TÁMOP – 3.4.3 – 08/2 „Iskolai
tehetséggondozás” uniós pályá-
zatból is közel 1 millió forintot for-
díthattak eszközbeszerzésre. Így a
Van de Graaf-generátortól kezdve
az elektromágneses hullámgene-
rátorig sok eszközt kipróbálhattak

a látogatók. Különösen nagy ér-
deklődés kísérte a középiskolás di-
ákok „otthonról hozott” legkedve-
sebb kísérleteit, pl. a robotbemuta-
tót. A kis matematikusok a Lénárt-
gömbkészlettel a gömbi geometria
világát vizsgálták, origamit készí-
tettek, fraktálokat csodálhattak
meg többek között.

A II. emeletet a társadalomtudo-
mányok kedvelői vették birtokba.
A TÁMOP – 3.1.5 – 09/A/2 peda-
gógus-továbbképzési pályázat

nyújtotta lehetőséggel élve a gim-
názium két tanára is folytat jelen-
leg kiegészítő egyetemi tanulmá-
nyokat. A humánosok idén a re-
formkor világának minél sokrétűbb
bemutatására törekedtek.

Hermán Gábor tanár úr interak-
tív táblás, játékos nyitó foglalkozá-
sával indult programjuk, mely élet-
mód (divat, tánc, étkezéskultúra);
irodalom (színház, szórakozás); ze-
ne-, képző- és fotóművészet;
nyelvművelés; hadtörténet szekci-
ókban folytatódott.

A szekciófoglalkozásokat az
itt elsajátított palotástánc-be-
mutató zárta, a hadtörténeti
foglalkozást hagyományőrző
huszár segítette, az autentikus
korhű viseleteket pedig a
veszprémi Méretes Szabó Kft.
jóvoltából lehetett megcsodál-
ni. A Pesti Hírlap analógiájára
Kiss G. Péter újságíró segítsé-
gével a diákok munkáiból ösz-
szeállított Paksi Hírlapot is
megkapták a résztvevők. 

A kémikusok 18 órától kerültek
sorra: volt vasgyártás laboratóri-
umban, készült elefántfogkrém,
megmutatták, hogyan ég a kén
tiszta oxigénben és még sok más
érdekességet. Bár a labor környé-
kén nem éppen csalogató illatok
terjengtek, még a folyosó is nézők-
kel telt meg.

A csillagvizsgáló ezúttal is soka-
kat vonzott, s akkora szerencséjük
volt, hogy a becsapódó UARS mű-
hold légkörben szétszóródó da-
rabjait is láthatták.

Élményekben gazdag, tartalmas
volt az idei program is. 

C. Szabóné Kocsiczki Ilona, a
gimnázium igazgatónője elmond-
ta, hogy az iskolai tehetséggondo-
zás pályázatuk október 31-én zá-
rul, de a következő években fenn-
tartási kötelezettségük van, mely-
nek örömmel tesznek eleget. Váro-
si és megyei versenyeket (színházis-
mereti, vers- és prózamondó, tu-
dományos diákköri konferencia)
szerveznek, és tehetséggondozó,
illetve felzárkóztató egyéni és kis-
csoportos foglalkozásokat tarta-
nak a gimnazistáknak.

Mivel változnak a felsőoktatási
intézményekbe való bekerülés fel-
tételei, tehetséggondozó program-
jukat a gyerekek pályaválasztási
szándékával összhangban tudják
formálni.

Ez azt jelenti, hogy a pályázat ke-
retében különböző tehetségterüle-
tekre kialakított egyéni fejlesztési
tervek közül a diákok kiválaszthat-
ják azokat, amelyek egyetemi vagy
főiskolai felvételük szempontjából
számukra a legfontosabbak. Óriá-
si hozadéka volt az is a tehetség-
gondozó pályázatnak, hogy az el-
múlt évben az iskola pedagógusai
három alkalommal vehettek részt
akkreditált továbbképzéseken a te-
hetséggondozás témakörében.
Ezek zömében módszertani jelle-
gű, gyakorlatorientált kurzusok
voltak: a tanárok megismerkedtek
pl. a szimultán óravezetés techni-
káival, a tehetségtípusok felismeré-
sének és fejlesztésének módszerei-
vel, és elsajátították a digitális tan-
anyagok készítésének alapjait is.
Mindez hozzájárul az oktatás szín-
vonalának további emeléséhez és
ezáltal a tanulók sikereihez a helyi
gimnáziumban.                      (X)
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Atomerőmű

A földrengés és szökőár okoz-
ta fukusimai atomerőművi
balesetek nyomot hagytak a
paksi atomerőmű társadalmi
elfogadottságán, ám a ma-
gyar lakosság kétharmada
továbbra is egyetért a paksi
atomerőmű működésével, sőt
fejlesztené is azt.

Befejeződött annak a közvéle-
mény-kutatásnak az értékelése,
amelyet a Paksi Atomerőmű Zrt.
megbízásából augusztusban
folytatott a TNS Hoffmann Kft.
A PA Zrt. 1990 óta készíttet min-
den évben felmérést a lakosság
véleményéről – tudtuk meg
Mittler István kommunikációs
igazgatótól. Arra a kérdésre,
hogy „Egyetért Ön azzal, hogy

Magyarországon működik atom-
erőmű?” a megkérdezettek közel
háromnegyede válaszolt igennel.
Az általános támogatottsági mu-
tató 78 százalékról csökkent 73-
ra. A megkérdezettek 86 százalé-
ka úgy nyilatkozott, hogy az
atomerőmű megfelel az európai
uniós színvonalnak is. Függetle-
nül a Fukusimában történtektől,
a magyarok bíznak a Pakson ér-
vényben lévő szigorú szabályok-
ban. A válaszadók 73 százaléka
ugyanis azt mondta, hogy a biz-
tonsági előírások „nagyon” vagy
„meglehetősen” szigorúak, to-
vábbi 22 százalék szerint pedig
„megfelelőek”. A válaszadók 94
százaléka szerint ezeket a bizton-
sági szabályokat be is tartják a
paksi atomerőműben.

A megkérdezettek többsége a
jövőt sem atomenergia nélkül
képzeli el. Új blokk építését –
ha az paksi telephelyen létesül-
ne, 51 százalék igen, 44 száza-
lék nem arányban támogatnák,
az üzemidő meghosszabbításá-
ra 58 százalék igent mondott 35
százalék nem ellenében.

Azzal, hogy  hazánk legol-
csóbb villamosenergia-termelő
egysége, a paksi atomerőmű
Magyarország villamosener-
gia-termelésének 40 százalékát
adja, a válaszadók közel fele
volt tisztában.

A kutatásban a megújuló
energia felhasználásával kap-
csolatban is kikérték a lakosság
véleményét. A megkérdezettek
úgy foglaltak állást, hogy a la-

kosság energiával való bizton-
ságos ellátását csak a megújuló
energiaforrások tudják az
atomerőműnél hatékonyabban
biztosítani. A legkisebb kör-
nyezetkárosító hatással történő
áramtermelés tekintetében
szintén csak a megújulókat so-
rolják az atomenergia elé az
emberek. Mittler István aláhúz-
ta, az eredmények azt mutatják,
hogy a megújulók népszerűsé-
ge csupán elvi szinten jelentke-
zik, hiszen csak 31 százalék
mondta azt, hogy hajlandó len-
ne „kicsit többet” fizetni a
megújuló forrásokból szárma-
zó, de drágább villamos energi-
áért, „a jelenlegi többszörösét”
viszont csak száz emberből há-
rom vállalná.                     -vt-

A Radioaktív Hulladékokat Ke-
zelő (RHK) Kft. koncepciója
szerint Boda térségében épülhet
meg az a mélygeológiai tároló,
amely majdan befogadja a paksi
atomerőmű nagy aktivitású hul-
ladékát. Az ehhez kapcsolódó
1993-ban elkezdődött kutatások
2004-ben háttérbe szorultak, je-
lenleg csak környezeti monitor-
ing folyik, mert az RHK Kft.
Bátaapátira, a kis és közepes ak-
tivitású hulladékok tárolójára
koncentrálja anyagi és humán-
erőforrásait. Amint átadják a
föld alatti tárolóhelyet, átcsopor-
tosítják ezeket az erőforrásokat
és felgyorsulhat a munka Bodán,
vázolta dr. Kereki Ferenc a 8.
Tájoló Napon, amelyet a térség
kilenc települését tömörítő Nyu-
gat-Mecseki Társadalmi Infor-
mációs Társulás szervezett
szombaton. Kovács Győző el-
nök, Boda polgármestere hang-
súlyozta: a térségben élők több-
sége támogatja a leendő tárolót
annak a közös kommunikációs

tevékenységnek köszönhetően,
amelyet a társulás az RHK Kft.-
vel együtt évek óta végez. Ezzel
a munkával nem szabad felhagy-
ni. A lakosság véleményét két-
évente reprezentatív mintán vég-
zett kutatással mérik fel. Hosszú
évek óta magas az ismertsége és
támogatottsága az RHK Kft. te-
vékenységének, vázolta Szabó
Attila kommunikációs vezető.
Hozzáfűzte: ezen a márciusi ja-
pán természeti katasztrófa és an-
nak következményei sem változ-
tattak, a megkérdezettek többsé-
ge tisztában van azzal, hogy
ilyen események hazánkban
nem következhetnek be. 

A közvélemény-kutatás ered-
ményét a cég közzétette honlap-
ján, itt olvasható az is, hogy a
„Milyen érzéseket táplál a tér-
ségbe tervezett tárolóval kap-
csolatosan?” kérdésre a meg-
kérdezettek 77,3%-a válaszolta
azt, hogy támogatja, illetve
megfelelő kutatási eredmények
birtokában támogatja azt. -vida-

Bíznak a polgárok az atomerőműben

Boda ismét
fókuszba kerül

Az atomenergiának is fontos
szerepet szán a Nemzeti Ener-
giastratégia, amelyet hétfőn
fogadott el az Országgyűlés.
A Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium (NFM) ennek kapcsán
kiadott közleményében ki-
emelte: alapvető célkitűzés
Magyarország energiafügget-
lenségének erősítése. Az eh-
hez vezető út sarokpontjai az
energiatakarékosság, a de-
centralizáltan és itthon előállí-
tott megújuló energia, az eu-
rópai energetikai infrastruktú-
rába való integrálódás és az
atomenergia, amelyre a közúti
és vasúti közlekedés villamo-
sítása épülhet. Az ötödik sa-
rokpont a kétpólusú mezőgaz-
daság létrehozása, amely a
fenntarthatósági és piaci
szempontok érvényesülésére
tekintettel kellő rugalmasság-
gal képes váltani az élelmi-
szertermelés és az energetikai
célú biomassza-előállítás kö-
zött. A szaktárca hangsúlyoz-

ta, hogy Magyarország emel-
lett nem mondhat le a fosszilis
energiahordozókról sem, a
méltányos áron beszerzett
földgázra továbbra is fontos
szerep vár, míg a hazai szén-
és lignitvagyon a magyar
energetika stratégiai tartalékát
adja. Az NFM öt cselekvési
terv kidolgozását kezdi meg
rövidesen. A régi, elavult és
alacsony hatásfokú erőművek
kiváltását egy erőmű-fejlesz-
tési cselekvési terv alapján vi-
szik majd véghez. Az energia-
takarékosság és energiahaté-
konyság társadalmi elfoga-
dottságának növelése érdeké-
ben szemléletformálási cse-
lekvési tervet állítanak össze. 

Az új alapokon nyugvó Nem-
zeti Energiastratégia biztosítja
a hazai energiaellátás hosszú
távú fenntarthatóságát, bizton-
ságát és gazdasági versenyké-
pességét – hangsúlyozta a
szaktárca.

Vida Tünde

Elfogadták az
energiastratégiát
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Az Ismerd meg városodat
mozgalom keretében ismét
Paksot járták a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola di-
ákjai. Az intézmény hagyo-
mányos nyárbúcsúztató
programjában az évfolya-
mok döntöttek arról, hogy
mely intézményekbe, vállal-
kozásokhoz látogassanak el.
A nyolcadikosok a múzeum
és a városháza működését
tanulmányozták két cso-
portban. 

Hivatalokba, intézményekbe,
vállalkozásokhoz látogattak el
az utolsó szeptemberi tanítási
napon a II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola diákjai. Volt, aki
az egész délelőttöt a Paksi
Képtárban töltötte. Az évfo-
lyamok idén is maguk döntöt-
tek arról, hogy a város mely te-
rületét szeretnék kicsit jobban
megismerni. Nemcsak a felső-
sök számára volt különleges ez
a nap: míg a nagyobbak a vá-

rost járták, a kisebbek túrázni
indultak. A nyolcadikosok
idén a Városi Múzeumba és a
polgármesteri hivatalba láto-
gattak el. A város működésé-
ről, feladatairól, gazdálkodásá-
ról Hajdú János polgármester
beszélgetett a diákokkal. Váro-
sunk vezetőjét egészen meg-
lepte a rákóczis tanulók tájéko-
zottsága. Nagy örömmel ta-
pasztalta, hogy a város dolgai-
ról feltűnően jól informáltak a
diákok, nemcsak a beruházá-
sokról, hanem például az ön-
kormányzat kötelező és nem
kötelező feladatairól, valamint
ellátórendszeréről is voltak is-
mereteik. A beszélgetést köve-
tően a városháza működéséről
a hivatal titkársági osztályának
vezetője, Szántóné dr. Novák
Eszter tartott tájékoztatót,
majd a program végén a képvi-
selő-testület munkájába nyer-
hettek bepillantást a diákok, és
kipróbálták a szavazógépet is.   

-dal-

A diákok szavaztak

Ahogy a strand bezár, a
tanuszoda újra megnyitja
kapuját – így történt ez az
idei őszelőn is. Az új szezon-
ban a szolgáltatások jól
megszokott palettáját válto-
zatlan nyitvatartási időben
kínálja a nagyközönségnek
a létesítmény. Újdonságként
korszerű szaunák várják a
vendégeket.

A visszajelzések szerint szí-
vesen használják és szeretik a
vendégek a két kívül-belül
megújult szaunát a medence-
térben. Szélesebbek lettek a
padok, kényelmesebben elfér-
nek a szaunázók a 6 és 12 fős
kabinban is. Egyéb szolgálta-
tásaikat, így az úszásoktatást,
a gyógyúszást, a gyógytornát
és az edzőtermet is változatla-
nul igénybe vehetik a létesít-
ménybe érkezők. A belépője-
gyek árai nem változtak je-
lentősen. A tanulók és a
nyugdíjasok idén is 300 forin-
tért használhatják alkalman-
ként az uszodát, és a kondi-
jeggyel kombinált belépők

árai sem változtak tavaly óta:
a felnőttek 900, a tanulók 600
forintot fizetnek értük. 50 fo-
rinttal növekedett, így 600 fo-
rint lett a felnőtt belépők ára,
és ugyancsak 50 forinttal
emelkedett a szaunajegy is.
Érdemes kihasználni a bérlet-
vásárlási lehetőséget, hiszen
11 belépőjegy áráért egy hó-
napon keresztül akár min-
dennap úszhatnak a tanuszoda
medencéiben, tudtuk meg a
létesítmény vezetőjétől, Új-
vári Endrénétől. A nyári leál-
lás alatt a gépészeti berende-
zéseken és a szociális blok-
kon is megtörténtek az előírt
karbantartási munkálatok a
paksi tanuszodában, a létesít-
mény szeptember 15-én nyi-
totta meg kapuit. Az uszoda
nyitva tartása sem változott
tavaly óta: a nagyközönség
hétköznaponként reggel 6 és
8 óra, délután 17:30 és 21 óra
között látogathatja. Szomba-
ton és vasárnap egész nap
várják az úszni, kikapcsolód-
ni vágyókat.                      

Dallos Szilvia

Új szaunákkal
várja vendégeit 
a tanuszoda

Biztos megoldás 
a mozgalmasabb élethez

Elektromoped
Ingyenes kipróbálási 

lehetőség akár 
az Ön utcájában is 

vásárlási garancia nélkül. 
Teljeskörű garancia.
06-30/433-8828

Angol nyelv kicsiknek
és nagyoknak!
Gazdasági és 

műszaki nyelv
oktatása

Jelentkezés: 
www.szakangol.net
illetve 20/251-3339 

vagy 30/911-5845
Érdeklődés esetén

angolklub 
Andy Rouse-zal
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Kocsi száguld az éjszakában. Hosszú az út,
egymás után cserélem a CD-ket, de még
messze a cél. Tintér Gabriella Mit ér
nekem… című albumát teszem be, és hall-
gatom, ahogy a fiatal népdalénekes meg-
szólaltatja a Mezőség dallamait. A CD
(melynek elkészítésében sok paksi is segí-
tett) bizonyíték rá, hogy tanult énekes is hi-
telesen felidézheti az autentikus előadás-
módot. Újabb lemez jön a sorban, a
Buzaiak és az Eszterlánc. A zenekarról tud-
ni kell, hogy műsoraikban gyakran közre-
működnek mezőségi énekesek. Két buzai
néni, Eke Mária és Takács Anna követke-
zik, ugyanabba a népdalciklusba kezdenek
bele, mint az imént Tintér Gabriella. Hang-
jukon hallani a kort, mégis élettel telibben
szól. Ugyanazt a dallamot éneklik, ugyan-
úgy díszítik, mégis szebben, igazabbul szól-
nak az egyszerű népdalszövegek az öregek
előadásában. Hazaérve rájuk is keresek a
neten, rövid kutakodás után fotókat is talá-
lok róluk. Olyanok, amilyennek képzeltem:
kendős asszonyok, törődött arcukon a száj
nem mosolyog, a szem igen. A fénykép mel-
lett eredeti gyűjtések is meghallgathatók. S
melyik népdalt énekelte fel elsőként Eke
Mária a gyűjtőnek? A címe: Ha még egy-
szer húsz esztendős lehetnék.                -kg-

2011. október 7.Paksi Hírnök 10

Pusztahencsén született és nevelkedett
Wenhardt Mihályné Plézer Rozália. Há-
zassága révén a népes Wenhardt család-
ba került Hegyesre. Az ’50-es évek má-
sodik felében költöztek be Paksra, a

Kurcz György utcai házba, ahol Rozika
néni ma is él. Négy éve egyedül, mert
megözvegyült. A házi és ház körüli
munkákat maga látja el, beleértve még a
szőlőlugas metszését is. – Az udvaron
úgy mozgok, mint egy csikó – mondja.
Hozzáteszi, hogy az utcán már nem
ilyen magabiztos, éppen ezért többnyire
otthon tölti az idejét. A munka – derül ki
szavaiból – soha nem állt távol tőle. Ő
volt a legerősebb, bár nem a legidősebb
gyerek a családban, apja mellett a család
gazdaságában dolgozott. Szántott, ve-
tett, ekézett. Megszokta, sőt megszerette
a férfimunkát, kaszálni például nagyon
szeretett.  Az is kiderül szavaiból, hogy
az asszonyokra váró feladatoktól sem ri-
adt vissza soha: – Még ma is szívesen el-
mennék markot szedni – árulja el. Ma-
gas kora ellenére süt, főz, gyerekeit,
unokáit is meghívja, de önállóságát nem
szívesen adná fel. Rozika nénit 90. szü-
letésnapján Hajdú János polgármester és
Tell Edit alpolgármester köszöntötte fel
virágcsokorral és egy Paksot bemutató
könyvvel hétfőn. A város vezetői Orbán
Viktor miniszterelnök jókívánságait is
tolmácsolták a város szépkorú polgárá-
nak.                                             -vida-

Rozi néni nem ijedt meg
a férfimunkától

Egy Pakson tartott nyugdí-
jastalálkozón határozták el a
Dunakömlődi Nyugdíjas Ér-
dekszövetség férfitagjai, hogy
dalkört hoznak létre. – Min-
denki szerepelt, nekünk meg
fájt a szívünk, hogy mi nem
tudunk semmivel előrukkolni.
Akkor határoztuk el: ha törik,
ha szakad, csinálunk valamit
– idézi fel Szurovecz István.
A társaságban akadt néhány
valódi mulatós gyerek, ezért
döntötték el, hogy nótázni
fognak. Az elnevezésen tana-
kodván megállapították ma-
gukról, hogy úgyis olyan fél-
nótások, s máris túlestek a
névválasztáson. Azt viszont
maguk se gondolták volna,
hogy ilyen gyorsan ennyire
népszerűek lesznek. Most –
alapításuk második évfordu-

lóján – harmincöt fellépést
tudhatnak maguk mögött.
Csak idén tizenkilenc helyszí-
nen énekeltek Dunaföldvártól
Bösztörpusztáig, a Magyarok
Országos Gyűléséig. Leg-
utóbb a szépkorúak hetének
záró ünnepségén léptek szín-
padra. 

Kilencen alkotják a nyugdí-
jasklub égisze alatt működő
csapatot. Akad köztük olyan
is, aki még aktív, de tagja a
klubnak. Szakmai vezető, ta-
nár nincs, az újabb darabokat
közös megegyezéssel választ-
ják ki, s maguktól, egymástól
tanulnak. – Több mint kétszáz

nótát tudunk, van miből válo-
gatni – említi Szurovecz Ist-
ván. Heti két alkalommal a fa-
luházban próbálnak. Már
egyenruhájuk is van, a klub
elnöke, id. Ulbert Sándor pá-
lyázott sikerrel, az így nyert
húszezer forintból vásároltak
ingeket. 

A társaság vezetője azt
mondja, nagyon jó a hangulat
a csapatban, szeretnek együtt
lenni, tréfálkozni, s az pedig
külön öröm, ha sikert arat-
nak, jó hangulatot teremte-
nek és sikerül elfeledtetni
hallgatóságukkal a gondokat.
– Nagyon szívesen csináljuk,
annyira összeszoktunk, olya-
nok vagyunk,  mint egy csa-
lád – foglalja össze Szu-
rovecz István.

Vida Tünde

Több mint kétszáz nóta a repertoár

A dal
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Egy hazánkban még kevéssé
ismert természetes módszer, az
akupresszúra lehetőségeit nép-
szerűsíti Pakson Tibay Fe-
rencné. Terike az elmúlt két év-
ben 250 foglalkozást tartott,
ahol hatszáz ember fordult meg.
Ma már nemcsak Pakson, ha-
nem Szekszárdon és Dunaújvá-
rosban is szervez csoportokat.
A szervezés nem jelent számára
újdonságot vagy nehézséget, hi-
szen óvodai szaktanácsadóként,
szakfelügyelőként sokszor
szembesült ilyen feladatokkal.
Ma viszont már nyugdíjas éveit
tölti. Eleinte a család kötötte le
megszaporodott szabadidejét:
az unokák kicsik voltak, az idős

szülők is gondoskodást igényel-
tek. Egy tragédia néhány éve őt
is, a családot is padlóra küldte.
Ebben az időszakban figyelt fel
Kondor Katalin különleges em-
bereket bemutató portrésoroza-
tában dr. Eőry Ajándokra, a ter-
mészetes gyógymód élharco-
sára. Úgy döntött, részt vesz az
orvos, természetgyógyász,
akupunktőr vezette képzésen
Budapesten, ahol a test- és
fülakupresszúra történetéről, a
kínai energiatan alapelveiről és
a meridiánpontok hatásmecha-
nizmusáról tanult. A módszer
testi, lelki hatása Tibay
Ferencné szerint szenzációs.
Azontúl, hogy jobb lett a közér-

zete, visszanyerte életkedvét,
búcsút mondhatott a fáradtság-
nak és a gyógyszereknek is.
Mint mondja, az akupresszúrá-
val gyógyszer és különféle gé-
pek nélkül le lehet győzni a be-
tegségeket. Előnye – teszi hoz-
zá –, hogy nincs mellékhatása,
kis ügyességgel szinte minden
helyzetben és helyen végezhe-
tő, általa bárki kezébe veheti sa-
ját egészségét, javíthatja testi,
lelki állapotát. A lényege – fej-
tegeti Terike –, hogy testünket
behálózó meridiánokban áram-
lik a csí, azaz az életenergia. A
megfelelő pontok nyomásával
ezek működési zavarait lehet
feloldani. A meridiántornákon,

amelyek valójában inkább fog-
lalkozások, mint testedzések,
Terike megtanítja az általa is-
mert módszereket, hogy minél
több ember élhessen egészsége-
sen akár száz évig is, ahogy a
tradicionális kínai medicina
szlogenje hirdeti. 365 pont van
az ember testén, egyik segítsé-
gével a vérnyomást csökkent-
hetjük, a másik az emésztést se-
gíti, megint másik a hányingert
űzi el. Az orr alatt például SOS-
pont van, amelynek megfelelő
nyomásával elérhetjük, hogy a
fogfájás, fejfájás elmúljon, me-
séli. Elárulta, hogy nagyon
nagy az érdeklődés, és nagyon
sok szeretet és hála sugárzik fe-
lé a foglalkozásokon, amelyek-
nek a lényege az, hogy tudását
továbbadva elősegítse, hogy
minél több ember megismerje a
gyógymód jótékony hatását.

-vt-

Hajdú János polgármester a szépkorúakat
köszöntő városi ünnepségen arról beszélt,
hogy meg kell teremteni a generációk és
különböző világaik összhangját. Meg kell
találni, ki kell választani mindent, ami a
jelenben hasznos és értelmesen használ-
ható. Meg kell mutatni, tartani mindent,
ami a múltból értékes és átörökíthető.
Meg kell magyarázni, mi a haszontalan és
a hasznos, mi a jelentéktelen és a fontos.
– Meg kell tanítanunk, amit nekünk taní-
tottak a szüleink, hiszen az erkölcs nem
változik, az élet ma is a régivel azonos
rend szerint halad – hangsúlyozta. – Tu-
dom, nagyon nehéz eligazodni a mai vi-
lágban. Nagyon nehéz a mértéktartás és
az arányosság elvét követni, azt megtar-
tani és átadni. Türelem és alázat kell
minden jó és értelmes cselekedethez. És
mindenekelőtt hit, hogy nem kell lemon-
danunk a múltunkról, nem kell átértékel-
nünk a korábban tanultakat – fűzte hoz-
zá. Kiemelte, hogy meg kell értetni a fi-
atalokkal, hogy nem a sorozatok, a mé-
diasztárok, a celebek világából kell pél-
dát venniük, hanem elődeikről, akik bi-
zonyára a helyes, józan, mértéktartó
szemléletet adhatják át nekik; akik tud-
ják, hogy az egészség, a családi béke és
az ebből következő biztonság fontosabb,
mint az anyagi jólét, mint a népszerűség,
mint a pillanatnyi siker.

A város polgármestere Paks szépkorú
polgárait köszöntve azt kérte, hogy le-
gyenek társai a városvezetésnek abban,
hogy a jelenlegi és különösen a fiatal ge-
neráció ne csak a szűkebb családban, ha-
nem a városi közösségben is helyesen ér-
telmezze a dolgokat, a viszonyokat.

Legyenek segítő gazdái a városvezetés-
nek, hiszen tapasztalatuk, bölcsességük
nélkül a városvezetőknek is nehezebb.
Kiemelte, hogy a városvezetés sokat tesz
annak érdekében, hogy a rászorultak,
idősek olyan támogatásban is részesülje-
nek, amelyre más városokban nincs lehe-
tőség. 

Ezek után Tell Edit alpolgármester egy
korábbi kiállításmegnyitón elhangzott
gondolatait idézve arról beszélt, hogy
feledésbe merült az életnek az a rendje,
amikor a mesterembereket, a gazdákat
mindenki tisztelte, amikor a gazdák időt
szántak a dologra. Sürgés-forgás volt,
kedv, nem pedig sietés és kapkodás. 
– Ma sem kellene több a rendhez, a bol-
dogsághoz, mint akkoriban… Szorga-
lom, kitartás, mértéktartás és hit minden
időben. Koroktól, életkortól függetle-
nül. S akkor mi, mai emberek, ha a tár-
gyakhoz nem is, de talán visszatalál-
nánk önmagunkhoz, szüleinkhez, nagy-
szüleinkhez – húzta alá.

-tünde-

Hitről, alázatról A PAKSI ÖNKORMÁNYZAT szociális ellátó-
rendszerében kimondottan idősek számára
biztosított kedvezmény csak egy van, de a
más korosztályok számára is igénybe vehe-
tő támogatások között sok olyan létezik,
amelyet jellemzően az idősebbek igényel-
nek. Ezek mindegyikére igaz, hogy a város
az átlagosnál nagyobb kört támogat, derült
ki Badics Istvánné szavaiból. A szociális
osztály vezetője elmondta: a szemétszállí-
tási díj esetében az egyedül élő, 70 év felet-
tiek féléves mentességet kapnak; akik csa-
ládban élnek, negyedéveset. Szociális rá-
szorultság esetén teljes mentesség is elkép-
zelhető. A közgyógyellátás, lakásfenntartá-
si támogatás, átmeneti segély, karácsonyi
élelmiszercsomag, ingyenes kábeltévé
alapcsomag nem korhoz kötött, hanem rá-
szorultsághoz, de például a közgyógyel-
látásra igaz, hogy inkább az idősebbek él-
nek vele. A kábeltévé alapcsomag, vala-
mint a karácsonyi élelmiszercsomag eseté-
ben is több a nyugdíjas korú az igénylők
között. Badics Istvánné elmondta: az idő-
sek klubja működtetése kötelező feladat,
ennek eleget is tesz a város, bár az intéz-
mény helye nem túl szerencsés. Az idősek
otthona fenntartására nem kötelezi törvény
a várost, ennek ellenére fenntartja a 86 fé-
rőhelyes intézményt. Az ellátások közé so-
rolható a házi segítségnyújtás és a jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás, amely
zömmel az idős embereket érinti.           -vt-

Nyugdíjasként tanulta 
ki az akupresszúrát
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Húsz év írásaiból válogatott
új könyvében Serdült Benke
Éva. Az Elindultam szép ha-
zámba című kötet, a Hiador
sorozat legújabb tagjaként a
Pákolitz István Városi
Könyvtár gondozásában je-
lent meg.  

A sorozat megálmodója, Gu-
tai István köszöntötte az újabb
Hiador könyv alkotóját és a
megjelenteket a kötet bemuta-
tóján a Pákolitz István Városi
Könyvtárban. Serdült Benke

Éva könyve Elindultam szép
hazámba címmel a sorozat
nyolcadik kiadványaként je-
lent meg.

– Pakshoz valamilyen mó-
don kötődő művészek portréit,
és irodalommal, történelem-
mel, élményekkel színesített
úti jegyzeteket válogattam
össze ebben a könyvben, az
első írás például az 1989. de-
cemberi, Erdélybe induló kon-
voj történetét eleveníti fel –
mesélte el a szerző. Az írások-
kal a Magyarországon élő er-

délyiek lapjában, az Átalvető-
ben és a Paksi Tükörben is ta-
lálkozhattak az olvasók. Az El-
indultam szép hazámba című
kötet Serdült Benke Éva máso-
dik könyve, az első Palágyi
Menyhért munkásságának állí-
tott emléket. Az alkotó már
egy újabb kiadvány előkészíté-
sén dolgozik, amelyben kevés-
bé ismert történelmi esemé-
nyeket mutat be kutatásai alap-
ján az olvasóknak a
megszokottól eltérő megköze-
lítésben.  Dallos Szilvia

Elindultam szép hazámba

Kitartó munkájuk meghozta
gyümölcsét, immáron húsz
esztendeje őrzik a sváb zenei
hagyományokat. Az országo-
san és határainkon túl is is-
mert és elismert Roger Schil-
ling Fúvószenekar a Kenyér-,
hal- és borünnepen ülte szüle-
tésnapját. 

A Roger Schilling Fúvószene-
kar 1991 májusában alakult 14
taggal. Néhányan közülük az
akkori városi zenekar tagjaiként
vetették fel, hogy sváb zenét
szeretnének játszani. Az ötlet
nem aratott osztatlan sikert, ám
a szívből jövő szándék, hogy
gyökereikhez hűen őrizzék a
sváb hagyományaikat erős volt,
így Fritz József, Kajsza Árpád,
Hirt József és Féhr György
munkához láttak. Az első lépés,
azaz a zenészek toborzása nem
volt nehéz, ám a folytatás annál
inkább, nem volt ugyanis hang-
szerük. Akár fel is adhatták vol-
na, de nem így történt, hanem
addig kerestek, kutattak, kér-
deztek, amíg összejött néhány
kölcsönhangszer. Eleinte eze-
ken muzsikáltak a heti próbá-
kon, majd szponzori támogatás-
nak köszönhetően az indulás
évének végén megvásárolták az
első saját hangszereiket. A ze-
nekar tagjaiból 1994 decembe-
rében megalakult a Német Ze-
nebarátok Egyesülete. 

A Roger Schilling fellépett
már többek között Györ-
könyben, Németkéren, Buda-
pesten, Szekszárdon, Sopron-
ban, állandó szereplői a paksi
nagyrendezvényeknek. A társa-
ság első külföldi útja a spanyol-
országi Calellába vezetett 1993
őszén, ahova két év múlva is-

mét visszatértek, de jártak Gö-
rögországban, Laudában,
Gerlingenben, Büchenbachban
és testvérvárosunkban: Rei-
chertshofenben, amelynek ze-
nekarával a Reichertshofener
Musikantennel régóta jó kap-
csolatot ápolnak. A szereplések
mellett számos versenyered-

ménnyel, ezüst és arany minősí-
téssel is büszkélkedhetnek.
Nemcsak fellépéseik száma
gyarapodott, hanem zenei re-
pertoárjuk is egyre bővült. Van
egy kottafüzetük, amelyet csak
úgy hívnak: „a hatórás anyag”.
Ha ebből játszanak, a zenekar
vezetője bemond egy számot,
és mindenki tudja, melyik darab
következik. Elsősorban ma-
gyarországi sváb népzenét szó-
laltatnak meg, de a teljes zenei
anyagukban megtalálhatók né-
metországi népzenék és műda-
lok is, valamint magyar indulók
és filmzenék, így akár tíz órán
keresztül tudnának játszani
egyfolytában ismétlés nélkül. A
társaság összetartó ereje egy-
más elfogadásában, a barátság-
ban rejlik; ugyanakkor kulcs-
fontosságú vezetőjük, Fritz Jó-
zsef szakmai tudása, elismertsé-
ge. Ahogy Féhr György megfo-
galmazta, így összetartani a ze-
nekart csak Józsi képes. A 2008
óta Pro Urbe-díjas Roger Schil-
ling Fúvószenekar a Kenyér-,
hal- és borünnepen tartotta szü-
letésnapját, ahol az esti koncer-
tet megelőzően Fritz József ze-
nekarvezető köszönetet mon-
dott a társaságnak, a város ön-
kormányzatának, a német nem-
zetiségi kisebbségi önkormány-
zatnak, támogatóiknak és nem
utolsósorban a közönségnek az
éltető tapsért.       Kohl Gyöngyi

Huszadik esztendeje fújják

A Roger Schilling Fúvószenekar a 90-es évek derekán
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Már a második generáció vesz
részt abban a diákcsereprog-
ramban, amelyet az idén 65
éves Paksi Úttörők szerveznek
a város és Kézdivásárhely kö-
zött. Vannak olyan egymást
látogató gyerekek, akik már
édesanyjuktól örökölték a
kapcsolatot. Az eredetileg ál-
talános iskolások számára
szervezett program egyébként
is belenőtt a középiskolákba:
mind a gimnázium, mind az
ESZI részese a város általános
iskolái mellett. E héten negy-
venkét kézdivásárhelyi diák
vendégeskedik Pakson. Ahogy
ez minden alkalommal lenni
szokott, családok fogadják
őket, s a helybeli gyerekekhez
csatlakozva élik azok minden-
napjait. Szeptember 30-i érke-
zésüket hangos ováció kísérte,
hiszen többségük nem az isme-
retlenbe jött. Mezősi Árpád, a
Paksi Úttörők vezetője el-
mondta, eleinte tavasszal és
ősszel is volt találkozás, az
utóbbi tíz évben viszont évente
egy van. Ebben az évben az er-
délyi település a soros. Az is
szokás már, hogy a kézdi-

vásárhelyiek paksi látogatásu-
kat egy budapesti kirándulással
zárják, s az is hagyomány,
hogy a Regélő mesemondó
versenyen, amelyet szintén a
Paksi Úttörők hívtak életre, be-
mutatják mesemondó tudomá-
nyukat. 

Az idei Regélőnek, amelyet a
paksi önkormányzat támogatá-
sával rendeztek, kevesebb mint
húsz nevezője volt Kézdivásár-
helyről, Paksról és Tengelicről.
Paks másik két, magyarok lak-
ta testvérvárosa, Galánta és

Visk is állandó résztvevője
volt a seregszemlének, de – an-
nak ellenére, hogy az ellátá-
sukról gondoskodtak volna a
meghívók – idén nem tudták
vállalni az utazás költségeit. A
mesemondás másfél évtizedes
múltú megméretése a szokásos
mederben zajlott: a Pákolitz
István Városi Könyvtárban
szüleik és felkészítőik, vala-
mint a jól bevált összeállítású
zsűri előtt szabadon választott
mesét adtak elő. Sebestyén Ist-
ván kakasdi székelymesemon-

dó Lázár Ágnes gyermek-
könyvtáros és Tell Edit alpol-
gármester oldalán értékelte az
apróbb-nagyobb mesélőket.
Döntésük értelmében alsó ta-
gozatban a Deák Ferenc Álta-
lános Iskola tanulója, Vidá-
kovics Elián kapta az első dí-
jat, felkészítője Pulainé Ga-
lambos Erika. Második helyen
Rohn Csenge Villő (Tengelic)
végzett, harmadik lett a II. Rá-
kócziból Varga Dávid. Bonda
Boglár Kézdivásárhelyről kü-
löndíjat kapott. Felső tagozato-
soknál Füleki Zsófiát hirdették
ki győztesnek, ő kapta a
zsűrielnök különdíját is. A
kézdivásárhelyi Petőfi Általá-
nos Iskola diákját Balog Kata-
lin készítette fel. Második lett a
deákos Joó Adrienn, harmadik
helyen pedig Nikl Kamilla Ma-
ja végzett a Bezerédj Általános
Iskolából. A tengelici Rudolf
Evelin különdíjat vihetett haza.
A Regélő dallal indult – Füleki
Zsófia örvendeztette meg az
egybegyűlteket énekével –, és
mesével ért véget: Sebestyén
Istvánt hallgatták meg gyere-
kek és felnőttek.           Vida T.

Viszonozták a látogatást a kézdi diákok

Életének 76. évében szeptember
27-én elhunyt Makovecz Imre
nemzetközi hírű építész, a ma-
gyar organikus építészet több-
szörösen kitüntetett, stílusterem-
tő alakja, aki rövid ideig Paks
főépítésze is volt. A budapesti
születésű szakember első ki-
emelkedő munkájának a paksi
Szentlélek-templomot tartják: a
karcsú, tűhegyes csúcsban vég-
ződő, ívelt kapubejáratú épület
országos hírnevet hozott
Makovecz számára. A Hősök te-
rén található római katolikus
templom tervezéséhez 1987-ben
kezdett hozzá, a fa iránti rajon-
gásáról ismert építész ezúttal is
hű maradt önmagához: az épít-

kezés során mintegy 200 köb-
méter faanyagot használtak fel,
a templom építésénél a legtöbb
feladatot az ácsmunka adta. A
Szentlélek-templomon kívül so-
kan még két épületet  kötnek
Makovecz Imre nevéhez: bár a
lakótelepi piac és az ASE sport-
csarnok épülete is a neves épí-
tész tervezői stílusát idézi, előbbi
Zsigmond Ágnes (Makona Ter-
vező Kisszövetkezet), utóbbi
Bozóki Judit és Virág László
(Agrokomplex Agárd
Középülettervező Csoport) keze
munkáját dicséri. Üdvözlet
Paksról! című sorozatunk követ-
kező írása a Szentlélek-temp-
lommal foglalkozik majd.   -md-

Paksi alkotása
hozott neki hírnevet
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Idén negyedik alkalommal
kerül sor a Múzeumok Őszi
Fesztiváljára, amelynek ke-
retében mintegy százhetven
múzeum fog össze, hogy hat
héten át színes és változatos
programokat kínáljanak ki-
csiknek és nagyoknak egy-
aránt. Az október 3-án kez-
dődött programsorozat a
múzeumok őszbúcsúztató
rendezvényével zárul no-
vember közepén. 

Az országos kezdeményezés-
hez a paksi Városi Múzeum is
csatlakozott, a következő he-
tekben gyermekfoglalkozások
és kiállítások mellett október
7-től egy héten keresztül a
belgrádi egyetem szervezésé-
ben a Vinca-kultúra mutatko-
zik be. A Nemzeti Kulturális
Alap által támogatott országos

rendezvénysorozat keretében 
A dunai élet jelentősége a 19.
századi Paks történetében té-
mát dolgozza fel az intézmény
a 6-11 év közötti gyerekekkel.
A három héten át zajló prog-
ram során elsőként a hajómal-
mokkal ismerkedhettek a gye-
rekek, a következő foglalko-
záson október 17-től 20-ig pe-
dig a gabona felhasználásának
és a kenyér elkészítésének rej-
telmeibe, majd november 7-
től 10-ig a halászat mestersé-
gébe nyerhetnek betekintést a
diákok. Az egyes foglalkozá-
sokon az aktuális téma játékos
ismertetése mellett vetélke-
dőkre, kvízekre, kézműves
foglalkozásokra is sor kerül,
az ingyenes programokra a
szervezők folyamatosan vár-
ják az általános iskolák jelent-
kezését. Érdeklődőből nincs

hiány, idén elsőként nagy-
csoportosok is jelentkeztek a
programra, emellett minden
paksi általános iskola jelezte
részvételi igényét, sőt a kistér-
ségből is érkeznek tanulók a
foglalkozásokra, mondta el la-
punknak Vass Napsugár mú-
zeumpedagógus. 

Minden bizonnyal nagy ér-
deklődésre tarthat számot a la-
punk megjelenése után kezdő-
dő egyhetes kiállítás is, ami a
szerbiai Belgrádi Egyetem
szervezésében az újkőkori
Vinca-kultúrába nyújt bete-
kintést az érdeklődőknek. A
tárlat Európában csupán há-
rom helyen látható, Pakson
Temesváron és Vincán. A
kontinens egyik legrégebbi és
legjelentősebb újkőkori civili-
zációját bemutató kiállítás,
mely a kor tárgymásolatait,

rekonstrukciókat és digitális
bemutatókat vonultat fel, ok-
tóber 7. és 14. között látogat-
ható a paksi Városi Múzeum
kiállítótermében. Az októberi
programokat követően no-
vemberben az advent és a ka-
rácsony kerül reflektorfénybe,
egy újabb érdekes kiállítás ke-
retében téli munkákat, téli
szórakozásokat bemutató tár-
lat nyílik a múzeumban.

-md-

Első kiutazásakor még csupán
a kalandvágy és kíváncsiság
hajtotta Magyar Melindát, ké-
sőbb barátok és biztos megél-
hetés várta vissza Londonba.
Mint mondta, már a kezdetek-
től könnyen beilleszkedett az
Egyesült Királyság színes ol-
vasztótégelyébe, amit mára
második otthonának érez. 

Melinda a pécsi egyetemen
kezdte meg tanulmányait
magyar–kommunkáció sza-
kon, majd a negyedik sze-
mesztert követően úgy dön-
tött, kipróbálja magát kül-
földön is. Kezdetben egy is-
merőse segítette az elindulás-
ban: bár azelőtt sosem járt
Londonban, már az első be-
nyomása pozitív volt és a sze-
rencse is mellé szegődött,
ugyanis hamar munkát talált
egy pizzériában. Bár kiutazá-
sa csupán rövid nyári kaland-

ként indult, korán meg-
tapasztalta a külföldi munka-
vállalás anyagi előnyeit, így
tovább maradt. Ugyanazért a
munkáért sokkal jobban fizet-
nek, mint itthon, a jól dolgo-
zót megbecsülik, ha megfele-
lően teljesítesz, akkor hosszú
távon terveznek veled, ösztö-

nöznek a tovább-, feljebblé-
pésre, fejtette ki. Egyetemi
tanulmányai befejeztével a
szakmájában szeretne elhe-
lyezkedni Angliában, amihez
kezdeti tapasztalatként jó
szolgálatot tesz, hogy az el-
múlt években dadusként, pót-
anyukaként gyermekekkel
foglalkozott. Mint mondta,
mivel képzését ebben a félév-
ben szeretné befejezni az
egyetemen, nem zavarta,
hogy kvalitásainál, Magyar-
országon folytatott tanulmá-
nyainál egyszerűbb feladato-
kat kellett kint elvégeznie. 
– Lényegesnek azt tartottam,
mint itthon is, hogy minden
munkát tisztességgel lássak
el – mondta. Első munkahe-
lyén a családias légkör elle-
nére rövidesen új kihívásokra
vágyott, így szegődött el brit
családok csemetéi mellé kez-
detben pótanyukának, majd

nevelőnek, ahol 4-12 éves
gyerekeknek tartott foglalko-
zásokat. Azt vallja, bár a beil-
leszkedés könnyen megy egy
olyan befogadó társadalom-
ban, mely különböző kultúrá-
jú és nemzetiségű emberek
olvasztótégelye, a külföldi
munkavállaláshoz minden-
képpen bátorságra, rátermett-
ségre és önbizalomra van
szükség: a nyelvtudás mellett
fontos a munkabírás, a rugal-
masság és főleg az a fajta
hozzáállás, hogy igenis meg
tudod, meg fogod oldani az
előtted álló feladatot, ecsetel-
te. Melinda elmondta, kint
megtalálta önmagát, a pozitív
tapasztalatok és a kedvező
bérezés ellenére azonban nem
könnyű a hozzátartozóktól és
a barátoktól való elszakadás.
Hosszú távon az otthonterem-
tést itthon, családja közelé-
ben képzeli el. Matus Dóra

Kint rátermettségre 
és önbizalomra van szükség

Paksiak a nagyvilágban

A dunai életről tanulnak
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Jó napot, mi újság?

A tudomány vívmányainak él
Hol sportemberként, túravezetőként,
hol újságíróként, hol alkalmi utazás-
szervezőként találkozhatunk Gyulai Já-
nossal. A ma már nyugdíjas, négygyer-
mekes gépészmérnök különös érdeklő-
dést táplál a technika vívmányai iránt,
saját szavai szerint ritka nagy élvezettel
fogadja be az újdonságokat. 

Nem egyszerű Gyulai János életét kibo-
gozni, folyton azon kapjuk magunkat,
hogy valamiféle technikai csoda részletei-
ben merülünk el. A tudomány vívmányai
– köztük a fizika és informatika újdonsá-
gai – iránti érdeklődés nem új keletű, Já-
nos már az egyetem alatt a tudományos di-
ákkörre járt, és sok időt töltött az Automa-
tizálási Kutatóintézetben. Itt találkozott
először a számítástechnikával, ami azóta
is érdeklődésének fókuszában maradt.

Eredetileg villamosmérnökire készült, de
a jelentkezéskor úgy tudta, hogy majd az
első év után válik szét a két szak. Ma már
nem bánja, hogy gépészmérnök lett. – Ér-
dekes volt, sokkal konkrétabb, és nem is
ráz… – indokolja. Paksra 1980. május 1-
jén érkezett Orosházáról. A tréfásnak
szánt kérdésre, hogy felvonult-e, azt
mondja igen, otthon, ezért nem is akarták
elfogadni folyamatosnak a munkaviszo-
nyát új munkahelyén. Orosházán az üveg-
gyárban dolgozott. Túl sokat. Első felesé-
ge ezért ösztökélte, hogy menjen Paksra,
ott talán könnyebben, többet kereshet az új
erőműben. 

– Én eljöttem, ő otthon maradt és bead-
ta a válópert – mondja János, aki Pakson
új otthont, új családot alapított. Itt is, ott
is két gyermeke született, akik ma már
felnőttek, s két unokája is van. A munka
és család mellett fontosnak tartotta min-
dig, hogy az újdonságokról tudomást sze-
rezzen, ha lehet közvetlen forrásból, mert
– ahogy mondja – amit az ember tudott,
az már rég nem úgy van. Példaként hozza
fel a minapi hírt, miszerint felfedezték a
CERN-ben, hogy a neutrinók gyorsabbak
a fénynél. – 300 006 km/s-mal mennek,
ha ez igaz, bukott az egész fizika Einstein
óta – mondja. A felvetést, hogy rengeteg
tudást halmozott fel, azzal hárítja el,
hogy nagyon felszínes ez a tudás, mert az
érdeklődése igen széleskörű, inkább
többféle dolognak igyekszik utánanézni
elsősorban azért, hogy minél egyszerűbb
magyarázatokat találjon. Kis túlzással a

világot bejárta már ezek után az informá-
ciók után, természetesen járt az említett
CERN-ben, állandó résztvevője hazai és
külföldi tudományos világkiállításoknak,
konferenciáknak. Ennek kapcsán máris
említi, ha sikerül kijutnia, október 16-án
Münchenben egy műholdas navigációról
szóló konferencián lesz. Lelkesen mond-
ja, hogy tavaly már négyszáz téma szere-
pelt, köztük például az, hogy műhold se-
gítségével miként tud egy autó emberi
beavatkozás nélkül konvojba sorolni.

– Mondhatnám, hogy sehogy – válaszol
arra a kérdésre, hogy sikerült-e hasznosí-
tani az újdonságokat munkájában és a
hétköznapokban. Aztán persze kiderül,
hogy az anyagvizsgálatban milyen hasz-
nát látták annak, hogy neki volt először
az országban 3D-s egere, a reaktorcsar-
noki daruzást az ötlete nyomán tudták
precízebbé tenni, a Balaton-átúszásnál
azt a vonalkódos időmérő rendszert hasz-
nálják, amit ő dolgozott ki, és varrógép-
pel helyettesítette a bélyegrecézőt. Gye-
rekei iskolájában pedig a batyusbálokon
digitálisan jelenítette meg a tombolasor-
solásnál kihúzott számokat, hogy azok is
lássák, akik a visszhang miatt nem hallot-
ták őket. – Nem tartom számon, hány újí-
tásom van használatban – árulja el, majd
régről is hoz egy példát. Amikor vasútgé-
pész-technikumba járt, az Élet és Tudo-

mányban olvasta, hogy rakétát lőnek fel.
Elment a műszaki könyvtárba, kivette az
erről szóló könyveket, és igaz, hogy azok
oroszul és németül íródtak, ő a rajzok se-
gítségével rendesen megtanulta az ehhez
kapcsolódó vízgőztáblázatot. Azt sajnál-
ja, hogy nyelveket azóta sem beszél, pe-
dig többször nekifogott, még olyan „al-
vós magnót” is beszerzett, amit nagyon
reklámoztak. Angollal, olasszal és né-
mettel is próbálkozott, utóbbiból ért is
valamicskét.

Azt, hogy nyugdíjba ment, azért sajnál-
ja leginkább, mert annyi mindent lehetett
volna még csinálni. Nem mintha nyugdí-
jas évei unalmasan telnének. Hogy csak
a közelmúltról beszéljünk: alig ért véget
az általa életre hívott Daróczy-virtus-
úszás, máris utazást szervezett a jövőbe,
és egy busznyi emberrel maga mögött
bejárta fél Európát. Nem szakított az új-
ságírással sem, továbbra is tudósítja az
Atomerőmű újságot, ahol elsősorban a
technológiai újítások közérthető közzé-
tételében számítanak rá. A tollforgatást,
mint ahogyan az utazásszervezést is az
újdonságok megismerése iránti csillapít-
hatatlan éhsége hívta életre. Előbbinek
praktikus oka volt: újságíró-igazolvány-
nyal számos kiállítás, konferencia in-
gyen látogatható, s ha már ott volt, nagy
örömmel adta közre az ott tapasztaltakat.
Az országjárásnak is hasonló az indoka:
amikor egy-egy távoli helyszínre akart
utazni, útitársai szóvá tették, hogy „és ki
akar kétezer kilométer szalagkorlátot lát-
ni”. Hogy ne így legyen, János felkutatta
a látnivalókat, meg azt is, hogyan lehet
őket leggazdaságosabban felkeresni és
mit érdemes tudni róluk. 

A lendület – állítja – nem hagyott alább,
pedig gyorsan telnek az évek, ma már ab-
ban a korban van, hogy a buszon ingyen
utazik. Aztán nevetve elárulja, hogy má-
sodszor járt a Mixnitzben, de úgy tűnt,
mintha előző útján a létrák meg az utak
nem lettek volna olyan meredekek. Azt is
bevallja, hogy van némi adóssága a ház
körüli munkában, de az valahogy nem áll
a kezére. – Lenne rá időm, de ellógok ott-
honról az ilyen feladatok elől, röstellem is
a dolgot – mondja. A kérdésre, hogy mire
a legbüszkébb, szinte rávágja: hát a gyere-
kekre! Előbb-utóbb csak megjön az eszük
és rájönnek, hogy érdemes tanulni…

Vida Tünde
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Sport

Az Európai Labdarúgó Szö-
vetség követelményeinek
megfelelően Magyarorszá-
gon is kizárólag olyan tréner
dolgozhat vezetőedzőként a
futballkluboknál, aki rendel-
kezik valamilyen szintű
UEFA-diplomával. Hazánk-
ban jelenleg 103-an végeztek
már pro licences tanfolya-
mot, köztük Kis Károllyal,
Lengyel Ferenccel, Buzás
Attilával és Osztermájer Gá-
borral. A legmagasabb szintű
képzés kétévente tizenöt fő-
vel zajlik. Idén a hallgatók
közt található Máté Csaba, az
MVM Paks pályaedzője, aki
korábban a Magyar A-válo-
gatottnál Erwin Koeman se-
gítője volt. 

– Nem olyan egyszerű ma
egy NB I-es csapat kispadjára

ülni, mint beszélni róla. Lát-
hatjuk, Kis Károlynak is kacs-
karingós volt az útja Paksig.
Később mindenképp szeretnék
élvonalbeli gárdánál vezető-
edző lenni, érzek magamban
annyi ambíciót, de most az a
legfontosabb, hogy új ismere-
tekkel gazdagodjak – fogalma-
zott Máté Csaba. A pro tanfo-
lyam egyéves, a hallgatók fut-

ballelméleti alapokkal ismer-
kednek, valamint 100 órás an-
gol nyelvtanfolyamon vesznek
részt. Gyakorlati tudásukról
bemutatóedzéseken adnak szá-
mot, mely legutóbb Pakson
zajlott. A Fehérvári úti stadi-
onban jelen volt a Magyar
Labdarúgó Szövetség edző-
képző központjának igazgató-
ja, dr. Mezey György is, aki

elismeréssel beszélt az MVM
Paks csapatáról. 

– A nemzetközi futballtörvé-
nyeket a paksi profi világ sem
kerülheti el. Ma az, hogy kül-
földi játékosokat, edzőket
szerződtetnek a csapatok, már
természetes. Ugyanakkor örü-
lünk, hogy Pakson ilyen szel-
lemiség uralkodik. A komoly,
tudatos szakvezetői gárda mel-
lett a játékosok hozzáállása is
példaértékű. Öröm nézni ezt a
csapatot – tette hozzá Mezey.
Az előírás szerint az edzőknek
külföldi, Bajnokok Ligájában
és Európa Ligában játszó csa-
patokat is tanulmányozniuk
kell. Máté Csaba, aki koráb-
ban Hollandiában futballozott,
Eindhovenbe és Utrechtbe ké-
szül.

Faller Gábor

Mezey: Öröm nézni a paksi csapatot
HÉT GÓLT LŐTT ÉS HATOT KAPOTT a legutóbbi két játéknapon az
MVM Paks labdarúgócsapata az OTP Bank Ligában. A 10. for-
dulóban hazai pályán a pécsi MFC ellen 4:4-es döntetlen
született, a zöld-fehéreknél Böde Dániel háromszor, míg Sifter
Tamás egyszer volt eredményes. A következő összecsapáson a
Budapest Honvéd otthonában 3:2-re győzött Kis Károly
együttese, ekkor kétszer Vayer, egyszer Böde talált az ellenfél
hálójába. Az MVM Paks a 11. fordulót követően 14 ponttal a
táblázat 10. helyén áll. A gárda legközelebb október 15-én a
szombathelyi Haladás egyletét fogadja.                                efgé 

Máté László irányításával má-
sodvirágzását éli a megyei har-
madosztályban szereplő Gyapa
Derbi Sportegyesület (GYDSE)
labdarúgócsapata. A régi-új
edző vezetésével (a tréner ko-
rábban 2009-ig már dolgozott a
városrészi egyletnél és ötödik-
ként zártak a bajnoki pontvadá-
szat végén) hat fordulót követő-
en négy győzelemmel, egy dön-
tetlennel és egy vereséggel a
táblázat harmadik helyén áll a
GYDSE. A szakvezető 2011 ja-
nuárjában tért vissza az együt-
teshez, és megkezdte az új csa-
pat kialakítását. A télen mind-
össze négy ponttal az utolsó, 13.
helyen szerénykedő legénység a
szezont már a középmezőnyben
zárta. A nyáron a morálisan és
fizikálisan is megerősödött tár-
saság ugyan vereséggel kezdte
az új idényt, de ezt követően
már nem talált legyőzőre. A ré-
gi és az új játékosok hamar
megtalálták a közös hangot, a
sikerek nem a véletlennek kö-
szönhetőek. – 23 fős kerettel

dolgozom, a mérkőzéseken 16-
17-en vagyunk, ami ebben az
osztályban kimagasló létszám.
Futballistáim között nincs szét-
húzás, sértődöttség, mindenki
sikerre éhes. Varjú Elemér csa-
patkapitány remekül összefogja
társait a pályán és azon kívül is.
Edzések heti kétszer a
Dunakömlőd pályáján zajlanak,
itt játsszuk hazai meccseinket
is. Ezért köszönet a paksi város-
vezetésnek és a Paksi Sport-
egyesület irányítóinak – fogal-
mazott a vezetőedző. Hozzátet-
te, Frics István, a GYDSE elnö-
ke is mindent megtesz a jó sze-
replés érdekében.  A következő
fordulóban, Kocsolán rangadót
játszik a gárda, majd ezután ok-
tóber 15-én a Závod együttesét
fogadják. Máté László elmond-
ta, a riválisok feltérképezését
követően az idény végén reális
cél lehet a dobogó. A Gyapa
Derbi SE labdarúgócsapatának
bajnoki szerepléséről a Paksi
Hírnök hasábjain folyamatosan
olvashatnak majd.              röné

Cél a dobogó!

OROSZORSZÁG NYERTE a nyolca-
dik alkalommal kiírt Wonuc
(Nukleáris Dolgozók Egyesüle-
te) futsaltornát, melyet ezúttal
Pakson, az ESZI Sportcsarnok-
ban rendeztek. A házigazda
Magyarország (Paksi Atomerő-
mű Zrt.) csapata (képünkön)
mellett kazah, olasz, francia,
orosz, spanyol, cseh és ukrán
csapatok mérkőztek egymással.
– A futsal eltér a hagyományos
kispályás futballtól, a kevesebb
játékosnak gyorsabban kell
gondolkodnia és pontosabban
kell passzolnia. A torna végén
mindenképp az első négybe vá-

rom a csapatot – mondta el az
első mérkőzés után, a franciák
elleni 7:1-es győzelmet követő-
en Balogh Tibor csapatvezető.
A folytatásban igazi rangadó
következett: a kazahokkal 2:2-
es döntetlent játszott a házigaz-
da. A csoport harmadik mérkő-
zésén a spanyolok legyőzését
követően már az elődöntőben
volt a magyar egylet, az ukrá-
nok elleni siker már a döntőt je-
lentette. A fináléban aztán az
oroszok megállították a vendég-
látók menetelését és 6:1-re dia-
dalmaskodtak. A harmadik he-
lyen a kazahok végeztek.    efgé  
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Hosszú szünet után október 8-
án megkezdődnek a küzdelmek
a férfi kosárlabda NB I-ben. Az
Atomerőmű SE csapata a tava-
lyi szezonban a negyedik he-
lyen végzett, mind a bajnok-
ságban, mind a Magyar Kupá-
ban. A 2010/11-es bajnokság
játékoskeretéből Mészáros Za-
lán befejezte sportolói pályafu-
tását, míg Pavlik Jan, Horti Bá-
lint, Farkas Attila, Faragó Pé-
ter, Tóth Péter, Jibril Hodges,
Brooks Sales és Ian Johnson já-
tékára nem tartott igényt a
klubvezetés. Maradtak tehát
négyen: Kovács Ákos,
Körtélyesi Gergely, Morgen
Ferdinánd és Vojvoda Dávid.
A vezetőedzői poszton Horváth
Imre helyére Völgyi Péter érke-
zett. (Horváth Imre a 2011/12-
es idényben a Kis-Rába menti
Takarék Soproni KC-t dirigál-
ja.) Az új játékosok közül so-
kan dolgoztak már együtt Völ-
gyi Péterrel a ZTE csapatában
vagy az U20-as férfiválogatott-
ban. A távozók helyére érkezett
Tóth Ádám (ZTE), Kámán Ta-
más (ZTE), Lorenzo Williams
(Khimik), Donald Wilson
(Chalons), Kovács Ádám (Bp.
Honvéd), Czinger Zoltán
(NYKK), Bus Iván
(Nagykálló), Kerpel-Fronius
Balázs (Budafok-Csepel), és
Lee Nailon – róla bővebben ke-
retes írásunkban olvashat.

Nem lehet azt mondani, hogy
a felkészülés zökkenőmente-
sen zajlott volna. A felnőtt vá-

logatott keretében helyet ka-
pott Vojvoda Dávid és Tóth
Ádám, míg a kínai univer-
ziádén 19. helyen végzett ma-
gyar válogatottban Kovács
Ákos és Morgen Ferdinánd
képviselte az ASE együttesét,
így augusztus elején ők igazol-
tan voltak távol. Utóbbi két já-
tékos sérülten érkezett haza,

míg Williams rögtön a felké-
szülés elején került fel a maró-
diak listájára. Ráadásul a csa-
pat legmagasabb tagja,
Czinger Zoltán (215 cm) fájós
térde miatt nem készülhetett
együtt társaival, így Völgyi
mester néhány játékosát kény-
telen volt nem a megszokott
posztján játszatni a felkészülé-

si mérkőzéseken. Sokáig az öt-
öt elleni játékot sem tudták
gyakorolni, ezért az első mér-
kőzéseken még akadozott a já-
ték. A II. Horváth Zoltán Em-
léktornán, és a Göcsej Kupán
egyaránt bronzérmes lett a tár-
saság, de a harmadik külföldi
játékost ez idő alatt nem sike-
rült megtalálni. Szerepelt
ugyan a szombathelyi tornán
próbajátékon center poszton
Devonne Giles, de teljesítmé-
nye nem győzte meg a szakve-
zetést, és nem igazolták le. A
játékos ezután Romániában a
BC Mures csapatánál próbál-
kozott, ahol azonban pozitív
drogtesztet produkált. Miután
ezt megtudta, nyomtalanul el-
tűnt a városból – adta hírül a
BC Mures hivatalos honlapja.

Az első és egyben utolsó ha-
zai felkészülési mérkőzésre
már egy új centert várt a csa-
pat, de Lee Nailon szeptember
29. helyett csak október 1-jén
érkezett meg Paksra. Ennek el-
lenére meggyőző fölénnyel,
85-67-re nyertek Wilsonék a
Pécsi VSK ellen. Az első baj-
noki mérkőzést hazai pályán, a
Naturtex-SZTE-Szedeák ellen
játssza az ASE. 

Lapzárta után érkezett: az
Arkadia Traiskirchen elleni el-
ső Eurochallenge Kupa-selej-
tező mérkőzésen fölényes győ-
zelmet aratott az Atom, és 22
pontos előnnyel készül az  ok-
tóber 11-i ausztriai visszavágó-
ra.                      Kovács József

Új bajnokság új szereplőkkel

Lee Nailon 1975. február 22-
én az Indiana állambeli South
Bendben született, 2,06 m,
110 kg. A Texas Christian
University-re járt, 1999-ben
draftolta a Charlotte Hornets.
Karrierjének eddigi állomásai:
Adecco Milano (1999–2000),
Charlotte Hornets (2000–2002),
New York Knicks (2002–
2003), Atlanta Hawks, Orlando
Magic, Cleveland Cavaliers
(2003–2004), New Orleans
Hornets (2004–2005), Phila-
delphia 76ers (2006-2007),
Bnei HaSharon (2006-2007,
2010-2011), Lokomotiv
Novosibirsk (2007–2008),

Sporting Al Riyadi Beirut
(2008–2009),  Leones de
Ponce (2009), Piratas de
Quebradillas (2010). 2010/11-
es izraeli szereplése jól sike-
rült, 17,6 pontot átlagolt, ami-
vel a második legjobb dobó
volt a bajnokságban, mellette
4,5 lepattanót szerzett mecs-
csenként.

Nagy várakozás előzi meg az
ASE szurkolóinak körében
Lee Nailon próbajátékát. A
honi kosárlabdában ilyen
múlttal rendelkező játékos
még nem lépett pályára bajno-
ki mérkőzésen. Az NBA-ban
hét szezonban játszó, 4-5-ös
poszton bevethető játékosnak
két meccs alatt kell meggyőz-
nie Völgyi Pétert, hogy nem
csak múltja, hanem jelene is
van, és megfelel az elvárások-
nak. Az első edzéseken az már
látszott, hogy megfelelő az
erőnléte, és a labdával is bará-
ti kapcsolatban van. A Szeged
elleni mérkőzés után derül ki,
hogy szerződteti-e az Atom-
erőmű SE.

FELHÍVÁS
A Nemzeti Kulturális Alap által támoga-
tott „Múzeumok Őszi Fesztiválja 2011“
országos rendezvénysorozat keretében
„A dunai élet jelentősége a 19. századi
Paks történetében“ főtémát dolgozzuk
fel a 6–11 év közötti gyerekekkel. A há-
rom héten keresztül tartó program során
három témát vizsgálunk meg részlete-
sen játékos foglalkozások keretében.

2. „Kemencébe rakja“ 
– A gabona útja a kenyérig

Időpont: 2011. október 17–20.
Helyszín: Városi Múzeum

Jelentkezni lehet a 
06-20/883-03-73-as telefonszámon

KIADÓ 
INGATLANOK

Paks főutcáján, iroda-
házban (Tolnai u. 2.) 
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékeny-
ségre irodák kiadók.

(15 m2–80 m2).
Érdeklődni: 

30/937-2668,75/511-252.

Paksi Hirdetőiroda
Paks, Deák F. u. 3.
Tel.: 06-75-510-623; 

06-20-949-2467
E-mail: 

paksi-hirdeto@externet.hu

Eladó Madocsán 
egy 100 m2-es,
téglaépítésű 

kertes családi ház 
azonnali beköltözéssel.

Érdeklődni:
20/549-5668
20/406-8886

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel.: 75/315-983

20/9450-992

Jól felszerelt irodák, 
üzlethelyiségek kiadók 

az Erzsébet Nagy
Szálloda mellett.

Érd.: 06-20/5744-119

Fo
tó

:M
ol

ná
r 

G
yu

la



Sikerrel szerepeltek az ASE
kishajósai az őszi megméret-
tetéseken Tihanytól Balaton-
füreden át egészen Agárdig. A
Kalóz hajóosztályban az au-
gusztusi ARTESZ Kupa után
a villamosenergia-ipari talál-
kozót is megnyerte a Nagy
Róbert–Mészáros Miklós pá-
ros. Mivel a második helyre a
szintén ASE-s Mayer Tiva-
dar–Mayer Petra egység futott

be, így a csapatok versenyét is
a paksiak nyerték. Az OP ka-
tegóriában szereplő verseny-
zőknek, Spiesz Biának és
Ujváry Dénesnek az utánpót-
lás bajnokságon nem volt sze-
rencséje a széllel, a mezőny
jórészt parti halasztással töl-
tötte az időt Balatonfüreden.
A bajnokságot október köze-
pén fejezik be Balaton-
földváron.

Ugyancsak kevés szél jelle-
mezte a Caprine kupát
Balatonfűzfőn, a Pákozdi
Csata Emlékversenyt és az
Építők Finn Kupát Agárdon.
Ezeken a versenyeken Uj-
váry Dénes az egész évben rá
jellemző fegyelmezett, bátor
vitorlázással vette fel a ver-
senyt a nagy klubok utánpót-
lás-versenyzőivel. Stadler
Csaba Tihanyban a Finn

Masters Európa Kupán 39-
ből a 18., Balatonkenesén az
Országos Bajnokságon 49-
ből 19., Agárdon az Építők
Kupán 51-ből 10.  lett. Októ-
berben még további három
verseny vár az egységekre,
majd a hajók téliesítését kö-
vetően november elején meg-
kezdődnek az uszodai és tor-
natermi edzések.

-röné-
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A paksi sportegyesületek között
található Diána Lövészegyesü-
let 1993-ban alakult. Az egye-
sület elnöke harmadik éve
Nemeskéri Zsolt, a Gemenc
Volán paksi kirendeltségének
forgalomvezetője.

– Milyen körülmények között
és hol tudnak gyakorolni a klub
tagjai?

– Két pályánk van, a szabad-
téri Paks–Biritón az erőműves
összekötő út mellett található.
Az M6-os autópálya üzembe
helyezésekor az út közelsége
miatt igen jelentős korszerűsí-
tést kellett végrehajtani, hogy
megfeleljünk a biztonsági kö-
vetelményeknek. Ez a felújítás
megtörtént, így rendelkezünk a
klubban használt, illetve a feke-
telőporos fegyverek használatá-
hoz szükséges engedélyekkel.
Ezenkívül van egy pincelőte-
rünk a Retek utcában, ott sport-
pisztollyal és kispuskával lehet
gyakorolni. Igen ritkán szoktuk
használni, leginkább télen le-
hetne, de akkor nem annyira ak-
tív a tagság. Azonban annak is
megvan az engedélye.

– Lőfegyverek közül milye-
nekkel rendelkeznek?

– A kispuskák és a sportpiszto-
lyok 0.22-es kaliberűek, vannak
9 mm-es parabellum maroklő-
fegyverek, légpuskák és gáztöl-
tésű légpisztolyok. A fegyvere-
ket a valamikori MHSZ-től vet-
tük át, ebből következik, hogy
már elég idősek, de még ma is
nagyon jól működnek. Meghatá-

rozott időközönként műszakiz-
tatni kell őket, ugyanúgy, mint
egy autót. Rendszeresen vannak
ellenőrizve és karbantartva.

– Hányan vannak az egyesü-
letben, és hogy lehet oda beke-
rülni, ha valaki szeretné űzni
ezt a sportot?

– Jelenleg 92-en vagyunk, az
alapszabály szerint a klub tag-
létszámát száz főben maximál-
tuk. Az elnökség minden év
decemberében tart tagrevíziót.
Megvizsgálja, ki az, aki nem
fizetett tagdíjat – ez automati-
kus kizárást von maga után –,
illetve az év közben jelentke-
zők közül megnézi, hogy kit
vesz fel. Általában 4-6 fő je-
lentkezik évente, és nagyjából
ekkora a lemorzsolódás is.
Húsz-huszonegy éves kortól
jóval hatvan felettiig minden
korosztály megtalálható itt.

– Azt mondják, a lövészet nem
olcsó sport, mibe kerül ez a ta-
goknak egy évben?

– Nem hiszem, hogy valahol
az országban van még egy
olyan olcsó klub, mint a miénk.
Pécsett, Dunaújvárosban 26-
28.000 forint az éves tagdíj, ná-
lunk ötezer. A lőszert sem kell
megvenni a tagjainknak, sze-
rencsére tudjuk hasznosítani a
lőteret, és abból fedezzük az
éves működési költséget.

– Bérbe adják?
– Igen, több szervezet is hasz-

nálja a biritói lőteret. A terrorel-
hárítók, a paksi rendőrkapitány-
ság, az Atomix Kft. és az RHK
Kft. fegyveres őrsége, illetve
esetenként a különböző őrző-
védő szervezetek kötelező lő-
gyakorlatait is ott hajtják végre.
Minden évben készül pályabe-
osztás, az éves tervet leadjuk a
rendőrségnek, ha ettől eltérő
időpontban is használni akarjuk
a pályát, azt a rendőrkapitány-
ság felé jelenteni kell.

– A tagok mikor gyakorolnak,
versenyeznek?

– Minden hónap második és
negyedik péntekén használhat-
ják tagjaink a lőteret, illetve a
tavaszi és az őszi családi na-
pon, ami most október 22-én
lesz. Leginkább klasszikus
lőlapokra lövünk, kispuskával
50 méter, sportpisztollyal 10-
25 méter a táv. Az első helye-
zett köreredmény 78-82 között
szokott lenni a családi napo-
kon.  Jelenleg csak háziverse-
nyeket rendezünk, illetve az
Oláh László-emlékversenyt
rendezik meg a pályán már
hosszú évek óta.

– Van, aki országos szinten is
megméreti magát? 

– Jelenleg egy olyan tagunk
van Nikl László személyében,
aki versenyezni jár. Azonban
nem olyan lőfegyverekkel ver-
senyez, amilyenekkel a klub
rendelkezik, hanem úgyneve-
zett hagyományos, elöltöltős,
feketelőporos fegyvereket hasz-
nál. Van neki több fajta, csap-
pantyús, kovás, illetve gyújtó-
zsinóros. Pár hete az országos
bajnokságon két arany, egy
ezüst, két negyedik és egy hete-
dik hely volt a termése.

– Önt mi vonzotta ehhez a
sporthoz? 

– Először a társaság miatt jár-
tam le, aztán megkedveltem,
rámragadt a fegyver szeretete.
Klubnapokon én is rendszere-
sen használom az egyesület tu-
lajdonában lévő fegyvereket, de
versenyezni nem járok.

Kovács József

Közel száz tagot számlál a Diána

A szélcsenddel is megküzdöttek

A fénykép az október első hétvégéjén megrendezett 
Oláh László Emléklőversenyen készült.
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Hetedik alkalommal várta
Zöldfülű játszóházba az érdek-
lődőket a paksi Ökocsiga Köz-
hasznú Egyesület és az Atom-
erőmű SE Szabadidő Szakosz-
tálya. A közös programra a be-
lépő egy darab szelektíven
gyűjthető hulladék volt. – Cé-
lunk továbbra is a természet
megszerettetése és a környe-
zetvédelem tanítása a legfiata-
labbaktól kezdve. A gyerekek
fogékonyak, de a szülők és a
nagyszülők is gyorsan tanul-
nak – mondta el Veiczi Vero-
nika, az Ökocsiga elnöke. Arc-
festés, játék, vetélkedő, kéz-
műves foglalkozás is szerepelt
a kínálatban, a legnagyobb ér-
deklődés azonban az állatsi-
mogatónál volt. A Cseresz-
nyésben élő Szabados László
és családja többek közt kecs-
két, sünit, kacsát hozott a leg-
kisebbek nagy örömére. 

– Otthonunkban is számos di-
ákcsoport keres fel minket, és
ismerkedik az állatokkal. A vá-
rosi gyerekeknek hiányzik az,
hogy a természetben legyenek
– fogalmazott az állattartó. A
programot denevérekről szóló
előadás színesítette, és fellé-
pett a Hangoló Bábszínház is.
Az „Állati jó” bemutató, Tóth
Gábor élő állattana szintén sok
látogatót vonzott. A Zöldfülű

játszóház szervezői az idősebb
korosztályra is gondoltak, így
a Zöldtárs Alapítvány munka-
társainak komposztálási bemu-
tatója a felnőtteknek szólt. Az

esemény tűzoltó-bemutatóval
zárult. A sorozat további szí-
nes programokkal jövő ta-
vasszal folytatódik.                   

efgé
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PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255
(x)

Október 9. (vas.) 17 óra
MACI LACI

amerikai animációs film

Október 12. (szerda) 19 óra
FÖRTELMES FŐNÖKÖK

amerikai vígjáték

Október 14. (péntek) 19 óra
MAJMOK BOLYGÓJA:

LÁZADÁS
amerikai sci-fi akciófilm

Október 16. (vas.) 19 óra
A ZÖLD LÁMPÁS

amerikai sci-fi akciófilm

Október 19. (szerda) 19 óra
CONAN, A BARBÁR

amerikai fantasy

Moziműsor

Paksi Hírnök

Modern szemlélet 
a sportrehabilitációban
Ez volt a címe annak a szakmai
napnak, melynek nemrég adott
otthont a polgármesteri hivatal
nagyterme. Az eseményen
gyógytornászok és orvosok tar-
tottak előadásokat az érdeklő-
dőknek. – Többéves szakmai ta-
pasztalat mutatta, hogy szükség
van a konferenciára. Az edzők-
kel, szakemberekkel összedol-
gozva még hatékonyabb a spor-
toló munkája, ami az eredmé-
nyein is meglátszik. Célunk az
együttgondolkodás és az együtt-
dolgozás elérése – fogalmazott

Agócs-Péter Csilla gyógytor-
nász. A szervező hozzátette, a
sportrehabilitáció folyamatosan
fejlődik, amivel a szakemberek-
nek is tartani kell a lépést, az új-
donságok elsajátítása, ha nem is
kötelező, de mindenképp aján-
lott. Az előadók között ott volt
Tyukos Anett, Lampertné Nepp
Brigitta, dr. Váncsodi József kli-
nikai orvos és dr. Szabó István
sportegészségügyi szakorvos is.
Utóbbi többek között a hidegte-
rápiáról tartott tájékoztatót. A Ja-
pánban már harminc éve haszná-

latos eljárás a világon már min-
denhol elterjedt. A terápia lénye-
ge, hogy a sérültet két-három
perces periódusra egy mínusz
130-180 fok közötti légtérbe he-
lyezik. A folyékony nitrogén gá-
zában ezalatt az agy úgynevezett
alarm reakciót kap, aminek kö-
szönhetően öngyógyító folyamat
kezdődik. A sportrehabilitációról
szóló szakmai nap a jelenlévők
egybehangzó véleménye alapján
sikeres és hasznos volt, melynek
a közeljövőben folytatása követ-
kezik.                      Faller Gábor

Hulladék volt a belépő

DUNAFÖLDVÁR 
ÉS VIDÉKE 

TAKARÉKSZÖVETKEZET
Devizahitelek végtörlesztéséhez 

forint alapú hitelt 
ajánl ügyfelei részére

Hitel összege: 1.000.000–20.000.000 Ft
Futamidő: 5–20 év
Hitel kamata: változó, jelenleg évi 10,0%
Kezelési költség: egyszeri 0,5 %
Hitel előkészítési díj: 3 ‰, min. 5.000 Ft
Előtörlesztési díj: 0 Ft

Bővebb felvilágosításért kérjük keresse fel kirendelt-
ségeinket, fiókjainkat, vagy hívja a 75/541-510-es közpon-
ti telefonszámot !

Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek.

Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Paks, Rákóczi F. utca 5-7. Tel.: 75/511-188
Paks, Táncsics M. utca 4. Tel.: 75/519-213

Milyen módszereket alkal-
maznak a tanárok a művészet
megismertetésére az iskolák-
ban? Milyen a kapcsolata a
pedagógusoknak a közgyűj-
teményekkel? Ezekre a kér-
désekre is keresik a választ a
Paksi Képtárban, ahol a Du-
naújvárosi Rajztanárok Mun-
kaközössége mutatkozik be
október 17-én 15 órától. A
programon való részvétel in-
gyenes.

Színtan címmel rendez kon-
ferenciát a Paksi Képtár októ-
ber 24-én 14.30-tól. Az elő-
adók közt ott találjuk Hegedűs
Miklós festőművészt, Goethe
színtanának magyar fordítóját;
Simon Péter fizikatanárt és
Eperjesi Ágnes DLA oktatót a
Magyar Képzőművészeti
Egyetemről. 

Mindkét programról további
információ kérhető Göttinger
Eszter múzeumpedagógustól
telefonon: 75/830-284, 20/
346-9826.

Konferencia
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– Dr. Király Ágnes belgyógyász,
gasztroenterológus, orvosigazgató. Azt
mondják, ha funkcionális gyomor-bélrend-
szeri betegségekben, mint a nyelészavar,
székrekedés, székletkiürítési- vagy tartási
zavar, szenvednek, érdemes az Ön véle-
ményét megkérdezni. 
– A funkcionális betegségek, amelyek
sokszor az intimitás körébe tartoznak, a
gasztroenterológusok amolyan mostoha-
gyerekei voltak. Elsősorban azért, mert a
kivizsgáláshoz használt eljárások jelentős
része drágasága, finanszírozatlansága mi-
att elérhetetlen volt a rutin kórházi gyakor-
lat számára. Miután olyan területen dol-
goztam az Egyesült Államokban, amely a
terület kutatásának egyik vezető intézmé-
nye, érthető az úgynevezett funkcionális
betegségek iránti elkötelezettségem.
– Milyen utat járt be pályája során? 
– Negyedéves medikaként kerültem a
Belklinikára diákkörösnek. A végzés után
röviddel lehetőség adódott arra, hogy fér-
jemmel az Egyesült Államokba, a Kalifor-
niai Egyetemre, Los Angelesbe a világ
egyik vezető gasztroenterológiai intézeté-
be kerüljünk Selye János professzor egyik
tanítványához és szellemi örököséhez,
Yvette Taché professzorhoz. Ott tanultuk
meg azt a magas színvonalú munkát és
azt az alázatot a tudománnyal, a termé-
szettel szemben, ami az alapja a korszerű
orvostudománynak. Ph.D. disszertációmat
itthon védtem meg a gyomor-bél rendszer
működésének központi idegrendszeri sza-
bályozásából. Az MTA Bolyai-ösztöndíjasa
lettem, 2003-ban habilitált a Pécsi Tudo-
mányegyetem gasztroenterológiából. Do-
censi kinevezésem után az egyetemi klini-
ka igazgató-helyetteseként gasztroen-
terológiai munkacsoportot vezettem, jó
néhány hallgató, szakorvos került ki a ke-

zünk alól. Öröm volt segíteni fiatal or-
vosok első szárnypróbálgatásait, vezetni a
kezüket az eszközös vizsgálatok tanulása-
kor, látni első sikereiket kongresszusokon.
– Ön számos elismerést kapott pályája
során például az MTA-tól vagy a Magyar
Gasztroenterológiai Társaságtól.  Miért a
váltás? Hogyan került a magánszférába?
– Az első élmény a magán gasztroen-
terológiai ellátásról, a teljesen privát vagy
alapítványi működésű intézetek munkájá-
ról még az Egyesült Államokban ért. Ami-
kor 2005-ben a privát szféra felé kacsin-
gattam, megdöbbentett a kihívás nagysá-
ga, de a szépsége is. Egy nemzetközi szin-
ten is kurrens technikával  felszerelt intéz-
mény kialakítása és működtetése nem kis
feladat. Szerencsére olyan emberek állnak
mellettem, akik nem kis tapasztalattal ren-
delkeznek e téren. Munkatársaim szorgal-

masak, igyekvőek, olyan emberek, akikkel
és akikért érdemes dolgozni.
Gomba módra szaporodnak a privát ellá-
tók, amelyeknek biztosan van helyük az
alakuló egészségügyi rendszerben. A kü-
lönbség a felszereltségben, képzettség-
ben, és ezáltal a munka minőségében
lesz. Mi nagy hangsúlyt fektetünk a nem-
zetközi kapcsolatokra. Amerikai, illetve
cseh intézetekkel kiváló kapcsolatot ápo-
lunk. Amire külön büszke vagyok, hogy
számos esetet meg tudunk konzultálni kül-
földi kollégákkal is, ha „zűrös” beteg ér-
kezik. Összegezve: igényességben, célok-
ban magas mércét állítottunk magunk elé,
ami nem alacsonyabb akár egy egyetemi
klinika szakmai céljainál. De nem adtam
fel a tanítást az egyetemen sem.
– Meséljen a családjáról!
– Férjem immunológus professzor a
PTE-n. A lányom középiskolás, a termé-
szettudományok imádója. Úgy tűnik, ő is
megfertőződött.
– Ön szerint milyen egy jó egészségügyi
intézmény?
– A jó egészségügyi intézmény tudja,
hogy szolgáltatást nyújt, és az intézmény
van a betegért és nem fordítva. Nem él
vissza a betegség adta kiszolgáltatottság-
gal. Nemcsak az eszével, de a szívével is
gyógyít. Udvarias, gyors, előzékeny, a fel-
állított munka színvonala nem lehet ala-
csonyabb a nemzetközi standardoknál.
Ennél fogva folyamatosan fejlődik, műsze-
rekbe, új technikákba invesztál. Stabil mű-
ködésű, ezáltal biztonságot nyújt a hozzá
forduló betegeknek. Tudja, hogy honnan,
hova akar eljutni, szakmai ívet vázol fel a
dolgozók számára, egyben jövőképet ad
mindenki számára, aki részt vesz a mun-
kájában.                                          (X)

Nyugati szemléletmód a gyógyításban

Villa Doctoris Medici Magánrendelő
és Diagnosztikai Komplexum

7624 Pécs, Damjanich János u. 26.
Tel/fax: +36 72 313 121, +36 30 443 5259

www.doctorismedici.hu


