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Paksra került a nívódíj
Számos igényes kivitelezés, jelentõs beruházás dicséri a BA-TU Kft.
munkatársainak keze nyomát. Balogh József ügyvezetõ munkáját a Tolna
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a közelmúltban nívódíjjal jutalmazta.
A kitüntetést Szekszárdon, a Mûvészetek Házában adták át.

A BA-TU Kft. telephelyét a paksi Ipari
Parkban találja az érdeklõdõ, a belépõt
családias hangulat, nyugalom fogadja,
szinte hihetetlennek tûnik, hogy itt irányítják a város egyik jelentõs vállalkozását. Balogh József ügyvezetõ siet
megemlíteni, nincs egyedül, ahogyan
azt a cég neve is sugallja, van egy társa. Õ Tumpek József, aki fõként a kivitelezéseknél vállal kulcsszerepet. Ez –
ami egy építõcégnél a legfontosabb kéne, hogy legyen – lassan háttérbe szorul, minden más, pályázatok, bürokrácia veszi el az idõt. A BA-TU Kft-nek
ennek ellenére sikerül megfelelnie a kihívásoknak. Igaz, erre a napi nyolc óra
nem elegendõ. Balogh Józsefnek egész
napját kitölti a munka. Mindemellett

mindig igyekszik idõt szakítani hobbijára, ami nem csak az övé, a családé is:
a kirándulásra.
A fontosabb beruházásokat sorolva elsõként a Szent István tér térkõ-burkolatának kiépítését említi a cégvezetõ.
Vezérelve a jó minõség, megbízhatóság,
amelynek meglétét – úgy véli – bizonyítja, hogy visszatérõ megrendelõik
vannak. Több beruházás kivitelezését
nyerték el az önkormányzat pályázatain, megye-, sõt országszerte irodaházak, üzemcsarnokok õrzik kezük nyomát. Legjelentõsebb munkáik közé tartozik a Hotel Orchidea megépítése. Itt
generálkivitelezõk voltak ugyanúgy,
mint a termálfürdõ megépítésénél. Ezt
a sokak által elismert munkát jutalmazta a Tolna Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara akkor, amikor Balogh Józsefnek kamarai nívódíjat adott.

ÓRIÁSI ÁGYNEMÛ- ,PAPLAN- ÉS KOSZTÜMVÁSÁR
Pakson a Városi Mûvelõdési Központban
június 8-án (szerdán) 9–14-ig
- pamut, krepp, szatén, frottír, flanell, damaszt ágynemûk
- lepedõk, törölközõk, párnák, plédek, ágytakarók, anginok
- kis- és nagypárnahuzatok, nõi, férfiköntösök, abroszok

A Pro Artis Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény táncmûvészet tagozatának
összes növendéke színpadra lépett a
tanévzáró balettesten. A kisebbek,
mivel még nem tanulnak klasszikus balettet, gimnasztikai gyakorlatokkal mutatkoztak be, a felsõbb évesek tanáraik
koreográfiáit táncolták. Szarka Gitta
balettmester legidõsebb növendékei, a
tizenegyedik évfolyamosok a balettcipõt
spicc-cipõre cserélték, s látványos produkcióval örvendeztették meg a szülõkbõl, rokonokból álló nézõsereget. A szólót Szabó Hajnalka táncolta.

- nyári mûszálas (mosható) paplanok 2200 Ft-tól
- nyári gyapjú paplan 3200 Ft-tól
- nõi 2–3 részes kosztümök
- szoknyás kosztümök 4500 Ft-tól
- csíkos kosztümök 7500 Ft-tól
- nõi blúzok, toppok, szövet- és sztreccsnadrágok
NÉZZEN BE, ÉRDEMES!!
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Szezonköszöntõ a Duna-korzón
volt a korábbiaknál, ám –
mint a közalapítvány titkára, Tóthné Németh Irén vélekedett – úgy tûnt, nagyobb társaságok verõdtek
össze, s legalább annyian
töltötték a napjukat a gesztenyefák alatt, mint az elõzõ
években. Nem maradt el a
sétahajózás, s a mára már
hagyománnyá vált momentum, a Duna megkoszorúzása sem. Miután a szakácsok
mindegyike megkapta jutalmát – a fõzõknek egy-egy
kötény dukált –, kezdetét
vette a szezonnyitó kulturális programja. Mint minden
esztendõben, ezúttal is egymást követték a színpadon a
kisebb-nagyobb sztárok, he-

Halászlé és gyereknap
Dunakömlõdön
dolgozóitól származik. A
résztvevõk a madocsai út
melletti tavaknál adtak randevút egymásnak. A halászlébe valót nem csak megvenni lehetett, hanem kifogni is.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A dunakömlõdi halászlé hírét szeretnék visszahozni a
település nyugdíjas szervezetének tagjai, ezért megrendezték elsõ halászléfõzõ
napjukat. Nem volt ez azon-

ban amolyan csendes fõzõcskézés, gyermekzsivaj is betöltötte a helyszínt, hiszen a
rendezvényt összekötötték a
szintén elsõ alkalommal
szervezett gyermeknappal,
amelynek ötlete a faluház

lyiek és a világot jelentõ
deszkákat sok helyütt megjártak egyaránt. A tikkasztó
hõség elmúltával szépen be-

népesült a nézõtér, s a napot
záró United koncertet már
több ezren hallgatták végig.
-vt-

Fotó: Vida Tünde

Két napra ismét benépesült
a paksi Duna-korzó. Néhány év óta így van ez minden esztendõben, elõbb a
szezonköszöntõ halfõzõ napot rendezik sétahajózással,
a Duna megkoszorúzásával,
kulturális programokkal,
másnap pedig a gyerekeknek kínálnak mindenféle
földi jót. Az elõbbi program
lebonyolításában a Paksi
Duna-partért
Közalapítvány segítette a Közmûvelõdési Kht-t, az utóbbiban a
hivatásos önkormányzati
tûzoltóság. A szezonnyitóra
ismét halászléfõzõ versenyt
hirdettek, erre idén harminchét társaság nevezett.
A nevezõk száma kevesebb

volt bõven, kínáltak a szervezõk zsákban futást, horgászatot, ügyességi játékokat,
kötélhúzást, lepényevést, sõt
azt is kipróbálhatták, hogy
milyen bekötött szemmel pudingot etetni társukkal. A
sok játéktól kipirultan ültek
aztán asztalhoz, és elfogyasztották a halászlevet,
amibe a kedves meghívásnak
engedve mi is besegítettünk.
Kóstolgatás közben megtudtuk, hogy a dunakömlõdi halászlé csak pontyból készül.
A hagymát ledarálják, alaposan megfõzik, majd jöhet a
többi hozzávaló, egy kis sûrí-

tett paradicsommal és erõs
paprikával megbolondítva.
Különösebb titok tehát nincsen – mondta el Korbely
Béláné, aki ez alkalommal
huszonöt fõre fõzött – ha
csak az nem, hogy jó minõségû és kellõ mennyiségû
alapanyagot használjon a
szakács, és hogy szívvel-lélekkel készítse az ételt. A
Dunakömlõdi Nyugdíjasok
Érdekszövetsége jövõre is
megrendezi a halfõzõ napot,
és a gyermeknappal kapcsolatban is hasonló terveket szõnek a faluház munkatársai.
-gyöngy-

PAKSI HÍRNÖK
Megjelenik kéthetente, 3500 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde
Fõmunkatárs: Kövi Gergõ

Vették, avagy kifogták a
ficánkákat, végül mindegyik
a bográcsban végezte. Amíg
a felnõttek elkészítették a
dunakömlõdi hallevet, a gyerekek önfeledten játszottak,
vetélkedtek. Lehetõségük

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: június 17.
Panorámakép: www.paksnet.hu
Címlapfotók: Vida Tünde
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A városházáról jelentjük
A Kishegyi út kétirányú forgalmi rendjének visszaállításáról, két óvodai csoport megszüntetésérõl, a polgármesteri hivatal átszervezésérõl és önkormányzati kitüntetések adományozásáról határozott a paksi képviselõ-testület májusi ülésén. A megbeszélés napirendjén
tizenkilenc téma szerepelt.
A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása után
Hajdú János válaszolt Mezõsi Árpád képviselõ a mûvelõdési központ klímaberendezésével kapcsolatos egy
hónappal ezelõtti észrevételére, mely szerint a gép nem
tölti be funkcióját. A polgármester elmondta: helyszíni
bejáráson vizsgálta meg a
problémát. Ígérete szerint
elvégzik a szükséges javítási,
szerelési munkákat.
Hajdú János polgármester
közérdekû bejelentésként
tájékoztatta a képviselõ testületet arról, hogy saját kerete terhére 500 ezer forintot utalt át a Máltai Szeretetszolgálat számlájára az
Észak-Magyarországi árvízkárosultak megsegítésére.

Közbiztonság,
közlekedés
A grémium megtárgyalta
és elfogadta a rendõrkapitányság, a hivatásos önkormányzati tûzoltóság, a polgári védelem, a mezõõri szolgálat, valamint a polgárõrség beszámolóit. Itt észrevételek hangzottak el a város
közlekedési problémáival valamint a fiatalok hétvégi randalírozásával és a fiatalkorúak italfogyasztásával kapcsolatban. Az illetékesek ígéretet tettek arra, hogy gyakoribb és szigorúbb ellenõrzésekkel csökkentik az éjszakai rendzavarások számát.
Második fordulóban tárgyalta a testület a város közlekedési koncepciójának felülvizsgálati anyagát. Az elõterjesztés tartalmazta a Kis-

hegyi út kétirányú forgalmai
rendjének visszaállítását is.
Ez a kérdés ismét hosszas
vitát váltott ki a testület tagjai között, ám végül elfogadták az SZDSZ javaslata
alapján módosított elõterjesztést. A frakció azt indítványozta, hogy az egyirányú
forgalmi rendet akkor szüntessék meg, amikor a
TESCO beruházás részeként elkészül a csomópont.
Erre a hivatal mûszaki osztályának tájékoztatása szerint õsz elõtt nem kerül sor.
Az elõterjesztést 10 igen, 1
nem szavazat és 5 tartózkodás mellett fogadta el a képviselõ-testület.
A grémium megalkotta a
város új parkolási rendeletét
és döntött a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat módosításának továbbtárgyalásáról. Emellett megvizsgálták,
hogy a városban hol és milyen módon lehetne új építési telkeket kialakítani. A
képviselõk, figyelembe véve
a lehetõségeket, a magántulajdonú területek közmûvesítésének támogatásával kívánják a problémát megoldani.

Kényszerintézkedés
A testület úgy döntött,
hogy az I. számú Óvoda dolgozóinak létszámát hat fõvel
csökkenti, és megszüntet
egy-egy óvodai csoportot a
Munkácsy és az Ötvös utcai
tagintézményekben.
Dr.
Potoczky Iván, az oktatási és
kulturális bizottság elnöke
hangsúlyozta: erre a lépésre
a gyermeklétszám nagyarányú csökkenése miatt kényszerült a város. A beíratás-

nál regisztrált létszám alapján az önkormányzat nem
tudja tovább mûködtetni az
eddigi rendszert. Így egy késõbbi, néhány éven belül esedékessé válható óvodabezárás helyett döntöttek a két
csoport megszüntetésérõl. A
létszámleépítést a szakszervezettel és a dolgozókkal
egyeztetve kívánják megoldani.
Három, egy éve megalakult
intézmény nevének megváltozatásáról is határoztak a
testület tagjai. 2005. szeptember elsejétõl az I. számú
Óvoda neve Napsugár, a II.
számú Óvoda neve Benedek
Elek Óvodára változik. A II.
számú Általános Iskola pedig II. Rákóczi Ferenc néven
kezdi az új tanévet.
A panelépületek energiatakarékos felújítását támogató
pályázat kiírásáról is határozott a képviselõ-testület májusi ülésén. A pályázat nem
vonatkozik a hagyományos
technológiával épült lakóépületekre, ezért a téma tárgyalása során több képviselõ
kitért az esélyegyenlõség
fontosságára. Hajdú János
polgármester ígéretet tett
arra, hogy amennyiben a
Gazdasági Minisztérium továbbra sem ír ki pályázatot a
hagyományosan épült lakóházak korszerûsítésére, akkor a testület az önkormányzati rendelet módosításával
kívánja biztosítani az esélyegyenlõséget.
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett pályázaton való részvételhez 15 millió forint önerõ biztosításáról döntöttek a képviselõk. Sikeres
pályázat esetén szúnyogirtásra, közmunkára valamint
a Sárgödör tér felújítására
és teljes közmûvesítésére
állna rendelkezésre a szükséges anyagi forrás.
Elfogadta a testület a polgármester beszámolóját a
Paksi Többcélú Kistérségi
Társulásban végzett munkájáról. Hajdú János elmond-
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ta: nehéz, hosszadalmas folyamat volt a társulás megszervezése és elindítása, de
dokumentumaikat és munkájukat ma már példaként
állítják az ország többi kistérségi társulása elé.
A szociális intézmények átvilágításáról készült elõterjesztést is véleményezte a
grémium. Egyetértett a testület az ifjúsági-, sport-, és
esélyegyenlõségi bizottság
azon észrevételével, amely
szerint meg kell kezdeni a
szükséges tervezési munkákat a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Bóbita
Bölcsõdében történõ elhelyezéséhez.
A testület önkormányzati
ingatlanok értékesítésre történõ kijelölésérõl is döntött.
Az anyag két Duna-parti terület vásárlási igényét is tartalmazta. Az ajánlatok jachtés teherkikötõ valamint panzió építésérõl szólnak. Faller
Dezsõ alpolgármester szerint ez az elképzelés megoldhatná a Duna-part hosszú távú hasznosítását.

Személyi kérdések
A testület további öt évre
Király Gabriellát bízta meg a
Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet vezetésével.
Végül arról határoztak a
képviselõk, hogy a város
egészségügyi ellátásának területén végzett kimagasló
munkájának elismeréseként
„Pongrácz Sándor” kitüntetést vehet át Bodajki Zsuzsanna, a Borostyán Gyógyszertár gyógyszerésze. Kimagasló teljesítményt nyújtó pedagógusi munkájának
elismeréséként „Gyermekeinkért” díjat adományozott a
testület Hoffmann Ádámnénak, a II. számú Ált. Iskola
tanárának valamint Hernádi
Istvánnak, a Bezerédj Ált.
Iskola pedagógusának. A jutalmakat június 3-án, a pedagógusnapon illetve július elsején a Semmelweis-napon
adják át.
-dal-

4

IDÕSZERÛ

Látogatók az erdélyi testvérvárosból
Fesztiválra,
Reichertshofent a pünkösdi programokra, Laudát a szüretre
hívjuk, a kézdivásáhelyieket
pedig a Duna-parti szezonnyitóra – sorolja Herczeg
József alpolgármester, aki
szinte egy percre sem hagyta magára a küldöttséget,
ittlétük alatt mindvégig õ
kalauzolta õket. A kézdiek
sok-sok élménnyel gazdagodtak. Péter Ildikónak nagyon tetszett a wellness
program Tengelicen, illetve
a Duna megkoszorúzása. A
Molnár Józsiás Általános Iskola pedagógusa nemrégiben csöppent bele a paksi
kapcsolatba. Úgy tervezi,
hogy a jövõben kiveszi részét
a szervezésbõl, mert hasznosnak tartja, hogy találkoznak pedagógusok, szülõk,
gyerekek, s megismerik egymás életét, szokásait, hagyományait. István Zoltán úgy
véli, sok elõnnyel jár a jó viszony.
– Magyarország sok mindenben, köztük az önkormányzatiságban, médiában
elõttünk jár. Tanulhatunk
tõlük. Ez sokkal hasznosabb, mintha mindent önmagunknak kellene megtapasztalni – vélekedik. Kézdivásáhely legfiatalabb tanácsosa szintén sok élménnyel
gazdagodott, s nem csak a
hivatalos találkozókon, hanem a szórakoztatásukra
rendezett programokon is.
Nem egy kedvére való akadt
köztük, így valószínûleg sokáig emlékszik majd õ is, s a
többiek is a Pakson töltött
napokra, ahol – mint mondták – kedves, vendégszeretõ
emberekre leltek. A vendé-

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

gek rövid, háromnapos látogatásuk végén búcsúzóul a
Paintball Paks cseresznyési
pályáján vívtak kemény csa-

Fotó: Vida Tüde

Kilencfõs kézdivásárhelyi
delegációt látott vendégül
Paks az elmúlt napokban. A
küldöttséget Török Sándor
polgármester vezette. Az erdélyi testvérvárosból érkezett vendégek mindössze három napot töltöttek Pakson,
de tengernyi élménnyel indultak haza.
A kézdivásáhelyiek május
utolsó hétvégéjén a paksiak
márciusi látogatását viszonozták. Akkor mások mellett
a TelePaks, a Fortuna Rádió
és a Paksi Hírnök vezetõi
jártak az erdélyi testvértelepülésen, most az ottani újságírók alkották a küldöttség gerincét. Rajtuk kívül
Török Sándor polgármester,
két pedagógus, Kelemen
Éva és Péter Ildikó, valamint István Zoltán tanácsnok látogatott Paksra. Panaszra – mint elmondták –
nem volt okuk, vendéglátóik
lélegzetvételnyi idõt sem
hagytak nekik, oly sok programot szerveztek számukra.
Az önkormányzat mellett a
Paksiak Kézdivásáhelyért
Baráti Társaság és a paksi
sajtóorgánumok is igyekeztek gondoskodni az élményekrõl. A vendégek elsõ
délutánjukat Tengelicen a
Hotel Orchideában töltötték,
vendégeskedtek a Polgárpincében, szombaton részt
vettek a Duna-parti szezonnyitó ünnepségen, este pedig
a Fortuna Rádió, a TelePaks
és a Paksi Hírnök vendégelte meg õket, majd másnap
ellátogattak
mindhárom
szerkesztõségbe. – A város
összes testvértelepülésének
megvan a maga rendezvénye, Galántát a Gastroblues

tákat vendéglátóikkal. A
kézdivásárhelyi polgármesterrel erõsített paksi csapat
az elsõ paintball harcban
elõzékenyen
alulmaradt,
majd félretette a házigazda
udvariasságát, és két vállra
fektette ellenfelét.
Vida

Dr. Bencsik perre megy
– Súlyosan törvénysértõ, a
város fejlõdését és az emberek egészséges környezethez való jogát sértõ döntés
született a képviselõ-testület legutóbbi ülésén, a Kishegyi út kétirányú forgalmi
rendjének visszaállításával –
mondta el dr. Bencsik Lajos,
a Városunkért Jövõnkért
Egyesület elnöke a Topáz
étteremben tartott sajtótájékoztatóján. Bejelentette:
az egyesület keresettel fordult a Tolna megyei és a
Paksi Városi Bírósághoz a
döntés semmissé tételét
kérve.
A Városunkért Jövõnkért
Egyesület véleményét képviselve már a testületi ülésen, módosító indítvány be-

nyújtásával, az egyirányú
forgalmi rend mellett fogalt
állást dr. Bencsik Lajos. A
javaslatot nem támogatták a
testület tagjai, a Kishegyi út
kétirányú forgalmi rendjének visszaállítása mellett
döntöttek. – A környezetet
szennyezõ, veszélyeztetõ és
károsító hatású döntés született, ezért a Tolna megyei
és a Paksi Városi Bírósághoz fordultunk jogorvoslatért – jelentette ki az egyesület elnöke. Álláspontjuk szerint törvénysértõ a határozat, sérti a jogszabályi elõírásokat. A Paksi Városi Bírósághoz azért fordultak,
mert véleményük szerint a
testület környezet szennyezõ döntést hozott.

FEKETE-FEHÉR ÉS SZÍNES FÉNYMÁSOLÁS,
NYOMTATÁS A/3 MÉRETIG
7030 PAKS, DÓZSA GY. ÚT 30.
(MATÁV ÜGYFÉLSZOLGÁLAT HELYÉN)
TELEFON: 75/413-764
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Fotó: Fonyó Dániel

Határidõre elkészül az Öreghegy utca

Az ütemezésnek megfelelõen halad az Öreghegy utca
felújítása – tájékoztatta
szerkesztõségünket Kövesdy Lajos, a kivitelezéssel
megbízott
Dunacenter
Therm Kft ügyvezetõje. Az
utca
rekonstrukciójának
költsége meghaladja a 130
millió forintot, a beruházás
befejezési határideje augusztus 15-e.

Az Öreghegy utca felújításának elõkészítése már több
éve elkezdõdött. Elsõként a
két temetõ közötti szakasz
tervei készültek el, tavaly a
második ütem tervei is asztalra kerültek. A képviselõtestület döntése értelmében
idén sor kerül az utca teljes
felújítása. – A beruházás keretében négy méter széles
aszfalt- és egy méter széles

A szúnyoginvázió miatt az
esti órákat szinte lehetetlen
szabadban tölteni. A szakértõk szerint a magas vízállás,
az esõzések és a hirtelen jött
meleg miatt ugrott meg ekkora mértékben a szúnyogok száma. Kiirtani nem lehet õket, legfeljebb gyéríteni. Erre többféle módszer
áll a szakemberek és a lakosság
rendelkezésére.
Ezek közé tartozik a melegködösítés, a repülõgépes
permetezés és a tenyészõhelyek különbözõ biológiai
módszerekkel való kezelése.
Pakson melegködösítéses
módszerrel és repülõgépes
permetezéssel vívják a harcot a vérszívók ellen. Dr. Kalauz György nyugdíjas közegészségügyi felügyelõ, szúnyogirtási szakértõ elmondta, hogy az itt használt anyagok a biogazdálkodás enge-

Fotó: Fonyó Dániel

Harc a vérszívók ellen

délyezett növényvédõ szerei
közé tartoznak, mindegyik
anyag az Országos Tisztiorvosi Hivatal által vizsgált és
engedélyezett. Semmilyen
melegvérû állatra, illetve
emberre nem veszélyesek, a
rovarokra viszont igen. Ez
fõleg a méhészeteket érintheti, de õket elõre figyelmeztetik, hogy biztonságba
helyezhessék a méhcsaládo-

térkõ-burkolatú út épül, így
biztonságosabbá válik a közlekedés – mondta el Hum
Ferenc, a mûszaki osztály
vezetõje a munkaterület átadásán. A kivitelezés néhány hete indult, jelenleg a
közmûépítés zajlik. Az utca
alsó szakaszán föld alá kerülnek a légkábelek: a telefon, a kábeltévé, az elektromos vezetékek. A hétvégenként is dolgozó kivitelezõk
már a csapadékcsatorna-kiépítés és a vízmûbekötések
elsõ ütemét befejezték. A
munkák során megújul a
közvilágítás is. A beruházás
második részeként az egész
utcában elkészül az új járdasor, valamint a szegéllyel ellátott útburkolat.
Mint azt Kövesdy Lajos
elmondta: a kivitelezés során elõfordultak konfliktushelyzetek, de a szolgáltatókkal és a lakossággal is
folyamatosan tartják a kapkat. Pakson a repülõgépes
permetezést a naplementét
megelõzõ órákban, míg a
melegködösítést naplemente utáni órákban végzik,
mindig a nagyobb városi
rendezvények elõtt. Az elsõ
melegködösítéses irtás sajnos nem volt elég sikeres
ahhoz, hogy jelentõsen
csökkentse a szúnyogok
számát. A Duna-parti programok elõtt, május 26-án is
permeteztek repülõrõl, ami
már hatékonyabbnak bizonyult, ám ez még mindig
nem volt elegendõ, most is
sok a szúnyog. A permetezéseket a Szemp Air cég
végzi. A város idén tízmillió
forintot különített el erre a
célra. A költségek enyhítése érdekében több környékbeli településsel társultak, és közös pályázaton
igényeltek támogatást a
szúnyogirtásra.
-ptr-
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csolatot, így minden problémát orvosolnak. Érdeklõdtünk az utca lakóinál is,
mennyire zavarja mindennapjaikat az utcafelújítás.
Bújtás Tiborné tapasztalatai szerint a munkások segítõkészek, minden olyan
munkafolyamatnál, amely
akadályozza a házak megközelítését, becsengetnek
az otthonokba és felhívják a
figyelmet a várható kellemetlenségre. A zsákutcatábla hiánya okoz olykor
problémát, ugyanis a Szõlõhegy utca felõl behajtanak
az autósok, de az építkezés
miatt
visszafordulásra
kényszerülnek.
A felújítás egyelõre a tervezettnél gyorsabban halad.
Amennyiben az idõjárás kegyes lesz és nem okoz kényszerleállásokat, az augusztus
15-i határidõig biztosan befejezõdik az idei év egyik
legnagyobb önkormányzati
beruházása – tájékoztattak
az illetékesek.
-dal-

Bor, virág
Ezúttal nem metszettek,
szüreteltek, bort fejtettek a
Sárgödör téri borosgazdák,
hanem palántáztak. A szokatlan tevékenységre azért
adták fejüket, hogy bizonyítsák, nem csak másoktól
várnak segítséget, maguk is
szívesen tesznek azért, hogy
környezetük szép legyen.
Így hát fogták magukat a
Sárgödörtéri Présháztulajdonosok
Egyesületének
tagjai, s virágot ültettek a
tér ágyásaiba. A palántákat
egy másik civil szervezettõl,
az Együtt a parlagfû ellen
Alapítványtól kapták, s maguk ültették ki a pincesoron
lévõ virágládákba. A virágosítás után borkóstolót tartottak a kertészkedésben
segítõknek a Sárgödör téri
présházakban.
-vida-

A Vegyépszer és
a Pintér Mûvek
a nyertes
Megszületett a döntés a
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bõvítésérõl.
Az építészeti munka kivitelezési jogát a Vegyépszer Rt. nyerte, a technológiát, amennyiben a fellebbezésre szánt idõn belül nem támadják meg a
szerzõdést, a Pintér Mûvek Rt. A közbeszerzési
eljárás lezárását követõen
öt újabb kamrát építenek,
hogy biztosítsák az elõírt
szabad kapacitást. A beruházás 2007-ben fejezõdik
be, s hozzávetõlegesen 9
milliárd forintba kerül. Az
elõírások szerint a tárolónak három évre elegendõ
szabad kapacitással kell
rendelkeznie. Folyamatosan biztosítani kell a helyet a reaktorok pihentetõ
medencéjébõl kikerülõ fûtõelemek számára. A mindenkori bõvítéshez, a tervek elkészítéséhez, kivitelezéséhez három évre van
szükség.
-vida-

ATOMERÕMÛ

Tanulmányúton a TEIT
Belgiumban és Észak-Franciaországban jártak a paksi
atomerõmû környezetében
lévõ települések képviselõi. A
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás (TEIT)
rendszeresen szervez tanulmányutakat fõként európai
országokba. Itt alkalom nyílik arra, hogy megismerjék,
hogyan fogadják el más országokban az atomerõmûveket, milyen társadalmi ellenõrzõ tevékenység folyik azok
környezetében, s hogyan
kommunikálnak a lakossággal a nukleáris létesítmény
üzemeltetõi, illetve milyen
módon oldják meg a radioaktív hulladék elhelyezést. A
paksi atomerõmû tizenkét kilométeres körzetében lévõ
településekrõl ezúttal harmincnégyen utaztak, a cél
Belgium és Észak-Franciaország volt. A delegáció tagjai
fõként polgármesterek, alpolgármesterek voltak, valamint az atomerõmû és a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Társaság szakemberei. Belgiumban a doeli
atomerõmûben jártak. Az országban két telephelyen ösz-

A kazetták kiemelésére
készülnek
Maketteken tesztelik az
eszközöket és gyakorolják
a sérült fûtõelemek kiemelését a szakemberek az
atomerõmûben. Az erõmû
vezérigazgatója, Kovács
József úgy nyilatkozott,
hogy amennyiben meglesz
minden engedély, és a biztonsági és mûszaki feltételek is megfelelõek lesznek,
még az idén megkezdõdhet
a sérült kazetták kiemelése. A munka két-három hónapig tarthat majd. Az Országos Atomenergia Hivatal már megkapta a kiemelés elvi engedélyezéséhez

szükséges iratokat, ezeket
a nyár elejére elbírálhatja.
Ezek mellett még további
engedélyeket is be kell szerezni. A tisztítótartályról –
ahol most a sérült kazetták
vannak – két makett készült, amelyeken a kiemelési módszert és az eszközöket tesztelik. A szakemberek ezeken gyakorolják
az egyes lépéseket. Lapértesülések szerint összesen
hatvanan dolgoznak majd a
kiemelésen – harminc magyar és harminc orosz
szakember.
-vt-

szesen hét reaktor üzemel. A
két atomerõmûben elõállított
villamosenergia-mennyisége
meghaladja az országos termelés 50 százalékát. Belgiumban a radioaktív hulladékok kezelésére, kondicionálására, szállítására, tárolására
és végleges elhelyezésére
nemzeti hivatalt hoztak létre.
Franciaországban a nemzeti
hulladékkezelési ügynökség,
– a párizsi központú ANDRA
– üzemelteti a rövid élettartamú, kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok számára megépített tárolót.
Mittler István az erõmû szóvivõje elmondta: A küldöttség járt az Európa Parlamentben, ahol Fazakas Szabolcs EU képviselõ kalauzolta õket, megismertette velük
a parlament, illetve az energiaszekció munkáját. Találkoztak Dr. Lotz Károllyal,
Magyarország OECD (Gazdasági Együttmûködési és
Fejlesztési Szervezet) nagykövetével, aki arról tájékoztatott, hogy a következõ húsz
évben a különbözõ energiahordozók milyen arányú felhasználása várható.

Munkahelyi
baleset
Égési sérüléseket szenvedett az atomerõmû két dolgozója. A két villanyszerelõ a négyes blokkon az
egyik
villamos-elosztó
szekrénynél ellenõrzõ méréseket végzett. A reaktor
nem mûködött, mivel május 8-án leállították nagyjavításra. A villanyszerelõk a programban szereplõ
munkafázison dolgoztak,
mikor égési sérüléseket
szenvedtek. A sérülteket
elõbb Szekszárdra, majd a
pécsi Honvéd Kórházba
szállították.
Mittler István, a Paksi
Atomerõmû Rt. szóvivõje
elmondta, hogy az elsõdleges orvosi tájékoztatás szerint a munkások sérülése
nem maradandó. Az atomerõmûben a munkabaleset
körülményeinek kiderítése
érdekében vizsgálatot indítottak. A történtek az
atomerõmû
közleménye
szerint sem a karbantartással kapcsolatos munkafolyamatokat, sem az erõmû
mûködését nem érinti.
-vtFotó: Vida Tüde
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Nekem is lehet hitelem?
Sorozatunk ötödik, befejezõ részében a deviza alapú lakáshitelekkel foglalkozunk.
A devizahitelt itthon igen
vonzóvá teszi az alacsony kamat, mely sok esetben kéthárom százalékkal kisebb a
forint alapú lakáshitelek kamatánál. Az összehasonlítás
során azonban mást is figyelembe kell venni. Devizahitelrõl akkor beszélünk, amikor
egy adott hitelállományt devizában tartanak nyilván, a
banki folyósítás forintban
történik, s az ügyfél is forintban törleszt. Technikailag ez
úgy oldható meg, hogy a magyar fizetõeszközt a kívánt
nemzetközi valutára váltják
az aktuális árfolyamnak megfelelõen. Ez a valuta általában euró vagy svájci frank.
Ha az ügyfélnek egymillió forintra van szüksége, s a hitelt
euró alapon kéri elszámolni,
akkor kétszázötven forintos

árfolyamon négyezer eurós
hitelre
van
szüksége
(4.000*250=1.000.000). A törlesztés általában több évig
tartó folyamat, s a valuta-árfolyam naponta változhat.
Kis mértékû ingadozás nem
okoz jelentõs változást a törlesztõrészletekben sem, de
hosszú távon elõfordulhat,
hogy az ügyfél által kalkulált
havi kiadás jelentõsen eltér a
kezdeti összegtõl. Ha a példaként említett négyezer eurós
hitel havi törlesztõrészlete
negyven euró, az eredeti árfolyamon tízezer forintot jelent (40*250=10.000). Ha a
forint erõsödik az euróhoz
képest, a havi kiadás csökkenni fog. Kettõszázharmincöt forintos Ft/Euró árfolyamnál a csökkenés hatszáz forint, s kilencezer négyszáz fo-

rintot
kell
fizetni
(40*235=9400). Amennyiben
a forint gyengül az euróhoz
képest, a havi kiadás növekedni fog: kettõszázhetven
forintos euróval számolva a
törlesztés tízezer nyolcszáz
forint lesz (40*270=10.800).
Az árfolyamváltozásból eredõ kockázatot az ügyfélnek
kell vállalni. Hitelfelvétel során azt kell tehát mérlegelni,
hogy az adott helyzetben ez
mekkora kockázatot jelent, s
merre mozdulhat az árfolyam. Segítséget nyújthat a
gazdasági elemzõk elõrejelzése, akik figyelembe veszik
a magyar és nemzetközi gazdasági helyzetet, az inflációt,
a gazdasági szereplõk várakozásait, a befektetõk igényeit, s még sok egyebet. Mivel ezen szempontok mindegyike változhat, s a jövõbe
még õk sem látnak, biztosra
nem mehetünk. Nekünk kell
tehát eldönteni: bevállaljuk,
igen vagy nem?
gyuri

Fotó: Vida Tüde

Valódi közösségé kovácsolódtak

– A részönkormányzat megalakulásával kezdõdött – szögezi le Ulbert Ferenc, aki
maga is tagja a testületnek,
amely arra hivatott, hogy a
Pakshoz tartozó településrészeket képviselje. Gyapán
mindenesetre bejött. A közösség valóban összekovácsolódott. Ulbert Ferenc úgy
véli, olyan társaság verõdött
össze Kovács Sándor elnökletével, amely valóban tenni
akar a közösségért. Gyapán a

sportpálya felújításával kezdõdött, sokan fogtak össze,
míg végre elkészült. Frics
István vezérletével futballcsapat verbuválódott, s míg
saját pályájuk nem volt,
Dunakömlõdön fogadták be
õket. A futballpálya után a
szükség úgy hozta, hogy merészebbet kellett gondolniuk.
Kiderült, hogy kápolnájuk
felújításra szorul. Ehhez a
paksi önkormányzat is segítséget nyújtott, de a szerve-

zést, adománygyûjtést maguk vállalták a gyapaiak.
Miután megszépült a kápolna, úgy gondolták, búcsút és
falunapot tartanak. Szombaton kilenc csapat kergette
a labdát a futballpályán , annak
megszentelése
és
Kolbert Mátyás lelkész kezdõrúgása után. Rendeztek
fõzõversenyt, s a kicsiknek
sorversenyt hirdettek. Másnap tartották a szentmisét,
ahol az ünneplõ sereglet fele
sem fért el a kápolnában, és
a kulturális programot, ahol
tehetséges gyapai gyerekek
és lelkes felnõttek adtak mûsort. Nem maradt el persze
az ilyenkor szinte kötelezõ
mulattság sem. A gyapaiakat az sem hozta zavarba,
hogy táncra kellett perdülniük, hiszen amióta összetartó
kis csapattá verbuválódtak,
minden héten táncházat rendeznek.
vida
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Együtt az
elõítéletek ellen
Együttmûködési megállapodást kötött a Paksi Rendõrkapitányság és a mûködési
területén lévõ cigány kisebbségi önkormányzatok. A dokumentum aláírásakor abban maradtak, rendszeresen
tartják a kapcsolatot, s igyekeznek javítani a kommunikáción. Illés László kapitány
azt reméli, ezentúl napi kapcsolat lesz rendõrség és roma vezetõk között, ami segít
legyõzni az elõítéleteket. A
közeljövõ tán apróbbnak tûnõ lépésein túl stratégiai célokat is maguk elé tûztek,
többek között azt, hogy a
rendõrök oktatás keretében
ismerkednek a roma kultúrával, a cigányság életével,
sajátosságával. A rendõrség
és a romák hasonló cipõben
járnak, rengeteg elõítélettel
kell megküzdeniük – állapították meg a szerzõdés részesei.
Ugyanezt tapasztalta Balogh Zoltán törzszászlós is.
A nagydorogi rendõrõrs
munkatársára vár az összekötõi feladat. – A romáknak
is el kell fogadniuk, hogy a
rendõrség a dolgát végzi,
nem ellenük, hanem értük is
van – mondja a fiatal rendõr,
akit munkatársai mind befogadtak. Negatív jelzéseket
csak a cigányság részérõl
kapott, bár tudja, ez nem neki, hanem a rendõrnek szól.
A legnagyobb gondot éppen
ez az általánosítás jelenti –
vélekedik. Úgy gondolja
nem „cigány bûnözésrõl” és
„nem cigány bûnözésrõl”,
hanem egyszerûen bûnözésrõl kell beszélni, s hasonlóan
kell cselekedni más esetekben is. A felek szerint legfontosabb a kommunikáció,
ami segít abban, hogy megismerjék egymás gondjátbaját, s megtalálják egymást, ha bármilyen probléma adódik.
Vida Tünde

Molnár Gyula:
Paks feketénfehéren

A digitális technika beláthatatlan lehetõségeinek tárházát birtokolja ma a fotómûvészet, és akkor jön valaki, aki a
szivárvány színeit fekete-fehérre redukálja, így irányítva
figyelmünket hagyományosan a tartalmi értékekre, és a
tárgyak, épületek plasztikai
szépségeire.
Molnár Gyula most megjelent
fotóalbuma a lokálpatrióták
számára lesz a legkedvesebb.
Összegyûjtve találják benne a
település múltjának, jelenének és jövõjének apró rezdüléseit, a jó érzékkel megragadott természeti szépségeit és
hangulatait. Kedvence lesz az
idegenforgalmi szakembereknek, hiszen a Duna vizétõl a
helyi pincesorig, az erõmûtõl a
bazársorig sorra veszi a helyi
jellegzetességeket. A könyv
azonban nem csupán a paksi
imázs megörökítése. A benne
közölt fényképek ugyanis
egytõl-egyig önálló mûként
állják meg helyüket, és a világban érzékeny, nyitott
szemmel járó alkotó személyiségérõl árulkodnak, akit nem
csak a régi házak stukkóiból
áradó néma történelem szólít
meg, hanem átérzi az új épületek létrehozása felett érzett
kollektív felemeltséget, és a
szökõkút gyöngysorként lepergõ vízsugarán átszûrõdõ
napfény csodáját is.

VELÜNK TÖRTÉNT

Ki mit tudott városunkban?
Másodszor szerveztek ki
mit tudot a paksi úttörõk
városunkban, ez alkalommal
a Közmûvelõdési Kht-val
karöltve. A versenyt támogatta az önkormányzat és
Frankné Dr. Kovács Szilvia,
a megyei közgyûlés elnöke.
Különdíjat ajánlott fel
Frankné Dr. Kovács Szilvia,
Szabó József országgyûlési
képviselõ, Hajdú János polgármester, Faller Dezsõ és
Herczeg József alpolgármester.
A mûvelõdési központban
szervezett seregszemlén érdeklõdésben nem volt hiány,
Dombóvártól Dunaújvárosig számos településrõl érkeztek csoportok és egyéni
fellépõk. Három korosztályban szerepelhettek, az általános iskola alsó és felsõ tagozatosainak, valamint középiskolásoknak szólt a lehetõség. A megnyitó után
két helyszínen mutatkoztak
be a résztvevõk. A nagyklubban az ének és hangszeres zene, a színházteremben
pedig a vers, mese, próza,
majd a színpadi tánc kapott
helyet, és itt mutatták be
mûsorukat a musicalesek és

a zenekarok. Az egyes kategóriákban a fiatalokat helyi
szakemberekbõl álló zsûrik
értékelték. A fellépõk alaposan megdolgoztatták õket,
hiszen közel hatszázan több
mint százötven produkciót

dezvény lehetõség adott a
csoportoknak, egyéni fellépõknek a bemutatkozásra,
versenytapasztalataik bõvítésére. A házat vidám és felszabadult fellépõk, és lelkes,
tapssal nem fukarkodó kö-

mutattak be. Az esti eredményhirdetésen
arany-,
ezüst- illetve bronzminõsítéseket, mellé tárgyjutalmakat, könyveket és kerámiákat osztottak ki. A többiek
sem távoztak üres kézzel,
emléklapot kaptak. A ren-

zönség töltötte meg. A szervezõk azt tervezik, hogy a
paksi rendezvényen legközelebb két év múlva lesz alkalma a fiataloknak arra,
hogy megmutassák, ki mit
tud.
gyöngy

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Városunkból nevezett a seregszemlére többek között a
Paksi Elevenek csoportja. Pántya Patrícia (lent) és Õzse
Gabriella jelenleg két csoportban, 22 gyermeknek tanít
twirlinget, mazsorettet, és aerobicot. A megmérettetésen
több számmal vettek részt, egyéni, páros és csoportos
bemutatkozásokat láthatott tõlük a közönség. Az Elevenek
mögött sok fellépés és eredményes verseny áll. A ki mit
tudon két bronz- és két ezüstminõsítést értek el.
Színpadi tánc kategóriában,
csoportos és egyéni számokkal nevezett a ki mit tudra, a
dunaújvárosi Gárdonyi Géza
Általános Iskola Táncmûvészeti Tagozata. A csapat tagja
Kaszás Katalin (fent) is, aki hét éve jár versenyekre, és kiváló eredményekkel büszkélkedhet. – Szerintem itt mindenki ügyes, és jó ez a rendezvény, lehetõség a bemutatkozásra, bizonyításra – vélekedett. Az eredményhirdetésnél három arany minõsítést vehetett át a társaság, az egyiket Katalin táncával érték el.

VELÜNK TÖRTÉNT

Diák – munka nélkül
Fellinger József
A nyári szünetben sok diák szeretne munkát vállalni. A fiatalok számára
a zsebpénz kiegészítéséhez jól jöhet az idénymunkával keresett jövedelem. Sokan viszont nem
tudják, hogyan kezdjenek
hozzá, hol érdeklõdjenek,
kihez forduljanak.
A környéken nemigen van
ilyen lehetõség, vagy ha
van is, nem hivatalos, legális formában. Sok fiatal
már régen bejáratott helyen dolgozik nyaranta, így
ebbõl a szempontból is telített a piac.
Feilné Szombat Csilla, a
Paksi Munkaügyi Kirendeltség vezetõje elmondta,
hogy két út járható a tanulók számára, akik dolgozni
szeretnének a szünetben.
Az egyik, hogy különbözõ
diákmunka-szervezeteken
keresztül keresnek állást.
Ezek úgy mûködnek, hogy
vagy õk vállalják a munkákat és fizetnek a dolgozó fiataloknak, vagy mint közvetítõ lépnek színre. Anyagilag ez a megoldás talán
nem a legszerencsésebb,
hiszen így a fizetés bizonyos százaléka a diákszövetség zsebébe vándorol.

Marad a másik módszer,
az Alkalmi Munkavállaló
Könyv kiváltása. Ehhez
minden 16 év feletti fiatal –
akár tanuló is – hozzájuthat a munkaügyi kirendeltségen. Ezzel a kis könyvvel
egy héten öt napot dolgozhatnak folyamatosan. Ám
egy hónapban összesen
csak 15 napot, egy év alatt
pedig 90 napot tölthetnek
munkával. Az elterjedt tévhittel ellentétben a munka
törvénykönyve alapján a 16
év felettiek dolgozhatnak
napi nyolc órát, csak éjszakai mûszakot nem vállalhatnak.
Az Ifjúsági Irodában sem
tudnak szép képet festeni a
diákmunkával kapcsolatban. Cselenkó Erika, az
iroda vezetõje szintén felvette a kapcsolatot a regionális diákmunka-szervezetekkel, de az eredmény
nem változott: Pakson egyelõre nincs semmilyen lehetõség. Azt a néhány állásajánlatot, melyet hirdetnek, újságokból szerezték.
A munkaügyi kirendeltséghez hasonlóan, diákmunkaszervezeteken kívül helyi
cégeket, vállalkozókat keresnek meg, hogy felmérjék, tudnának-e szezonálisan diákokat foglalkoztatni. Sajnos nagyon kevés

Ledarálják a törmeléket
Nyitás óta, azaz tizenkét
éve gyûlik az építési és betontörmelék a szeméttelepen. A volt konzervgyár területén folyó bontásokból
keletkezett betonhulladék
beérkezése után már nehéz
volt megoldani a tárolást,
ezért gondoskodni kellett a
törmelék eltávolításáról. A
megoldás megszületett, az
önkormányzat Soltról bérelt egy gépet, amelyet már
munkába is állítottak. A

gép három részbõl áll: rakodóból, aprítóból és egy
törõszerkezetbõl, amellyel
a nagyobb darabokat össze
tudják zúzni. Ennek köszönhetõen a mintegy hatezer köbméternyi összegyûlt építési törmelék nem
csak eltûnik a teleprõl, hanem hasznossá válik. A feldolgozásra váró anyagot
háromfelé válogatják. A
földet a szeméttelep takarására használják fel, a va-

visszajelzés érkezett eddig
ezzel kapcsolatban. A legtöbb fiatalt ugyanis „feketén” foglalkoztatják.
Egy fõiskolai hallgatótól
megtudtam, hogy õ már
több éve dolgozik ugyanazon a munkahelyen minden nyáron. Ismerõse szervezte be, a próbaidõn bevált, így az egész idényre
alkalmazták. Azóta, mint
visszajáró, az egyik „õs-diákmunkás” a cégnél. Elmondása szerint azok,
akiknek nincsenek olyan
rokonai-kapcsolatai, mely
révén bejuthatnak a diákokat illegálisan foglalkoztató vállalkozásokhoz, nem
tudnak nyáron diákmunkát
vállalni, Pakson legalábbis
biztosan nem.
Összességében elmondható, hogy diákmunkát nemigen lehet Pakson találni.
Esetleg más városokban,
Szekszárdon vagy Bonyhádon. Ott is többségében diákszervezeteken keresztül.
Így viszont kevesebb pénz
üti a szorgalmas fiatal markát. Az Alkalmi Munkavállaló Könyv kiváltása pozitívum lehet egy cégnél, de ha
nem találunk álláshirdetést, akkor gyakorlati haszna nemigen van. Marad a
fekete munka? Ez viszont
rizikóval jár.
sat értékesíteni tudják a
MÉH-ben. A betont a géppel tulajdonképpen ledarálják, így hasznosítható lesz
alapokba, útalapokba, de jó
szolgálatot tehet földutak
minõségének javításánál is.
– A megmaradó mennyiséget értékesíthetik építési
vállalkozóknak – tájékoztatott Saáry Miklósné a szeméttelepet üzemeltetõ DC
Dunakom Kft ügyvezetõje.
A gép és személyzete június 15-ig áll rendelkezésre.
-gyöngy-
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Munkácsy
Képeivel gyakran találkoztam
a Bátaszékrõl Sárbogárdig
közlekedõ fapados személyvonaton. Meg-megnéztem a
Siralomházat, a Tépéscsinálókat, a Köpülõ asszonyt (õ
szerepelt – úgy emlékszem –
valamelyik dísztáviraton is).
Szülõfalum kultúrházának
tornácán pedig láttam az Ásító inast, a Miltont. A Nemzeti
Galéria kiállításán tudtam
meg, hogy a nagy angol költõrõl készült festménynek
mellékalakjai is vannak:
Milton lányai, akiknek (már
vakon) az Elveszett Paradicsomot diktálta. Munkácsyt
elsõ pártfogói lebeszélték a
harci jelenetek festésérõl, az
életképfesztészetet jelölték ki
számára – olvasom a kiállítóterem falán az útbaigazító
ismertetõt. Még alig múlt tíz
óra és már tele vannak érdeklõdõkkel a termek. Legtöbben talán a szalonképek elõtt
nézelõdnek: A baba látogatói, A két család a szalonban,
a Zeneszoba… mintha
Renoiár egyik-másik képét
elõlegezné! (Munkácsy felfigyelt az 1874 tavaszán megnyílt elsõ impresszionista kiállításra, egy évvel korábban
Paál László biztatására õ is kiköltözött a barbizoni erdõbe.
Megjelentek képein a pleinair-hatások.
1867-ben a párizsi világkiállításon találkozott Courbet,
Mant képeivel is. 1896 õszén
Amerikába is ellátogatott,
Krisztus Pilátus elõtt címû képe bemutatója alkalmából fogadta az elnök is. Utolsó korszakában festette az Árpád
honfoglalása, az Ecce homo
címû képeit.
Utolsó képe: A virágok áldozata.
„Nagy festõ volt!” mondja
valaki a hátam mögött.
Gyõzõdjenek meg e látogatói kijelentés igazáról: nézzék
meg a Magyar Nemzeti Galériában a Munkácsy-kiállítást!
Remit Tenda

MOZAIK

Eltûnt gesztenyefa
Nemrégiben a Kishegyi út
egyik házának lakóközössége
nevében kereste fel szerkesztõségünket egy hölgy. Otthonuk közelében, egy ház kertjében kivágtak egy 50 év körüli, virágzó gesztenyefát. Az
eset kapcsán utánajártunk,
hol, mikor és hogyan lehet fát
kivágni városunk területén.
A fák védelmét a 70-es évektõl kormányrendelet szabályozza. Közterületeken a fakivágás szándékát elõzetesen
be kell jelenteni a települési
önkormányzat jegyzõjéhez,
vagy a közút kezelõjéhez. A
jegyzõ illetve a közút kezelõje
a bejelentést követõ 30 napon

belül a fa kivágását megtilthatja, ha annak további fenntartása indokolt, vagy ha a
bejelentõ rendelkezési jogosultsága nem állapítható
meg. A bejelentõt a kivágott
fa pótlására kötelezhetik.
Pakson a központi helyeken
álló fákat szakcég gondozza.
Ezeken a területeken kívül, a
házak, vagy telkek elõtti fák
gondozása – csakúgy mint a
járdák jégmentesítése – a tulajdonosok feladata. Saját
telkén a tulajdonos azokat a
fákat vághatja ki, melyek
nem védettek (ha nem erdõgazdálkodásról, vagy védett
növényrõl van szó). Tehát ed-

A zene mindenkié
telt ház elõtt játszó gyerekeken azonban egy csepp megilletõdöttség sem látszott.
Különösen két fiatal keltette
fel az érdeklõdésemet a Cseke
Klára tanárnõ által rendezett
Dzsungel könyve elõadáson.

Fotók: Fonyó Dániel

Fotó: Balog Judit

Mindig közelebb áll szívünkhöz, ha gyerekeket látunk
színpadon. Persze benne rejlik
a lehetõség, hogy kicsit ügyetlenebbek, esetlenebbek, mint
a felnõtt színészek. A Balogh
Antal katolikus iskola estjén

dig, Pakson sajnos nem szól
helyi rendelet a kertekben álló fák védelmérõl. Mindenkinek joga van kivágni a fákat,
és bejelentési kötelezettsége
is csak akkor van, ha védett
növényrõl van szó. Városunkban, folyamatban van
a virágzásukkor
allergiás
tüneteket kiváltó fák
lecserélése. Ez
alapján a
lakótelepi nyárfák he-

lyett folyamatosan az egészséget nem veszélyeztetõ növényeket telepítenek. A balesetveszélyessé vált lombkoronásokat az ezért felelõs
szakcég azonnal eltávolítja.
-ptr-

A Mauglit alakító László Péter, a pécsi Kodály Zoltán
Gimnázium ének-zenei tagozatának tizedik osztályos tanulója, és a Tuna szerepét játszó Vörös Kata, aki musicalszínésznõi pálya felé kacsingat. Péter vonzódása a zenéhez már kiskorában kialakult,
hiszen szülõi és bátyja is nagyon szeretnek énekelni. A
Balogh Antal iskolában kezdte tanulmányait, ahol Cseke
Klára a szárnyai alá vette,
majd felkészítette a pécsi felvételire. Szabadidejében fõként zenét hallgat, csavarog a
barátokkal vagy éppen a családdal tölti a hétvégét. Kata
még a katolikus iskola tizedikes növendéke, s – mint az elárulta – a zene a mindene. Bár
korábban aktívan röplabdázott, a térde miatt feladni
kényszerült a sportot. A zene-

iskolában énekelni tanul és
rengeteg musicalt hallgat. Mikor meghallotta, hogy az iskolában musical szakkör indul,
rögtön jelentkezett. Azóta aktív tagja a csapatnak, mely
már három éve mûködik. A
gyerekek a tanárnõvel közösen választják ki a darabokat,
együtt döntik el a szereposztást. Így került színpadra elsõként a Hair címû musical
„zanzásított” változata, majd
tavaly az István a király néhány részlete. Az est folyamán láthattuk még Arany János: Bajusz címû történetét
Molnárné Fodor Andrea, valamint két Karinthy-mûvet
Vida Ibolya rendezésében. A
rendezvényen befolyt összegbõl Budapestre szeretnék vinni a gyerekeket, hogy lássák,
hogyan csinálják a nagyok.
sete

Fotó: Fonyó Dániel
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Annyi érték van ebben a
könyvben, amit a gyerekek
felé lehet közvetíteni, hogy
érdemes felnõttként is újra
kézbe venni.
Jantyik Margit

Mikor olvastam, annyi idõs
voltam, mint a fõhõs. Sokat
segített abban, hogy a mindenki számára nehéz
kamaszkort átvészeljem.
Kovács Antal

NAGY KÖNYVE

NAGY KÖNYVE

Gárdonyi Géza:
Egri Csillagok

Fekete István:
Téli berek

PORTRÉ

Jó napot, mi újság?

Bõhm Péter

Amikor 1982-ben Bõhm Péter munkát keresett, egyet
biztosan tudott: az erõmûben nem akar dolgozni. A
kínálkozó lehetõségek közül a Paksi Városi Tûzoltóságot választotta, pechére.
Itt tûzmegelõzési fõelõadóként szakhatósági feladatokkal bízták meg, s neki
kellett végigvinni a Paksi
Atomerõmû Vállalat engedélyezési eljárását. Nem
akarta, hát az övé lett az
egész, de mint mondja,
megtetszett neki. 1986-tól a
városi parancsnokság szervezetébe épülõ kihelyezett
egység vezetésére kérték
fel. Amikor 1990-ben megalapították a Paksi Atomerõmû Hivatásos Üzemi
Tûzoltóparancsnokságát, õt
bízták meg a szervezet vezetésével. Mindent a nulláról kellett kezdenie. Munkatársakat keresni, laktanyát terveztetni, jármûveket beszerezni. – Ezek kife-

jezetten cégvezetõi tevékenységek – mondja, amikor errõl kérdezem. Izgalmas idõk voltak, nap, mint
nap újabb kihívásokkal kellett szembenézni, míg végül
1992-ben felépült a laktanya, mûködött a szervezet,
mely akkor már jól képzett
szakemberekkel,
kiváló
technikával rendelkezett.
Ezzel egy fontos korszak
lezárult, de két év múlva
újabb próbatétel következett: az országban elsõként
az atomerõmû tûzoltóság
magánkézbe került. Belügyi státuszuk elvesztésével le kellett mondani a
kedvezményes nyugdíjba
vonulásról, a száz százalékos táppénzrõl. A dolgozók
dönthettek, vállalják-e a
megváltozott körülmények
között a munkát. Új alapokra kellett helyezni a mûködést, s ezeket a változásokat menedzselni kellett,
ami nem volt könnyû fel-

Tehetségesek, fiatalok

A Pro Artis Mûvészeti Iskola zenemûvészet és táncmûvészet tagozatának közös
bemutatóján énekesként debütált legutóbb Gyulai István. Szemmel láthatóan rutinosan mozgott a színpadon, lazán, magától értetõdõ
természetességgel adta elõ
a „Képzelt riport” leglíraibb
szólóját is.
– Már 13 éve járok a zeneiskolába, szép évek ezek,
nem is nagyon tudok lemondani róla, pedig lassan már
20 esztendõs leszek – meséli.

Fotó: Fonyó Dániel

Gyulai István

– Elõször gitározni tanultam Szabados László tanár
úrnál, a Friends együttesbe
másfél éve kerültem, az énekes pályafutásom pedig nem
egészen egy esztendõs. Azt
mondják, fejlõdtem Góczán
Gáborné tanárnõ védõszárnyai alatt…

Fotó: Fonyó Dániel

Flórián-nap alkalmából az atomerõmû tûzoltóság parancsnoka miniszteri dicséretben részesült. De ki kapta
ezt az elismerést? A menedzser, a mérnök, vagy a tûzoltó? Mindez egy személyben: Bõhm Péter.

adat. S az eredmény? – Beszéljenek a tények! – mondja a parnacsnok. 1999-ben,
Európában elsõként szereztek ISO minõsítést tûzoltás és mûszaki mentés területén. Az állomány állapotát folyamatosan ellenõrzik, fizikai és mentális
szempontból egyaránt. Ezt
az újítást három év késéssel a Belügyminisztérium is
átvette. Ma már minden
magyar tûzoltó azt a munkaruhát használja, amit
Pakson fejlesztettek ki. A
sporteredmények önmaA kérdésre, hogy milyen érzés volt farkasszemet nézni a
közönséggel, kissé elgondolkodik: – Egy éve még ez lett
volna minden álmom. Érettségi után Kaposvárra jelentkeztem, hogy színésznek tanuljak, de elutasítottak. Jól
tették. A faliújságomon még
most is ott lóg az elutasító határozat, és arra ösztönöz,
hogy ha csak amatõr szinten
is, de foglalkozzam a dologgal. Jobban érdekel, mint a
fõiskola Dunaújvárosban,
ahova délelõttönként járok.
Most legalább a délutánjaimat a zeneiskolában tölthetem, nagyon megtetszett a
musical-színészet!
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gukért beszélnek:
országos versenyeken általában
elsõ, második, helyezést érnek el.
Tavaly megnyerték az országos elsõsegélynyújtó
versenyt. Sorolná
még tovább az
eredményeket, de
udvariasan félbeszakítom, mondván a tûzoltóságról eleget hallottam már, beszéljen magáról kicsit. Azt feleli: eddig is ezt tette.
Személye
elválaszthatatlan része a rendszernek, bár szerénysége miatt
õ nem így fogalmaz. Kötetlen munkaidõben dolgozik,
általában sokat, gyakran
hétvégén is. Azt is megtudom, hogy három diplomával rendelkezik. Az elsõ gépészmérnöki, a második
tûzvédelmi szakmérnöki, a
harmadik pedig minõségügyi szakmérnöki. A minõségbiztosítást szívügyének
tekinti. Úgy gondolja, e
nélkül lehetetlen egy ilyen
szervezetet vezetni. A teljesítmények értékelésénél
fontosnak tarja a szubjektum kizárását. Ezt csak
egy emberek köré szervezõdött, jól mûködõ minõségügyi rendszerrel tudja
elképzelni.
– Legfõbb értéknek azonban természetesen az embert tartom – teszi hozzá.
S, hogy mit jelent számára
a miniszteri dicséret?
Jólesett neki, de legfõbb elismerés az atomerõmû tûzoltóság hírneve és sikerei,
amelyeket kicsit sajátjának
is érez. Az órájára néz.
– Rögtön kezdõdik a napi
operatív értekezlet – szabadkozik, majd búcsúzóul
megkér: sok érdekeset tudna még mondani, keressük
még egymást.
Szász Tibor

VELÜNK TÖRTÉNT
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A mûvészeti iskola táncmûvészeti és zenemûvészeti tagozata közös elõadás keretében mutatta be a Presser–
Adamis szerzõpáros által feldolgozott Déry Tibor-mûvet.
A „Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról” megelevenedett a színpadon.
Új elemmel bõvült a Pro
Artis Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény amúgy sem
szûkös repertoárja: közös
musical-bemutatót tartott a
zenemûvészet és táncmûvészet tagozat huszonkét növendéke, akik a klasszikus
alapokat az intézmény falain
belül sajátították el az utóbbi
10-12 esztendõben. Az 1991
óta mûködõ könnyûzenei
tanszak keretében már évek
óta együtt zenélt a Friends
együttes, belõlük nõtt ki a jelenlegi szereplõgárda, négy
zenész és öt énekes, Ruff Ferenc zenetanár vezetésével.
– Régi álmom volt a darab

bemutatása – mondja –, hisz
az volna az igazi, ha a mûvészeti oktatás keretében a
gyerekek komplett képzést
kapnának: zenei- és mozgáskultúrával, kapcsolódhatna
hozzá a színjátszás is – így
lenne kiváló!
Jelenleg sajnos ez nem így
mûködik, ám õk elhatározták, hogy ezzel a produkcióval megmutatják: a két mûvészeti ág egyáltalán nem áll
messze egymástól.
Az elképzelés értõ fülekre
és segítségre talált Szarka
Gitta balettmester személyében, aki így emlékezik
vissza a felkészülésre: – Komolyabban két hónappal ezelõtt álltunk neki. A tizenkét
szám közül hathoz készítettünk koreográfiát. Ha valaki
több mint 10 éve tanul klaszszikus balettet, olyan alapokkal rendelkezik, hogy egy
ilyen fellazított stílusú táncot
nagyon könnyen meg tud va-

Fotó: Vida Tünde

Megelevenedett
a „Képzelt riport…”

lósítani, az ugrástechnika, a
forgás, a színpadi mozgás és
az ütemérzék már rutin. A
zenészek és a táncosok öszszeszoktatása pedig egyáltalán nem okozott gondot – teszi hozzá a mesternõ.
– Végre egész elõadást betöltõ, nagy produkcióban vehettünk részt, óriási élmény
volt! A próbák is sokkal vidámabbak és oldottabbak voltak – meséli lelkesen a balerinák közül Krómer Dóra.
– Az elõadás létrejött, pedig közben a társaság felvételizett, érettségizett, záró-

A Paksi Hírnök levelesládájából

Színház volt, siker volt, a miénk volt!
Nem lehet elfogultság nélkül beszélni arról a bemutatóról, melyet tizenéves
diákok tartottak csütörtökön a mûvelõdési ház
színháztermében.
Presser–Adamis: Képzelt
riport egy amerikai popfesztiválról. A dallamok
megelevenedtek, a tánc
életre kelt és a zene megdobogtatta a szíveket. Így
volt harminc évvel ezelõtt
is, de e mostani õsbemutató megérintette az embereket. A hippi-korszak elmúlt, de a kábítószer azóta is probléma.
Hogy miért beszélek õsbemutatóról? Mert nekünk paksiaknak ez egy

igazi õsbemutató volt. A
mi fiaink és lányaink adták át a színpadon mindazt, amit tinédzserként átéltünk. A mi gyerekeink
mutatták meg, hogy a zene soha el nem múló. A
mi gyerekeink bizonyították be, hogy Paks is tud
annyit, mint egy neves
színházi város. A PRO
ARTIS alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanárai és növendékei büszkék lehetnek teljesítményükre. A város lakói
nem is sejtették milyen
kincset rejtegetnek. Szépen, csendben csak tették
a dolgukat, s végül egy
igazi színházi produkció-

val lepték meg a közönséget. Az ötvenperces mûsor
a musical legismertebb
dalait öleli fel. Nincs play
back, vagy fél play back.
Csak élõ zene van. Izgalom és koncentráció a felkészítõk és fellépõk körében, de a nézõ ezt nem érzékeli, csak a fényes hangon csengõ dalokat hallja,
a könnyed táncos lépteket
látja. Érezzük a zene, a
tánc szeretetét is. Azt,
ahogy a felcsendülõ taps
oldja a feszültséget. És
mindez itt Pakson, paksi
gyerekekkel. Büszkék lehetünk rájuk!
Köszönjük az élményt!
H. M.

vizsgákra készült. Ez is azt
mutatja, hogy mennyire tehetségesek és ambiciózusak
a növendékeink! – teszi hozzá Ruff Ferenc.
A Pro Artis Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
növendékei két elõadást tartottak a mûvelõdési központban. Hogy lesznek-e újabbak, még nem tudni, de felvetõdött, hogy bemutatják a
város középiskoláiban, hogy
a mai kamaszok is megismerhessék a hippikorszak
egyik igazi remekmûvét.
sg
Az „Együtt a parlagfû ellen”
Alapítvány ebben az évben is
meghirdeti családi parlagfûgyûjtési akcióját 2005. június
13-tól július 16-ig. A gyökerestõl kihúzott parlagfüvet
százas kötegekben minden
hétfõn és pénteken 14–18
óráig vesszük át az alapítvánnyal szemben a parkolóban. A leadott parlagfûért
tombolát adunk, mellyel értékes ajándékokat nyerhetnek
a családok. A legtöbb parlagfüvet gyûjtõ család egyhetes
üdülésben részesül.
A nyeretlen tombolákat virágjegyre váltjuk augusztus 31tõl szeptember 30-ig. Egy
család maximum 100 palántát kaphat.150 db parlagfûért
1 db virágjegyet adunk, melyet jövõ év májusában válthatnak át.Bõvebb információért forduljon az alapítvány
munkatársaihoz
Paks, Gesztenyés út 11.
Tel: 510 – 413
vagy 510 – 414

VELÜNK TÖRTÉNT

Simon Péter dobogós
helyet vár a kórustól
A hagyományokhoz híven
idén májusban is megrendezték Bátaszéken a Bárdos Lajos Zenei Hetek Tolna Megyei Kórusfesztiválját.
A
Paksi
Városi
Vegyeskar már törzsvendégnek számít a résztvevõk között. A tizenkét kórus találkozójára a paksiak
egyházi zenét választottak
széles repertoárjukból. Simon Péter karnagy szerint
az együttesek szeretik az
ilyen rendezvényeket, mivel itt alkalom nyílik egymást meghallgatni, kottát
és eszmét csereberélni.
Különösen jó volt az idei
fellépés, mert egy héttel
elõzte meg a minõsítõ
hangversenyt, amelyre nagyon komolyan készül a
csapat hétfõ esténként a
mûvészeti iskolában. A kategóriaminõsítések alapján

lehet indulni fesztivál-,
hangverseny-, és kiemelt
hangversenykórus minõsítésért. A paksi gárda a
dombóvári Kapos Kórussal
együtt a hangversenykórus
címre vágyik, melyért 45
perces mûsort kell adnia
háromtagú szakmai zsûri
elõtt. Simon Péter a zenetörténet legszélesebb palettájáról válogatta össze a
koncert anyagát, Bachtól a
kortárs zenéig. Októberben újabb nagy dobásra
készülnek a paksi dalos pacsirták, nemzetközi fesztiválra és versenyre neveztek be Olaszországban. A
karnagy szerint jó esélyekkel indul a társulat a dobogós helyért. Persze addig
még sok feladat, küzdelmes kóruspróba vár a Paksi Városi Vegyeskar tagjaira.
sete

A Vitafoam Kft. 2005-ben Pakson megkezdte magyarországi tevékenységét. Csapatunkba a következõ pozícióba
keresünk munkatársat:
KERESKEDELMI ASSZISZTENS
Feladata:
- árajánlatok készítése
- rendelések, visszaigazolások, számlák készítése
- statisztika készítése
- kapcsolattartás a vevõkkel
Elvárások:
- Kereskedelmi végzettség
- Értékesítésben szerzett tapasztalat
- Angol nyelvtudás
- Logisztikában szerzett tapasztalat
Elõny:
- román vagy horvát nyelvtudás
- Scala ismerete
Ajánlatunk:
- Versenyképes fizetés
- Folyamatos szakmai fejlõdést biztosítunk egy nemzetközi környezetben.
Angol és magyar nyelvû önéletrajzát és motivációs levelét várjuk az ekiss@vitahungary.hu e-mail címre vagy a
75/519-700-as fax számra, levélben pedig a Vitafoam
Magyarország Kft. Paks, 7031 Pf. 44 címre.
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Borúton, a szomszédban

A Tolnai Borút tizenöt települése közül a szomszédos
Györkönyben tartotta legutóbbi összejövetelét a BorDámák Paksi Egyesülete.
Hagyományosan minden hónapban egy-egy tag látja
vendégül a többieket, és
gondoskodik hasznos ismeretek közreadásáról. Ez alkalommal ketten vállalták a
vendéglátást, éspedig egyikük györkönyi présházában.
A kellemes idõ, a természeti
környezet, a présház meghitt hangulata ideális lehetõséget teremtett a Tolnai Borút györkönyi állomásával
való ismerkedéshez. Mindezt fokozta a gasztronómiai

élvezet, az étel és a hozzáillõ
ital harmóniája. A bográcsban fõtt kakaspörkölt mellé
ízletes nedû került az asztalra, de szellemi „táplálékból”
is volt bõven. Tartalmas elõadás hangzott el a pincefalu
történetérõl,
Györköny
múltjáról, nevezetességeirõl.
A paksi borhölgyek e rendezvény kapcsán is bizonyították, hogy komolyan
kezelik a borkultúra ügyét,
és nagy hangsúlyt fektetnek a borvidék múltjának,
emlékeinek õrzésére, a
szomszédos települések hagyományainak megismerésére.
-Lanna-

Elvágták a földkábelt
Egymás után két napon is
áramszünet okozott kellemetlenséget Pakson. Elõbb
egy elvágott kábel, másnap
zárlat miatt volt áramkimaradás.
Kedden fél tíz után maradt
áram nélkül a város egy része a volt konzervgyár környékén. A rendelõintézetben
is megszûnt az áramellátás,
másfél órán keresztül akadályozva az orvosi ellátást. A
Paks-Déli 20 kilovoltos távvezetéken 9 óra 36 perckor
szûnt meg a szolgáltatás, a
fogyasztókat 10 óra 56 perc-

re tudták újra ellátni. Az
üzemzavart a volt konzervgyár területén folyó építkezésen dolgozó munkagép
okozta, amikor elvágta a középfeszültségû földkábelt.
Az áramkimaradás Paks lakosságának mintegy 15%-át
érintette.
Szerdán ugyanezen a távvezetéken reggel nyolc óra
után többszöri villanásnyi
áramszünet után ismét
elment az áram. Az üzemzavart egy szigetelõ meghibásodása okozta.
-vida-

HIRDETÉS
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Elérték az üde gránitot Bátaapátiban
tárolásra van szükség, ami
felesleges kiadást jelent.
A Nagymórágyi- völgyben
kialakított ideiglenes telephely iránt az elmúlt hónapokban igen jelentõs szakmai és lakossági érdeklõdés
nyilvánult meg. Bár a telephely veszélyes munkahely-

Fotók: Vida Tünde

A terveknek megfelelõen halad a felszín alatti
kutatási program megvalósítása a Bátaapáti szomszédságában fekvõ Nagymórágyi-völgyben. A szakemberek elérték azt kõzetet, melyben a kis- és
közepes aktivitású hulladékokat befogadó tárolót
szeretnék megépíteni. A kõzet alkalmasságát már
korábban megállapították a szakemberek, most a
tároló pontos helyét szeretnék kijelölni.

A
Bátaapáti
melletti
Nagymórágyi-völgyben februárban avatták fel az Eszter és Mária aknát. A vágathajtást végzõ szakemberek
mindkét lejtõs aknában
több mint száz métert haladtak elõre, és elérték az
úgynevezett üde gránitot,
amely a tervek szerint befogadója lesz a hazánkban keletkezõ atomerõmûvi kis és
közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának.
Az elkövetkezendõ 28 hónapos munka során összesen
kettõ – egyenként 1700
méter hosszú – lejtõsaknát
alakítanak ki. A lejtõsaknák
a felszíntõl számítva 250
méter mélységben érik el
legmélyebb pontjukat. A
két aknát 250 méterenként
összekötik majd. Ez a mûszaki megoldás garantálja a
megfelelõ szellõztetést és a
szigorú hatósági elõírásnak
megfelelõ, biztonsági célt
szolgáló két – egymástól
független – kijárat meglét-

ét. A tároló megépítéséhez –
mint azt dr. Hegyháti József, a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú
Társaság ügyvezetõje elmondta – a parlament hozzájárulása, a lakosság befogadó készsége és számos
hatósági engedély szükséges. A kutatásokat és a tároló építését a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból fedezik, az eddigi programokra 13,6 milliárd forintot fordítottak, a kutatásokra tíz, s
a létesítmény megépítésére
újabb tízmilliárd forint kell.
– A pénz az alapban rendelkezésre áll, hiszen a paksi
atomerõmû a „szennyezõ fizet” elv alapján minden évben befizeti a rárótt hozzájárulást – tájékoztatott a
Kht. vezetõje. Dr. Hegyháti
József azt is elmondta, hogy
paksi atomerõmú szempontjából vizsgálva mindenképpen fontos, hogy idõben
megépüljön a tároló, hiszen
ennek hiányában átmeneti

nek számít, a munkák helyszíni felelõse, a Bátatom
Kft. minden lehetséges segítséget megad azon szakmai, tudományos, hatósági
és lakossági csoportoknak –
a megfelelõ egyeztetést követõen – amelyek meg kívánnak ismerkedni a telephelyen zajló munkával.
Az érdeklõdés miatt a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Társaság a

telephely kerítésén egy
nagyméretû
tájékoztató
táblát helyezett el, amely
összefoglalja a legfontosabb
információkat, illetve kétezer példányban tájékoztató
füzetet készítettek. A brosúra, amelyet minden érdeklõdõ megkap a telephely bejáratánál, áttekintést nyújt az
eddig végzett szakmai munka állomásairól és eredményeirõl, felidézi az idei évben elvégzett közvéleménykutatás eredményeit, valamint egy teljes oldalon bemutatja az ideiglenes telephelyet.
A Bátaapáti térségében
szervezõdött önkormányzati szövetség, a Társadalmi
Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás (TETT) idén ötödik alkalommal szervezte meg a
TETT-re Kész Napot. A
délelõtti ismeretterjesztõ
tanácskozáson, az eddigi hagyományok szellemében a
program vezetõi és vezetõ
szakértõi adtak tájékoztatást az idei munkákról. Szintén a program hagyományait ápolva iskolások számára
szellemi-ügyességi vetélkedõt szerveztek, amelynek
egy másik TETT-es település, Bátaszék Kanizsai Dorottya nevét viselõ általános
iskolája adott otthont.
Bátaszék volt a házigazdája
a nap sportprogramjának is,
a
kispályás
labdarúgó
TETT Kupának.
Vida Tünde
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Nõ az ESZI népszerûsége
erõmû támogatása mellett
állami normatívát is kap. Az
ESZI Intézményfenntartó
és Mûködtetõ Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr.
Kiss Mihály szerint ennek
köszönhetõ, hogy kiváló személyi és tárgyi feltételek
mellett dolgoznak. Az okta-

Fotó: Fonyó Dániel

Négy esztendõvel ezelõtt,
amikor egy e célra létrehozott alapítvány átvette az
Energetikai Szakközépiskola mûködtetését, sokan kétkedve, félve fogadták. Mára
már nyilvánvalóvá vált, hogy
anyagilag stabil az iskola, hiszen két lábon áll, az atom-
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tás színvonalát rendszeresen
vizsgálják külsõ szakértõk, s
rendrõl-rendre megállapítják, hogy az igen magas. A
fenntartóváltást röviddel késõbb szemléletváltás követte, s az iskola elindult egy
felfelé ívelõ pályán, s egyre
népszerûbb a diákok körében. Míg szinte minden iskolában a csökkenõ gyermeklétszám jelent gondot, az
Energetikai Szakközépiskolában éppen a sok
jelentkezõ okoz problémát. Az iskolába tavaly
is túljelentkezés volt,
idén pedig még annál is
többen választották az
intézményt. A sok jelentkezõnek köszönhetõen igen magas volt
idén a mérce, a tervezett
52 pont helyett 66 volt a
legkevesebb, amivel be
lehetett jutni az iskolába. – Nagyon sok jelentkezõt kellett elutasítani,
ami borzasztóan nehéz
volt, de nem tehettünk

mást – mondja dr. Kiss Mihály. Ezen a gondon kívánnak enyhíteni azzal, hogy éppen a kuratórium javaslatára bõvítik az iskolát. A Paksi
Atomerõmû Rt. finanszírozásában új szárnyat építenek. Itt mûhelyeket, gyakorló helyiségeket alakítanak
ki, a mostani épületben meglévõket pedig átalakítják
úgy, hogy a tantermek kényelmesen helyet tudjanak
adni a nagyobb létszámú
osztályoknak.
A beruházás várhatóan 23 évig tart, s háromszázmillió forintba kerül, eredményeként hétszáz tanulót
fogad majd be az iskola. A
kínálatot folyamatosan bõvítik, a nappali tagozatos
középiskolai képzés mellett egyre nagyobb szerepet kívánnak vállalni a felnõttképzésben és az érettségi utáni szakképzésben
is. Az új szárny tervezése
az idén, építése jövõre kezdõdik.
vt

ESZI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ ÉS MÛKÖDTETÕ ALAPÍTVÁNY
Székhelye: 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95., bírósági nyilvántartási száma:13/2001

Közhasznú egyszerûsített éves beszámoló mérlege 2004 év
Eszközök
A. Befektetett eszközök
I.Immateriális javak
II.Tárgyi eszközök
III.Befektetett pénzügyi eszközök
B.Forgóeszközök
I.Készletek
II.Követelések
III.Értékpapírok
IV.Pénzeszközök
C.Aktív idõbeli elhatárolások
Eszközök (aktívák) összesen
Források
D.Saját tõke
I.Induló tõke
II.Tõke változás
III.Lekötött tartalék
IV.Értékelési tartalék
V.Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl
VI.Tárgyévi eredmény vállalkozásból
E.Céltartalék
F.Kötelezettségek
I.Hátrasorolt kötelezettségek
II.Hosszú lejáratú kötelezettségek
III.Rövidlejáratú kötelezettségek
G.Passzív idõbeli elhatárolások
Források (passzívák) összesen

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai
13.354
349
13.005
0
74.390
0
1.184
0
73.206
2.722
90.466

ezer forintban
Tárgyévi
beszámoló
záró adatai
10.409
726
9.683
0
71.223
0
867
0
70.356
2.594
84.226

60.180
30.000
29.663
0
0
10.840
- 10.323
13.000
8.675
0
0
8.675
8.611
90.466

60.253
30.000
30.180
0
0
9.433
- 9.360
7.800
7.557
0
0
7.557
8.616
84.226

Az ESZI Intézményfenntartó és Mûködtetõ Alapítvány kuratóriuma 2005. május 11-i ülésén megtárgyalta és elfogadta az alapítvány 2004. évrõl szóló
jelentését. Megállapította, hogy az alapítvány gazdálkodási tevékenysége, mûködése megfelel az alapító által megszabott követelményeknek. Az
alapítvány 2004. évi közhasznúsági jelentését könyvvizsgáló pozitív hitelesítõ záradékkal látta el. A részletes közhasznúsági jelentés az alapítvány
székhelyén megtekinthetõ.

Éjfélig tartott
a bajnokság
Több mint tizenkét órán át
rúgták a bõrt egyvégtében
Paks fiataljai az Energetikai Szakközépiskola sportpályáján. A maratoni focit,
mint az elmúlt évek során
vagy féltucatszor, ismét a
Vak Bottyán Gimnázium pedagógusai, fõként testnevelõ tanárai szervezték. A
kezdõrúgásra még a rekkenõ déli hõségben került sor,
az utolsó meccset pedig jóval éjfél után fújták le.

– Az ötlet azért született,
mert a vizsgaidõszakban
mindig háttérbe szorult a
sport. Gondoltunk egy nagyot, és úgy döntöttünk, 24
órás focit szervezünk – idézi
fel a kezdeteket az igazgató,
C. Szabóné Kocsiczki Ilona.
A 24 óra keménynek bizonyult, viszont az éjszakai
futballmeccsek hangulata
mindenkit magával ragadott, így minden évben
megszervezik az éjszakába
nyúló programot. A maratoni focira idén tizenhat csapat nevezett, ezeket három
kategóriába sorolták. A kicsik – hetedik, nyolcadik
osztályosok között a Deák
csapata bizonyult a legjobbnak, a lányok között pedig
az ESZI-sek, a fiúknál szintén az Energetikai Szakközépiskola nyert, mégpedig a
Paksi Hírnök színeiben induló 10. évfolyamosokból
verbuválódott gárda. Tagjai: Pokorni Péter, Feil Dávid, Boris Balázs, Erdei
Zsolt, Vida Richárd, Kövecses Imre és Makk Ádám.
vida

SPORT

Braun Ákos Európa-bajnok
Sikert sikerre halmoz a
paksi cselgáncsiskola. Hangyási László tanítványai
ismét megmutatták a világnak, hogy az „atomos” judósokra figyelni kell, de nagyon, ha világversenyen eredményesen
szeretnének
szerepelni. A rotterdami
kontinensviadalon a négyfõs
paksi delegáció két érmet és
egy ötödik helyezést söpört
be. Braun Ákos megszerezte
a szakosztály elsõ felnõtt EB
aranyérmét, míg a Pakson
készülõ Mészáros Anett
bronz medállal zárta a
viadalt. Bor Barna ötödik
lett, Kovács Anti pedig ezt a
versenyt helyezetlenül zárta.
– Fontosabb volt számára
Ákos menetelését végig
szurkolni, mint saját sikerére koncentrálni – nyi-

Fotó: Fonyó Dániel
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latkozta Hangyási László. A
mester a tõle megszokott
szerénységgel értékeli a
sportolói teljesítményét.
– Összejött egy olyan csapat,
amelyik kész meghalni a sikerért, kész feláldozni saját
elõmenetelét társa eredményességéért.

Biztos gyõzelem,
garantált feljutás
Kiütéses, 5–0-ás gyõzelmet
aratott a PSE NB II-es labdarúgócsapata Mezõfalva
ellen. A csapat 28 forduló
után 52 ponttal második helyen áll az NB II. Hummel
csoportjának tabelláján,
ami azt jelenti, hogy Lengyel Ferenc legénysége
megszerezte a feljutás lehetõségét a Magyar Nemzeti Bajnokság hamarosan
újjászervezett második osztályába. A tavaszi szezonra
összeállt a társaság és minden poszton olyan stabil
csapattag állt rendelkezésre, aki képes volt a fiatalokat magával ragadni, illetve
tudott tartást adni a többieknek. A sérülések, sárgalapok sorozatai sem hátráltatták a csapat egységét, a
hiányzókat sikerült megfelelõ játékosokkal helyettesíteni. – Az eddigi 28 forduló alatt mindössze 21 gólt

kaptunk, ami egyértelmûen
a védelem dicséretére válik. A gólhelyzetek kihasználásán viszont még javítanunk kell, mert a 47 rúgott
gól a magasabb osztályban
kevésnek látszik a jó eredmény eléréséhez – mondta
el Lengyel Ferenc. A nyár
nagy feladata olyan góllövõ
csatárt találni, aki képes
szezononként 10 találat felett teljesíteni. A hogyan
továbbról még a Labdarúgó Ligának, aztán a szakosztályvezetésnek kell döntenie. A csapat tagjai mindent megtesznek az átszervezésre kerülõ második vonalban a sikeres szereplésért. Lengyel Ferenc jelenleg a Pro Licence megszerzésén fáradozik, tehát az õ
szakmai felkészültségén
nem fog múlni a szezon sikeres zárása.
SJ

Anti sikerei, Barna mentalítása arra ösztönzi a többieket, hogy még nagyobb
odaadással készüljenek a
megmérettetésekre. A fiatalok pedig nap mint nap
láthatják, hogy mennyit kell
dolgozni a sikerért. Braun
Ákosnak már nagyon kijárt
egy nagy eredmény. Évek
óta ott van az élvonalban, de
eddig szinte minden alkalommal közbejött valami,
ami nem engedte feltenni a
pontot az „i”-re. Most
megadott Ákosnak, hogy a
városháza elõtt több száz
ember
köszöntse.
Sok
pihenésre, ünneplésre most
sincs lehetõség, hiszen
ebben az esztendõben még
több világversenyen, például
a felnõtt VB-n Kairóban kell
bizonyítania, hogy Paks a
sport városa és a cselgáncs
hazai fellegvára.
SJ

Kihívás nélkül
maradt Paks
Nem csatlakozott központi
rendezvénnyel Paks városa
a kihívás napi országos
programokhoz. Egyes intézmények vállalták, hogy
saját erõbõl folytatják az évtizedes hagyomány ápolását, és május 25-ét továbbra
is a sport napjaként tartják
számon, de a tûzoltóautóhúzás, és más megszokott
programok idén elmaradtak. A távolmaradásról Balog Judit, a PSE ügyvezetõje, az eddigi programok
egyik koordinátora a következõket nyilatkozta: – Országosan kezd lecsengeni a
kihívás napi program iránti
érdeklõdés. Egyre kevesebb város nevez, és a Pakson is csökkentek az igények, illetve olyan sok
sportprogramot szerveznek
a helyi egyesületek, hogy
már nem nagyon hiányzik
ez a megmérettetés a helybéli sportolni vágyóknak.
SJ

SPORT

Teke-tória bajnokság
Nem teketóriázott sokat a
Paksi Sportegyesület és az
õszi sikeren felbuzdulva májusban is meghirdette a
Teke-tória Bajnokságot. Két
kategóriában – családi és baráti társaságok – összesen tizenegy csapat adta le nevezését. A családi csapatok
esetében két felnõtt és két tizennégy éven aluli gyermek
indulhatott, míg a baráti
körben két férfire és két nõre számítottak a rendezõk.
Mivel a verseny egész napos

volt, a PSE biztosította a
„túléléshez” szükséges húsmennyiséget, melyet az éppen nem gurító tagok megsüthettek, illetve megfõzhettek. A nap végén összesített
eredmények alapján családi
körben elsõ lett a Soma csapat, másodikként végzett az
Oláh család és Söniék állhattak a dobogó harmadik fokára. Jutalmukat, egy-egy értékes ajándékkosarat, a
PSE szabadidõsport szervezõjétõl, Horváthné Szeip Il-

dikótól vehették át. Baráti
kategóriában a tavalyi bajnok nem tudta megvédeni címét, a pálmát az Újvárosi
Lengõhere vitte el, másodikak lettek a Csatorna Patkányok, a harmadik hely pedig
a Pepy csapatnak jutott. A
jutalom ebben a kategóriában vacsorameghívás volt. A
legtöbb fát elérõ tekésnek
tekebábu formájú torta volt
a díja, melyen osztoznia kellett Schönhardt Pálnak és
Tóth Róbertnek, akik azonos
mennyiségû tekebábot döntöttek.
baci

A III. korcsoportos fiú kosárlabda-bajnokság országos elõdöntõjének a paksi
II. számú Általános Iskola
adott otthont. A Tolna Megyei Diáksport Tanács által
szervezett tornán a házigazda iskola Örvösné Feil
Mária által vezetett csapata bronzérmet, a pécsi I.
számú gyakorló iskola kosarasai ezüstérmet nyertek. A regionális döntõ
gyõztese a bajai Eötvös József Fõiskola Gyakorló Általános Iskolája lett, így õk
képviselik a Dél-Dunántúli
Régiót az országos döntõn
Tiszaújvárosban június 1619. között.

A „NUKLEO a paksi fiú kosárlabdáért Alapítvány”

Paks Város Önkormányzat
Ifjúsági Sport és Esélyegyenlõségi Bizottságának
támogatásával
„KÖLYÖK”
sporttábort szervez a nyári
szünetben két turnusban.
1. turnus: július 11–15.
(8–10 éveseknek).
2. turnus: augusztus 1–5.
(11–13 éveseknek)
Lányokat, fiúkat egyaránt
várunk mindkét turnusba.
További információ kapható
Pólyáné Tóth Juditnál a
75/315-740 ill. a 20/914-3930
telefonszámokon.

Terepjárók Mária bányában
A hegyespusztai Mária bányában rendezték május
utolsó hétvégéjén a terepjárók és cross motorok találkozóját. A péntek esti regisztráció és az éjszakai tájékozódási verseny után,
szombat reggel közel húsz
autó és quad – négykerekû
motor – valamint harminc
cross versenyzõ kezdte meg
a szabadedzéseket. A rekkenõ hõségben öt pályán folytak a terepjáró Eurotriál futamok, a motocrossozók számára pedig külön útvonalakat jelöltek ki. Az egyik

domboldalt a paksi tûzoltók
változtatták dagonyává. Vasárnapra az autók nagy része meghibásodott, így a terepjáró gyorsasági versenyt
már meg sem rendezték.
Összességében a tavalyinál
lényegesen kisebb volt a
részvétel és az érdeklõdés. A
szervezõk keresik az okokat,
hogy az intenzív reklám ellenére miért nem neveztek
többen, illetve minek köszönhetõ a kevés nézõ.
A jövõ bizonytalan, hogy
lesz-e III. Off Road fesztivál,
késõbb dõl el.
cseri
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Kupa és különdíj a
Copa de Roses-en
Hetedik alkalommal vett
részt az idei esztendõben az
ASE Paks öregfiúk labdarúgó-csapata a spanyolországi
Costa Braván található Rosesben megrendezett nemzetközi labdarúgó tornán. Elsõ
versenyen még „csak” a harmadik helyre futotta a paksiak teljesítményébõl, de az elmúlt hat esztendõben sikerült
hazahozni a legfényesebben
csillogó érmeket. Hasonlóan a
korábbiakhoz, ezúttal is
ideális környezetben, 1400
sportoló részvételével kezdõdött a versengés. Több korosztályban labdarúgó- és kézilabdacsapatok léptek pályára
a trófeákért. Az ASE öregfiúk
társasága két spanyol és egy
marokkói csapattal került egy
csoportba. A trópusi esõnek
„köszönhetõen” csak két mérkõzést tudott lejátszani a
Sipos József csapatvezetõ és
Izsák Lajos csapatkapitány
által irányított gárda. Marokkó ellen egy magabiztos 7:0-ás
eredmény sikeredett, de az
L’Escala társasága, amely hazai pályán játszott, igen megnehezítette a gyõzelem megszerzését. A vége 3:1 lett az
ASE öregjei javára, így ismét
kupával érkezett haza a csapat. Hornyák László öt találatával gólkirály lett és külön
díjjal jutalmazták azt a hálóbevételét, amely a tornák eddigi történetének 12 ezredik
gólja volt.
SJ
GEMS
márkájú
futballcipõk
stoplis, terem
és salakváltozatban
GEMS
futball-labdák
DUNA és GEMS márkájú
sportruházat
Sportmezek, nadrágok, sportszárak, edzõ és gálamelegítõk
nagy választékban
DUNA-SPORT Kft.
7030 Paks, Rákóczi u. 9.
Tel/fax: 75/511-204, 511-205

Múltunk a sajtóban
1891. augusztus 30., Tolnavármegye: „A gróf Zichy Jenõ és társai által AdonySzabolcstól–Paksig tervezett
helyi érdekü vasút közigazgatási bejárása a Tolnavármegyében fekvõ területre
nézve e hó 26–27-én tartatott
meg. Vármegyénket Fördõs
Vilmos t. ügyész és Rhédey
Adolf kir. mérnök képviselte.”
A tudósításban ott van az általam már nem ismert
Herczegfalva neve is.
Vakmerõ gyilkosság címmel
számol be a lap ugyanezen
száma egy nagydorogi esetrõl: három hírhedt helyi bicskás lépett be a Makay-féle
nagyvendéglõbe és hitelbe
kértek bort. Mikor ezt a vendéglõs megtagadta, a suhancok verekedni kezdtek. Egyikük szíven szúrta a lármára
elõsietõ, szüleit látogató
Makay Lajos 25 éves paksi
mészároslegényt, aki menten
meghalt. „Míg a megrémült
házbeliek a halott körül forgolódtak, a dühöngõk betörtek a
pincébe, bort eresztettek ki, a
szódásüvegekkel az ablakokat
dobálták be és mindent mit
kezökügyébe
kaphattak,
összezuztak. Rendõrök a
nagy lárma dacára serm
mutatkoztak… 8 órakor este
már ágyban voltak s csak
nagy rábeszélésre voltak hajlandók újra felöltözködni.” A
gyilkosokat a csendõrség lapzártáig elfogta. Gutai István

MOZAIK

Tizenöt éves a Szentlélek templom
Fotó: Vida Tünde
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– A nemzet megújulásának
jelképe – mondta a Makovecz Imre tervei alapján
megépített és 1990. június 3án felszentelt templomról a
pécsi püspök.
Az épület terveinek elkészítésére már két évvel a
rendszerváltás elõtt megbízást kapott Makovecz Imre,
aki így emlékszik vissza:
– Annak idején nagyon sok
lengyel járt a paksi atomerõmû építésére dolgozni, akik
megkövetelték azt, hogy vasárnap misére mehessenek.
Másrészt nagyszerû, tehetséges tanácselnöke volt akkor a városnak Jákli Péter
személyében, akivel lehetett
ilyenrõl tárgyalni. A harmadik ok pedig az volt, hogy a
pécsi püspök, Dr. Cserháti
József szeretett volna mind a
lengyelek igényének, mind a

Eladó ingatlanok

bás, összkomfortos, gázfûtéses lakás
eladó. Irányár: 6,2 M Ft.

Dunakömlõdön, a Halászcsárda
fölött a Béke utcában 120 m2-es, 4
szobás, összkomfortos, gázfûtéses,
tégla falazatú családi ház 860
négyszögöl területtel eladó.

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

Kodály Zoltán utcában II. emeleti 2
szobás, 2 erkélyes lakás eladó.

Pakson a Zápor utcában 5 szobás,
alápincézett családi ház udvari garázzsal eladó. Irányár: 17,5 M Ft. 2
lakást 1.5 vagy 2 szobást I. emeletig a vételárba beszámítunk.

A Duna utcában gázfûtéses, összkomfortos családi ház önálló építési
telekkel együtt vagy külön eladó.
Tel.: 20/583-0813
A Dunaföldvári úton a Téglagyár mellett, szemben a kompkikötõvel, téglaépületben II. emeleti, 66 m2-es, 3 szo-

A Kurcsatov út középsõ részén IV.
emeleti 2+2 félszobás, hálófülkés
lakás eladó. Irányár: 9,5 M Ft.

paksiak vágyának eleget
tenni. Ahhoz, hogy egy
templom megépüljön a szocializmus éveiben, különleges
módszereket kellett alkalmaznia nem csak az építésznek, hanem azoknak az embereknek is, akik templomot
szerettek volna.
Erre hasonlóan emlékszik
Kovács János is, aki azokban
az idõkben a katolikus egyházközség gondnoka volt, s
az építkezés megkezdésével
hatalmas teher nehezedett a
vállára.
– Éppen befejeztük a Jézus
Szíve templomot, eléggé szegény volt az eklézsia, de
Cserháti püspök úr nagyon
biztatott minket. Feladatom
volt az összes anyag beszerzése. A nyolcvanas években
ez bizony emberpróbáló feladatnak számított. De amikor kiderült, hogy az építõanyag templomhoz kell, az
volt a válasz: miért nem ezzel kezdte? Mindent kiszorítunk valahogy, ami szükséges! Nagyon sok támogatás
érkezett az akkori NSZKból: onnan hozták a palát, az
összes rézlemezt, és onnan
való a klinkerit is.
Az elkészült mû egyik
elõdjéhez sem fogható, ma
már városunk egyik nevezetessége.
– Engem rendkívüli módon
izgatott – meséli Makovecz
Imre –, hogy a magyar nép-

mûvészet alapjeleiben olyan
általános tartalmak vannak,
amelyeket a kereszténység
alapelemeivel egyeztetni lehet, így a templomnak az
alaprajza és a metszete is
olyan lett, mint egy tulipános minta.
Kovács János szerint a
templom felépülése ezen a
helyen egyáltalán nem véletlen:
– 1938-ban eucharisztikus
világkongresszust tartottak
Magyarországon. Azon a téren, ahol most a templom áll
nagyon nagy tömeg gyûlt
össze, és a misét celebráló
pap azzal a kívánsággal fejezte be a prédikációt, hogy
a helyen, ahol ennyi hívõ
egybegyûlt, épüljön egyszer
egy templom. Az elsõ kapavágás pontosan 50 év múlva
történt…
Makovecz Imre is kisebb
csodaként látta az építés két
esztendejét:
– Életem egyik legnagyobb
és legszebb eseménysorozata az, hogy az emberek öszszefogásából, fillérekbõl hogyan lehetett összehozni azt
a templomot, amelyre Cserháti püspök azt nyilatkozta:
a nemzet megújulásának a
jelképe épült itt fel.
Azóta a templom áll, az emberek oda járnak, felzeng a
dal: „Gyõzelemrõl énekeljen
napkelet és napnyugat”.
s. szabó

A Szabó Erzsébet utcában IV. emeleti, kétszobás, erkélyes lakás eladó. Irányár: 6,8 M Ft.

garázs (gáz és vegyestüzelésû kazán) eladó. Földszinti, kétszobás lakást beszámítunk.

A Fehérvári úton, a Kornis utca fölött családi ház építésére alkalmas
építési telek eladó. A telken levõ 2
db tégla falú épült présház elbontható. Tel.: 75/312-050
Fadd–Domboriban a vízparton 969
m2-es parkosított, bekerített terület
kétszintes, összkomfortos faházzal,
tárolókonténerrel eladó. Irányár:
14,5 M Ft.
Az Újtemplommal szemben 1628
m2-es területen kétszintes családi
ház eladó: 6 szoba, 2 fürdõszoba, 2

A felsorolt ingatlanokról részletes tájékoztatás kapható
Fonyó Lajos ingatlanközvetítõ, befektetési tanácsadótól,
aki várja további szíves megbízásaikat ingatlan eladás,
vétel és bérbeadási ügyekben is.
Tel.: 70/310-8374
email: fonyolajos@freemail.hu

P R O G R A M O K , S Z O L G Á LT A T Á S O K

Mozi
Június 5. (vasárnap) 20 óra
BLUEBERRY –
A FEJVADÁSZ
Feliratos francia akciókalandfilm
Június 8. (szerda) 20 óra
FEHÉR ZAJ
Feliratos amerikai thriller

Emlékezetre
méltó
(Dr. Töttõs Gábor azonos címû könyvébõl)
Június 2-án 135 éve, 1870-

ben hunyt el Bölcske szülötte, alapi Salamon Géza festõmûvész.
13-án 195 éve,
1810-ben született Forster
Károly ismert paksi ügyvéd, számos mû, köztük A
magyar hazája régente és
most írója.
Június

Június 17. (Péntek) 20 óra
A FÕNIX ÚTJA
Feliratos amerikai
akciófilm

Kiállítás
A Paksi Városi Múzeumban
„Thália Erdélyi szekerén”
címmel az erdélyi színjátszás történetérõl láthatnak
összeállítást.
A mûvelõdési központ kiskiállítójában június 8-án 18
órakor Czinege Jánosné
patchwork munkáiból, a
nagykiállítóban pedig június
11-én 16 órakor B. Tóth Edit
és Péger József festõmûvészek képeibõl nyílik kiállítás,
valamint bemutatják Péger
József „Versek és képek” c.
kötetét.

Paksi Ezermesterbolt
nyári kínálata
-szivattyúk, locsolótömlõk,
1“, 3/4“, 1/2“
- kerti zuhany, locsolófelszerelések
- szúnyoghálók (öntapadós és sima)
- bográcsok (saválló, zománc)
és állványok
- kempingfelszerelések,
kerti grillsütõ
- rovarcsapda és füstölõ spirál

Tel: 310-800, Paks, Tolnai út 7.

Nyári nyitva tartás:
7–17.30-ig
Kutyakozmetika
Kutyakozmetika nyílik
Pakson június közepén a
Vadász utca 13. szám
alatt.
Telefon: 20/369-1358

21-én 185 éve,
1820-ban Dunaföldváron
született Pados János ‘48-as
tábori lelkész, író.
Június

Könyvhét
Június 7-én 18.30-kor a VMK
nagyklubjában Gutai István
Gyönyörû a szibériai erdõ címû könyvét mutatják be.
Június 10-én 18.30-kor a
városi könyvtár vendége lesz
Suhai Pál tanár, költõ, tankönyvíró.
Hirdetéseit feladhatja
hirdetési és marketing
tanácsadónknál:
Fonyó Lajos
Tel.: 70/310-8374
e-mail: fonyolajos@freemail.hu

Fortuna rádió
96,3 MHz
Hétfõ–péntek:
06.00–09.00 Reggeli rulett Zomborka Zoltánnal
09.00–13.00 Fortuna Jam Móré Boglárkával
13.00–17.00 Pepperóni Buzás Norberttel
17.00–19.00 Kívánságmûsor Mittler Judittal
19.00–20.30 Magazinok órája
hétfõ: Gastroblues – a paksi Gastroblues
Fesztivál mûsora Gárdai Györggyel és
Kozma Gyõzõvel
kedd: Értékadó – vallási mûsor Balog Judittal
szerda: Hang-súly – helytörténeti magazin

Ügyeletek
A felnõtt- és gyermekorvosi
ügyeletet az 1-es számú Rendelõintézetben találják (Rákóczi u. 1. Tel.: 75/410-222). Az
orvosi ügyeletet a betegek
hétfõ 8 óráig vehetik igénybe.
Gyógyszertárak:
május 30–június 5-ig
Arany Kígyó Gyógyszertár
(Dózsa Gy. u. 77.)
június 6–12-ig
Kristály Gyógyszertár
(Kishegyi u. 50/54.)
Június 13-19-ig
Borostyán Gyógyszertár
(Dózsa Gy. u. 12.)
Hatósági állatorvosok:
Június 4–5-én
Dr. Bach Miklós,
Nagydorog, Jókai u. 39.
Tel.: 30/993-56-76
Június 11–12-én
Dr. Karsai Gábor,
Paks, Gesztenyés u. 19.
Tel.: 20/483-65-49
Magán állatorvosok:
Június 4–5-én
Dr. Hellebrand Zoltán
Nagydorog, Kossuth tér 2.
Tel.: 75/332-144
Június 11–12-én
Dr. Plachy Gábor,
Paks, Kurcz Gy. u. 17/b
Tel.: 30/947-24-00
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TelePaks
mûsorajánló
A pedagógusnap kapcsán
Jantyik Margit, a Gazdag
Erzsi Általános Iskola
igazgatója, valamint a két
Gyermekeinkért-díjas
Hoffmann Ádámné, a II.
számú Általános Iskola
tanárnõje és Hernádi István, a Bezerédj István Általános Iskola tanára
lesznek a vendégei Közös
Dolgaink címû mûsorunknak, június 6-án 19 óra 20
perckor.
Az Atomerõmû SE kosárlabdacsapata a bajnoki címért küzd a Debreceni
Vadkakasokkal. A lejátszott meccseket a mérkõzéseket követõ napokon
fél hatkor közvetíti a
TelePaks.
Folytatódik a Mindentudás Egyeteme is. Június 8án hat órától Furka Ádám
segítségével nyerhetünk
betekintést a gyógyszerkutatás rejtelmeibe.

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

HE-PI AUTÓS BT.
Autóalkatrészek nagy
választékban, kedvezõ áron.
7030 Paks, Tolnai út 12.
Tel.: 75/510-004, 75/510-005
Mobil: 20/585-8733

S. Szabó Gabriellával és Balogh Judittal
csütörtök: Kotyogó – hasznos tudnivalók
színesen Mittler Judittal és Móré Boglárkával
péntek: Zombi night – zenei magazin
Zomborka Zoltánnal
Fortuna hírek: 06.00–17.00 óráig óránként,
12.30 órakor az elmúlt 24 óra helyi híröszszefoglalója
Szombat:
06.00–09.00 Suki koktél Schuckert Józseffel
09.00–13.00 Délelõtti magazin Balog Judittal
13.00–17.00 Rajtszám Móré Boglárkával
17.00–19.00 Kívánságmûsor Mittler Judittal

19.00–20.30 Szombat esti party melegítõ
Mittler Judittal
Fortuna hírek: 12.30; Fortuna sport: 12.35
Vasárnap:
06.00–09.00 Suki koktél Schuckert Józseffel
09.00–10.00 Fortuna unikum – paksi közélet vendégekkel, házigazdák: Vida Tünde
és Schuckert József
10.00-12.00 AKT – Aktuális Közéleti Térkép – helyi közérdekû magazin S. Szabó
Gabival és Balog Judittal
12.00-13.00 Lemezpárbaj Balogh Judittal
13.00-15.00 Fortuna Top 20 Balog Judittal
15.00-19.00 Kívánságmûsor Mittler Judittal
19.00-20.30 Rockóra Kozma Gyõzõvel
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Kategóriagyõztesként zárta
élete elsõ fõzõversenyét Antal Lajosné. Az Atomerõmû
Horgászegyesület elnökének
felesége maga is nagy pecás,
horgászversenyekre gyakorta jár, fõzõversenyekre kevésbé. A horgászat fontos része életének, hiszen az atomerõmû primerkörében dolgozik, s munka után a természetbe vágyik. Erre kiválóan
alkalmas a pecázás, s az
atomerõmû melletti tavak.
Természetesen nem számít
különlegességnek, ha Antaléknál hal kerül az asztalra,
így Katinak sokféle receptje
van. Kedvence a süllõ, a szürke harcsa, a törpe harcsa és a
ponty. A sióagárdi fõzõversenyen mégis fogassal indult. A
település pincefalujában tizenegyedik alkalommal tartották meg a Sió-menti Halfõzõ Versenyt, ahol mintegy
ezren fordultak meg. Nevezõ

is akadt bõven, a bográcsokban általában népes baráticsaládi társaságok számára
fõtt a hal. Ponty halászlé és
vegyes kategóriában negyvenheten fõztek. A Kovács
János mesterszakács elnökölte zsûri döntése szerint a
vegyes kategóriában készült
tizenhárom étel közül Antal
Lajosné rostonsült fogasa
nyert. A többség füstölt hallal nevezett, nekem nincs halfüstölõm, ezért a roston sült
fogas mellett döntöttem –
meséli a gyõztes. Elõzõ nap
már bepácolta a halat, amelyhez különleges, ízléses köret
készült Ignits Miklósné segédletével. A hölgyek egy
társaságban csiszolják fõzõtudásukat, az Együtt a parlagfû ellen Alapítvány fõzõklubjába járnak. Itt éppen a
Sióagárdon elnöklõ Kovács
Jánostól lesik el a reformkonyha csínját-bínját.

A Városi Strand árjegyzéke
Felnõtt
belépõdíj
bérlet
úszójegy
úszóbérlet
Napi csúszdajegy

370 Ft
3700 Ft (14 alkalom)
320 Ft (6.00–7.30 vagy 17.00-19.00)
2450 Ft (14 alkalom)
400 Ft

Tanuló
belépõdíj
bérlet
Úszójegy
úszóbérlet
napi csúszdajegy

320 Ft
2450 Ft (14 alkalom)
270 Ft (6.00–7.30 vagy 17.00-19.00)
1800 Ft
400 Ft

3 éves kor alatt nem kell belépõjegyet fizetni! A megváltott jegy csak
egyszeri belépésre jogosít.
Kedvezményes jegyet csak az igazolvány felmutatása ellenében áll
módunkban kiadni!
A megváltott jegyeket a strandon való tartózkodás alatt szíveskedjenek
megõrizni, azt a strand területén az úszómesterek, bármikor
ellenõrizhetik.

Nyitva tartás: 6.00–8.00; 9.00–20.00
Jegyváltás: 6.00–7.30; 9.00–19.00
8.00–9.00-ig technikai szünet

Fotó: Fonyó Dániel

Aranyérmes rostonsült fogas Bohócok és udvarhölgyek

További képek a Paksi Hírnök honlapján: www.telepaks.hu/hirnok

A hagyományos helyszínen,
az Erzsébet szálló mögötti
parkban várta a gyereksereget május elsõ vasárnapján a
Paksi Közmûvelõdési Kht. és
a paksi tûzoltóság közös programja. A Corona Hungarica

történelmi hagyományõrzõ
csoport harcosai, keleti táncosa, királynõje, udvarhölgyei és heroldja a középkort
idézték. Itt volt Hajakóc és
Pöttyös bohóc is. A napot a a
tûzoltók habpartija zárta.

Ahol a Paksi Hírnököt megtalálja:
Dunakömlõd, 20. sz. ABC
Dunakömlõd, Faluház
Könyvtár, Dunakömlõd
Ügyfélszolgálati Iroda, Dunakömlõd
ABC Malomhegy – Erkel Ferenc u.
Szentháromság téri ABC
17. sz. DÁLIA ABC, Szent István tér
Szent István téri újságos pavilon
Éjjel-nappali, Dózsa Gy.
Áruház, ÁFÉSZ COOP
Dózsa Gy. úti újságos pavilon
Lavina ABC Fehérvári út
Gyapa Vegyes bolt, Italbolt
Paksi Atomerõmû bejáratai

Pál utcai ABC
Hírlap üzlet Dózsa Gy.–Rákóczi u. sarok
11. sz. ÁFÉSZ COOP, Táncsics u.
2. sz. ABC, Konzervgyárral szemben
Pék porta, Bauer ABC
Hírlapüzlet Kurcsatov utca
168. sz. CBA üzlet Kurcsatov utca
Hírlapüzlet Plus Diszkont
10. sz. ABC
Kis ABC Építõk útja 18.
Árnyas úti újságos pavilon
Mecsek FÛSZÉRT, Árnyas utca
Éjjel-nappali, Kishegyi út
Mûvelõdési központ, könyvtárak

NIKOTIN STOP
Az interferencia elvén
mûködõ kezelés a
XXI. század egyik
leghatékonyabb dohányzásról
leszoktató módszere.
Egyetlen alkalom elegendõ,
hogy megszabaduljon káros
szenvedélyétõl.
A kezelés költsége
VITAMIN PÉNZTÁR tagoknak
elszámolható.
(Bonyhád, Szekszárd, Paks,
Dunaföldvár, Dunaújváros,
Kecskemét, Kalocsa)
Telefon: 70/450-2373

A Laszlóczki László
Magán-Autósiskola
gyorsított jármûvezetõi
tanfolyamot indít
M (moped),
A (motorkerékpár),
B (személygépkocsi)
kategóriában június 13-án
(hétfõn) 18 órakor Pakson,
a Könyök u. 1. sz. alatt.
Bõvebb információ:
20/9-428-153, 75/312-533

