PAKSI HÍRNÖK
XIV. ÉVF. 6. SZÁM

ALAPÍTVA 1989-BEN

A szuperpáros Amerikában
Harmadik helyezést ért el összetettben
Krajczár Arnold rendõr zászlós, tûzszerész kutyavezetõ Bosco nevû kutyájával a Police Dog One elnevezésû minõsítõ szemle és versenyen. A megmérettetés elõtt hosszú út várt a Neutron Beavatkozó Osztály párosára, hiszen az
Egyesült Államokba kellett elrepülniük. Az utazás nagy részét Arnold saját
forrásból finanszírozta, de támogatást
nyújtott polgármesteri keretébõl Hajdú János is. A kutyus egy kutyatápot
forgalmazó cégtõl kapott ellátmányt.
Az amerikai rendõrkutyások több államot összefogó minõsítõ szemléjére
Arnold meghívásra érkezett. A kétnapos vizsgán tárgykeresõ, fegyelmezõ,
ügyességi, személykeresõ, õrzõ-védõ
gyakorlatsorokat kellett végrehajtani.
Arnold és négylábú társa jól vették az
akadályokat, annak ellenére, hogy volt

2005. JÚNIUS 17.
olyan feladat, amit ott gyakorolt vagy
hajtott elõször végre a kétéves, minõsített kábítószer-keresõ kutya, akit hathetes korától Arnold nevel, képez. Végül az egyes számokban több dobogós
helyezést is magáénak tudhatott a páros, és egy esetben sem végeztek az
ötödik helynél hátrább. Az összesített
eredmény alapján a harmadik legjobbnak bizonyultak. A tarolásnak azonban
ezzel nem volt vége. A versenyzõk, bírók és a közönség együttes döntése
alapján a legsportszerûbb versenyzõnek járó különdíjat is õk kapták. A
munkában, a feladatok végrehajtásakor, ahogy azt egy nekünk rögtönzött
bemutatón is látszott, fegyelem uralkodik kutya és gazdája között. De a ragaszkodás és bizalom közben végig jelen van. A gyakorlat végén pedig elhangzott még egy vezényszó: szeret.
Bosco válaszul felugrott gazdájára,
olyan volt, mintha átölelte volna.
-gyöngy-

Bajnoki
arany:
duplázott
az ASE
Összeállítunk
a 16. oldalon

Duna Akkreditált Autósiskola
a paksi mûvelõdési központban
2005. június 20-án (hétfõn) reggel 8 órakor intenzív
gépjármûvezetõi tanfolyamot indít moped-, motorkerékpár-,
személygépkocsivezetõi kategóriákban. Jelentkezni lehet:
Leveles János iskolavezetõnél, 20/9430-355,
az Ifjúsági Irodánál: 75/519-155 telefonszámon.
Részletfizetés lehetséges.

NIKOTIN STOP!

a XXI. század egyik leghatékonyabb dohányzásról leszoktató
módszere. Egyetlen alkalom elegendõ…
A kezelés költsége VITAMIN PÉNZTÁR tagoknak elszámolható. (Bonyhád, Szekszárd, Paks, Dunaföldvár, Dunaújváros,
Kecskemét, Kalocsa)

Telefon: 70/450-2373
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Utcabál a Hársfa utcában – huszadszor
daértékû lehet a város többi
lakóközössége számára –
emelte ki a polgármester.

utcában élõkkel. A hajnalig
tartó utcabál másnapján
vetélkedõkkel, versenyek-

Húsz évvel ezelõtt készült el
a betonút a Hársfa utcában.
Abból az alkalomból szerveztek elõször utcabált az
ott élõk. A programból azóta hagyomány lett, évente
egyszer közösen ünnepelnek a szomszédok – Két-két
szomszéd rendezi minden
alkalommal az utcabált. Õk
hívják a zenekart, veszik
meg a vacsorához valókat.
De mindenki egy kicsit hozzájárul a szervezéshez –
mondta el Kern Jánosné, az
utca egyik lakója.
– Mi tettük le az elsõ
szennyvízcsatornát társadalmi munkában – mesélte

A jubileumi rendezvény
két napig tartott. Barátok,
rokonok és ismerõsök ünnepeltek együtt a Hársfa

kel, közös játékokkal tették emlékezetessé a rendezvényt.
dal

közösségi életét. Hozzátette: Csámpa, hasonlóan a
többi faluhoz, nagyon nagy
fejlõdésen ment keresztül e
téren. Akad, aki már több
mint harminc éve nem él
Csámpán, mégis ellátogatott a rendezvényre. A régi
diákok ismét összeállhattak
egy tablóképre egykori tanítójuk társaságában. Az
egykori tanító, Nagy Magdolna, ma Filoména nõvér is
megtisztelte a rendezvényt
jelenlétével. 1952-ben került a felsõcsámpai iskolába. 1960-ig tanított itt, majd

átkerült az alsócsámpai iskolába, ahol nyolc évig oktatta a nebulókat. – Nagyon
örültem az ötletnek, hogy
összefogják az embereket,
mert a szülõhelyhez ragaszkodás nagyon fontos. Keresem itt a múltat, de már
csak az emlékeimben él.
Csámpa nagyon sokat változott. Életem legkedvesebb éveit töltöttem itt.
A szervezõk elmondták, a
nagy sikerre való tekintettel szeretnék jövõre is megtartani a találkozót.
pgr

el Rácz Imre. – A betonutat
húsz évvel ezelõtt, közösen
építettük meg. Köszönhetõ
ez annak a csodálatos csapatnak, azoknak az embereknek, akik ebben az utcában élnek.
A tavaly elindult városi útprogram része volt a Hársfa
utca felújítása is. Az aszfaltburkolatot kapott út felavatása szerencsésen összeesett a húszéves évfordulóval. Az ünnepségen Hajdú
János köszöntötte az utca
lakóit. – Itt a türelem kicsit
nagyobb fokú egymás iránt,
így a közös célokért jobban
össze tudnak fogni. Ez pél-

Nosztalgiáztak Csámpán
Rég nem látott barátok, elfeledett ismerõsök, egykori
diákok találkozhattak egymással, tanáraikkal a második csámpai nosztalgiatalálkozón. Nosztalgia a nosztalgiában, hogy a rendezvényt
az egykori csámpai iskolában és annak udvarában
tartották több mint négyszáz fõ részvételével. Ez
többszörösen meghaladja a
falu lakóinak számát.
Citerazene, néptánc, lovasbemutató, versmondó
mûsor és hajnalig tartó bál
tette színesebbé a találkozót. Mindenkit szeretettel
vártak a rendezvényre, akinek bármilyen kötõdése van
a faluhoz. A szentmise után
Hajdú János polgármester
beszédében elmondta: az
önkormányzat
mindent
megtesz a falu fellendítése
érdekében. Elsõ lépésben
megpróbálja feloldani az
atomerõmû közelsége miatt
érvényes építési tilalmat.
Az ilyen és hasonló rendez-

vények létrejöttében nagy
segítséget nyújt a településrészi önkormányzat. Kovács Sándor, a külsõ városrészek településrészi önkormányzatának elnöke elmondta: szeretnék újra feléleszteni a Paks környéki
falvak – külsõ városrészek –

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Huszadik alkalommal tartottak utcabált a Hársfa utca
lakói. A rendezvény apropóját ugyanaz az esemény szolgáltatta, mint annak idején: utat avattak.

PAKSI HÍRNÖK
Megjelenik kéthetente, 3500 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde
Fõmunkatárs: Kövi Gergõ
Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: július 1.
Panorámakép: www.paksnet.hu
Címlapfotók: Szaffenauer Ferenc és Molnár Gyula
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Egybeolvadt a két társulás Korszerûsítik a hálózatot
Megszûnik a Paks–Dunaföldvár Térségfejlesztõ Önkormányzati Társulás. Errõl
a tagtelepülések polgármesterei döntöttek legutóbbi
paksi ülésükön. A munkaszervezetet és a folyamatban lévõ kötelezettségeket a
Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás viszi tovább.
– A tavaly megalakult Paksi Többcélú Kistérségi Társulás felvállalta a térségfejlesztési munkát is. Így az e
céllal szervezõdött PaksDunaföldvár Térségfejlesztõ Társulás mûködtetése
oka fogyottá vált – tájékoztatta szerkesztõségünket
Hajdú János polgármester,
a társulás elnöke. – Ugyanazokkal a célokkal mûködünk tovább, a szerzõdésekben vállalt kötelezettségeket jogutódként teljesítjük,
és a munkaszervezet is a
többcélú társulás irányítása
mellett dolgozik a jövõben –
tette hozzá.

Az ülésen az átalakulással
kapcsolatos kérdések mellett hosszasan tárgyaltak a
kistérség központi orvosi
ügyeletének beindításáról is.
Mint azt megtudtuk, az állam és a szaktárca kistérségenként egy központi ügyelet mûködtetését támogatja.
Jelenleg Paks volt járási
körzetében négy helyen biztosítják ezt a szolgáltatást:
Bölcskén illetve Madocsán,
Nagydorogon, Dunaföldváron és Pakson. – A jövõ év
január elsejétõl vagy egy
központos orvosi ügyeletet
mûködtet a kistérség, vagy
közel 25 millió forint pluszforrást kell találniuk három
orvos ügyeleti díjának biztosítására – mondta el Hajdú
János. Emellett problémát
jelenthet a 14 település közötti távolság is. Az ügyben
még nem született végleges
döntés, keresik a legkevesebb hátránnyal járó megoldást.
-dal-

Pakson nem kell sem vízhiányra, sem vízkorlátozásra
számítani ezen a nyáron.
Artim András, a Paksi Vízmû Kft. ügyvezetõje úgy tájékoztatott, hogy már elkezdõdtek az idei évre tervezett hálózatfelújítási munkák, de ez nem okoz fennakadásokat a város vízellátásában.
A következõ hónapokban
15–17 szakaszon lesznek kisebb-nagyobb rekonstrukciós munkák. Az ütemezést
minden évben a vízminõség, illetve a meghibásodások, csõtörések elõfordulása alapján állítják össze a
szakemberek. – Idén a vezetékhálózat-felújítási
munkák mellett a vezérlést
korszerûsítik, illetve szivattyúk, berendezések felújítása történik meg. A város minden évben komoly
összegeket fordít a rendszer folyamatos karbantar-

tására – mondta el Artim
András. A nyárra tervezett
beruházások 23 millió forintból valósulnak meg. A
forrást a tulajdonos önkormányzat biztosítja a rendszer üzemeltetõjével, a
Paksi Vízmû Kft.-vel fennálló közszolgáltatási szerzõdés alapján. Forgalomkorlátozásokkal nem járnak a felújítási munkák,
néhány lakóház kapubejárója elõtt kell csak néhány
órás akadályoztatásra felkészülni. Ezekrõl folyamatosan tájékoztatják az érintetteket a kivitelezõk. A
vízvezetékszakasz-cseréknél elõfordulhat egy-egy
napon szakaszos vízhiány,
természetesen ezekre is
felhívja majd a lakosság figyelmét a Paksi Vízmû Kft.
A felújítási munkák legkésõbb szeptember 30-ig befejezõdnek.
-dsz-

Tûz a PSE-pályán

Valamivel hajnali egy óra
után érkezett a jelzés a tûzoltóságra, hogy lángokat és
füstöt látnak a PSE pálya
felõl. A tûzoltók a lakossági
bejelentést követõen azonnal a helyszínre vonultak, és
az egyes riasztási fokozatnak megfelelõen három gépjármûvel kezdték meg az oltást. Bán Attila tûzoltó õrnagy tájékoztatása szerint a
helyiségekben gázpalackokat is tároltak, ezek közül
néhányat sikerült kihozni,
de voltak, amelyek eldurrantak. A PSE pályája önkormányzati, a leégett büfé

épülete magántulajdonban
van.
– Az egész sportlétesítményen, beleértve az épületeket is, volt biztosítás –
mondta el a helyszínen dr.
Blazsek Balázs, az egyesület
elnöke. Hozzátette: az épületet helyreállítani nem lehet. A sportegyesületnek a
bajnokság lebonyolításához
szüksége van klubhelyiségre, öltözõkre, rendezvényteremre, ezért egy új épület
megépítésében kell gondolkodni, amely már magasabb
követelményeknek is megfelel. – Erre anyagi forrás

Fotók: Vida Tünde

Tûz martalékává vált június 7-én hajnalban a PSE faház. A klubhelyiségben és az irodában is pusztító lángokat a tûzoltók néhány óra alatt tudták megfékezni. Az
anyagi kár így is jelentõs, a tûz keletkezésének okát
még vizsgálják.

egyrészt
a
biztosítási
összegbõl, másrészt az önkormányzat saját keretébõl
állhat rendelkezésre, ám ez
nem történik meg máról holnapra – mondta el dr.
Blazsek Balázs.
Az egyesület ügyvezetõjétõl, Balog Judittól megtud-

tuk: a tûz az irodahelyiségre nem terjedt át, az ott tárolt iratok nem semmisültek meg. Az utolsó bajnoki
fordulót a Kaposvölgye
együttese ellen lejátszották
a Fehérvári úti sporttelepen.
-dal-
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Pályázatok

Arató Gergely a száz lépésrõl

Védett épületek felújítására
nyújtandó támogatásról döntött az önkormányzat városépítõ bizottsága. Hat pályázat érkezett, melybõl négyet
támogattak. A legkisebb öszszeg 250, a legmagasabb 500
ezer forint volt. A védett épületek felújításának támogatására elkülönített ötmillió forintos keretbõl a mostani
döntéssel valamivel több
mint másfél millió forintot
használtak fel. Õsszel újabb
lehetõség nyílik pályázatok
benyújtására. Bagdy László,
a bizottság elnöke arra hívta
fel a figyelmet, hogy támogatást csak az kaphat, akinek
érvényes építési engedélye
van. Attól függõen, hogy maga az épület is védett, vagy
csak a terület, ahol áll, visszatérítendõ illetve vissza nem
térítendõ támogatást nyújt a
bizottság. Az összeg a felújítási költségektõl függ.
Az ifjúsági, sport és esélyegyenlõségi bizottság a fiatal
szakképzett
pályakezdõk
Pakson történõ letelepedésének támogatásáról döntött.
Ezúttal négy és fél millió forint felhasználásáról határoztak. Egy híján húsz pályázat
érkezett, a házaspárokét öszszevonták, így 17 maradt.
Mezõsi Árpád elnöktõl megtudtuk, hogy hetet ki kellett
zárni, mert nem volt összhangban a tavaly tavasz óta
érvényben lévõ rendelettel.
Egy pályázót azért zártak ki,
mert tíz évnél régebben szerezte diplomáját, hatot pedig
azért, mert már megvásárolt
lakásra kérték a pénzt. A legalacsonyabb támogatási öszszeg 350, legmagasabb 540
ezer forint.

– Nem egy-két nagy reformot, hanem sok kisebb-nagyobb lépést szeretne tenni a kormányzat annak érdekében, hogy megoldja a problémákat, változtasson azokon a dolgokon, amelyek nem úgy mennek, ahogyan azt
szeretnék – mondta paksi látogatása során Arató Gergely. Az Oktatási Minisztérium politikai államtitkára a
kormány 100 lépés programját népszerûsítõ rendezvénysorozat keretében látogatott Paksra.
A kormányzat 100 lépés
programját ismertetõ paksi
állomásán Arató Gergely
úgy nyilatkozott, hogy a kormányzatnak az a dolga, hogy
megkeresse azokat a legfontosabb pontokat, ahol lehet
segíteni az országnak, az
embereknek. – A 100 lépés
lényege – mondta az Oktatási Minisztérium államtitkár
–, hogy mindenhol változtatunk, ahol érezzük, hogy
nem úgy mennek a dolgok,
ahogy mi, vagy az emberek
szeretnék.
A politikus öt nagy területet
emelt ki. – Az egyik legnagyobb igazságtalanság, hogy
kevesen dolgoznak, és azok
közül is túl kevesen fizetnek
közterheket, túl kevesen
szerzik meg azt a biztonságot, ami ezzel jár – mutatott
rá. Indoklása szerint ma félmillió ember dolgozik úgy,
hogy nem tudja, mibõl kap
majd nyugdíjat, míg egymillió másik jóval kevesebb járulékot fizet, mint azt a jövedelme indokolná.
Másik fontos területnek
nevezte a családtámogatás
rendszerét, amelyre – mint
rámutatott – sokat költöttek
már ebben a ciklusban, de
azt mutatják a tapasztalatok,
hogy ez kevés. – Az nem jó,
ha egy állami támogatási
rendszer nem azokat támogatja, akik jobban rá vannak

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

szorulva – emelte ki. A mostani családi pótléknak körülbelül a dupláját kapják a családok az adókedvezménybõl,
családi pótlékból és rendszeres gyermekvédelmi támogatásból „összegyúrt” új juttatásnak köszönhetõen. Ez
az
ígéret
szerint
a
mostaninak
duplája
lesz. A pótlékhoz minden gyermeket nevelõ család
kérelem,
adminisztráció nélkül
jut hozzá. A
rászorultak
e mellé még
ingyenes
tankönyvet, kedvezményes
étkezést kapnak.
A szakképzés átalakításának külön figyelmet szentelt
Arató Gergely, aki szerint
nem csak azért dolgoznak
kevesen, mert kevés a munkahely, sok a feketemunka,
hanem azért is, mert a szakképzés rendszere nem mindig alkalmazkodik a munkaerõpiaci igényekhez. A
kormány ígérete szerint a
gyakorlathoz közelebb kerül
a képzés. – A gyerekek olyan
szakképzést kapnak, hogy
nem az utcára, hanem mun-

kahelyre kerülnek – emelte
ki. Nagyon lényegesnek nevezte a panelprogramot,
mely a panelek energiatakarékos felújításához ígér kedvezményes hitelt. Ez a politikus szerint a csökkenõ költségekbõl megspórolható. –
Az egészségügy rendszerében nagyon komoly többletbevételt és többletlehetõséget jelent a járulékfizetõk
körének kiterjesztése és
tisztázása – mutatott rá az
államtitkár. – Fel kell tárni
azt, hogy kik azok, akik nem
fizetnek közterheket. – Õk a

Fotó: Vida Tünde

potyautasok, akik helyett
másoknak kell helytállniuk –
szögezte le.
Az egészségügyet érintõ
többletbevételbõl a sürgõsségi ellátást és a megelõzõ
szûréseket, köztük különös
figyelemmel a rákszûrést
szorgalmazza a kormányzat.
A három héten át tartó
konzultáció sorozatnak az a
célja, megismerjék az emberek véleményét, javaslataikat. A 100 lépés program
további elemeit már ezt figyelembe véve állítják majd
össze.
-vida-

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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Családi nap Biritón
ott fekszik a puska fölé hajolva, a távoli lõlapra célozva. Arrébb a Pukli és a
Nemeskéri család tagjaiból
álló társaság.

Fotó: Vida Tünde

A létszámon igen, a hangulaton nem hagyott nyomot
az, hogy a Diána Sportlövész Klub ezúttal olyan dátumot választott családi
napjának, amikor egymást
érték a rendezvények. A
szokásosnál
kevesebben
gyûltek össze a biritói lõtéren, de kellemesen töltötték
a napot, s ha jól szerepeltek, még jutalom is ütötte a
markukat. Ilyenkor, mint a
rendezvény neve is sugallja,
nem csak a tagok, hanem
hozzátartozóik is puskát –
vagy éppen fakanalat – kaptak a kezükbe. Már hagyomány, hogy lövész- és fõzõversenyt hirdetnek. Így tettek most is. A versenyek
persze nem vérre mentek, a
rivalizálás helyett inkább a
jókedvé volt a fõszerep. A
lõállásban (lõfekvésben?)
hasalva meséli Lipták Emese, hogy mindössze évente
egyszer tart puskát a kezében a Diána családi napján,
így hát nem tûzött maga elé
hatalmas célokat. Kiderül
hamar, hogy apa is, anya is

elismerõ szavakra sarkallja
a társaságot. Késõbb kiderül, jó volt a megérzés, az ifjúsági korosztályban nem
akadt jobb nála, õ lett az idei
bajnok. A nõknél idén Váczi
Antalné lõtt legjobban, a
férfiaknál Egyed Sándor. A

– Ez egy baráti kör, s egyben lépcsõházi társaság –
mesélik a hölgyek, Gabi és
Erzsi, kipirulva az éppen befejezett versenyfeladat után.
Amikor aztán kezükbe kerülnek a lõlapok, ki-ki elégedetten, vagy éppen kicsit
csalódottan számolgatja a
pontokat. Emese 42 egysége

fõzõversenyt értékelve Révfalvi Imre muflonpörköltjét
emeli ki Haáz Ádám elnök. –
Igen különleges volt –
mondja.
A családi napnak ezúttal
igen illusztris vendége volt
Varga Károly olimpiai bajnok személyében, aki az
1980-as moszkvai olimpián

A városokból várnak vendégeket
Az eddig végzett munkáról, a közelebbi és távolabbi jövõ terveirõl számoltak be a Duna–Sió Turisztikai Egyesület tagjai a szervezet legutóbbi közgyûlésén. A cseresznyési Puszta Lovasudvar és Vendégházban tartott
összejövetelen aktuális, fõleg a közös marketingmunkát érintõ kérdésekrõl is szó esett.
A ma mûködõ honlap helyett
korszerû turisztikai portál
elkészítését tervezi a DunaSió Turisztikai Egyesület. A
fejlesztés eredményeként
több látogatót várnak a világhálón s a valóságban egyaránt. A szervezet fontos feladata a közös propaganda.
Kiadványuk, a Felfedezõ
már három kiadást megért,
rendszeres résztvevõi az
Utazás kiállításnak, saját
honlapjuk van az interneten.

Ez utóbbi fejlesztésére kínál
lehetõséget a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács pályázata. Sikeres részvétel esetén nemcsak az új
portál elkészítését, és egy
éves üzemeltetését tudják finanszírozni, hanem bevezetés reklámköltségeit is.
– Kaptunk olyan ajánlatot
is, amely havi nyolcvanezer
látogatóval kecsegtet a világhálón – mondja a titkár,
Schuckertné Kiss Erzsébet.

Az egyesület azt tervezi,
hogy metróaluljárókban hirdeti majd az internetes elérhetõséget, hiszen a vidéki turisztikai vállalkozások célközönsége fõként városokban
él. A Puszta Lovasudvar és
Vendégházban tartott tanácskozáson összegezték az eddigi eredményeket és terveket.
Annak ellenére, hogy a turisztika területén is sok nehézséggel kell megküzdeni, a
tagok többsége bízik abban,
hogy van jövõje az ágazatnak.
Dömény Zoltán elnök szerint
az elmúlt öt év legnagyobb
eredménye az, hogy a korábban tapasztalható apátiával
szemben az egyesület tagjainak zöme optimista, bízik a
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„kisöblû sportpuska hatvan
fekvõben” szerzett aranyérmet. Varga Károly nem elõször élvezi a paksiak vendégszeretetét, már a lõtér átadásakor mint szakértõ járt
itt. Azóta barátai vissza-viszszahívják.
– A klub most lett a Magyar Sportlövész Szövetség tagja, ami fontos lépés
a minõségi lövészsport felé.
Ahhoz, hogy maguk is versenyeket rendezzenek, a
pályát minõsíteni kell, akik
versenyezni szeretnének,
rajtengedélyt kell szerezniük – mondja. A lõtér
egyébként véleménye szerint alkalmas versenyek lebonyolítására. – Hasonlóan
családias légkörben 100120 fõs bajnokságot lehetne itt rendezni – vélekedik
az olimpikon.
A klub vezetõsége törekszik arra, hogy fejlõdjön a lõtér. Az atomerõmû Haáz
Ádám elnök reményei szerint partner lesz ebben, már
csak azért is, mert az ott
szolgáló fegyveres szervezetek felkészülésükhöz használják a létesítményt.
-vtturizmusban mint megélhetési lehetõségben. Az elnök
szerint sok beruházás valósult meg az elmúlt években.
Ezek tovább fejlesztik a turisztikai kínálatot és növelik a
vendégforgalmat.
A szervezet idén is meghirdeti az Év étterme díjat. A
minõsítés két fordulóban
zajlik, elõbb a tagok, majd
szakértõ zsûri véleményezi
az egyesület mûködési területén üzemelõ melegkonyhás
éttermeket. A díjátadás az
évzáró közgyûlésen lesz. Az
éttermek szakmai értékelést
kapnak, ami segítheti õket a
további fejlõdésben. A zsûri
munkáját, a korábbi évekhez
hasonlóan Kovács János
Venesz-díjas mesterszakács
vezeti.
vida
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Csernobil öröksége

Fotó: Vida Tünde

A magyarországi természetes háttérsugárzás kétszerese
éri azokat, akik Csernobilban, a lezárt zónában élnek.
Az itt termelt élelmiszerek fogyasztását korlátozzák. A
tizenkilenc évvel ezelõtti súlyos nukleáris baleset óta
körülbelül négyszázan költöztek vissza az elzárt területre. A napokban magyar delegáció járt Csernobilban,
hogy közvetlenül szerezzen tapasztalatot a környezet
szennyezésérõl, az erõmû és a szarkofág állapotáról.

Hazánkban egy évben 2,4–3
millisievert a háttérsugárzásból eredõ dózisteher,
Csernobilban 6 millisievert.
Ennek 60 százaléka a szenynyezett talajfelszínbõl, külsõ
sugárzásból származik, 40
százaléka az itt termelt élelmiszerbõl. Egyebek között
ezt tapasztalta az a magyar
tudományos
expedíció,
amely a napokban érkezett

haza a baleset helyszínérõl.
A magyar küldöttséget a Budapesti Mûszaki Egyetem
Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója vezette. Dr.
Aszódi Attila elmondta, a
csoport tagjait körülbelül
akkora többletdózis érte,
mint egy tízórás repülõút
vagy egy mellkasröntgen során. Számottevõ többletdózist a csoport egyik tagja
sem kapott. Az expedíció célja volt, hogy közvetlen tapasztalatokat szerezzenek az
atomerõmû és környéke állapotáról, a környezet szenynyezettségérõl, a blokk köré
épített szarkofág helyzetérõl. A kutatók megállapították, hogy a 19 évvel ezelõtti
reaktorbaleset hatása az
erõmû 30 km-es környezetében jól mérhetõ, de a radioaktivitás szintje mára a leg-

több helyen jól kezelhetõ. A
lezárt zónában hatóságilag
korlátozzák egyes helyi termesztésû élelmiszerek fogyasztását. Kijevben sem találtak a szokásostól vagy elfogadhatótól eltérõ izotópösszetételt az ellenõrzés céljából vásárolt tejben és kenyérben. A magyar szakemberek tapasztalatai szerint a
lezárt zónában igen szép, zavartalan természeti környezet alakult ki, amelyben az
állat- és növényfajok sokfélesége teljesebb körû, mint
az ember által intenzíven
használt területeken.
Az erõmû körül lezárt zóna
fenntartása Dr. Aszódi Attila

Másfél éven belül elkezdik az új szarkofág építését a csernobili atomerõmû négyes blokkja fölé, ahonnan az 1986-ban
bekövetkezett baleset során nagy tömegû radioaktív szenynyezés jutott ki, beborítva Európa jelentõs részét. David
Zsvanyija, a rendkívüli helyzetek ukrán minisztere jelentette be az építkezés megkezdését, hangsúlyozva, hogy
nem újabb veszedelem súlyos kényszerének hatására döntöttek így. Mint elmondta: nem fenyeget annak veszélye,
hogy az a szarkofág, amelyet közvetlenül az atomszerencsétlenség után emeltek, tönkremegy, és újabb katasztrófa
történik. A tervezett új létesítmény, amely újabb védõpajzsként szolgál majd a negyedik reaktorblokk felett, 257
méter hosszú, 150 méter széles és 108 méter magas lesz.
Tervezõi szerint száz évre nyújt majd biztonságos védelmet
egy újabb tragédia bekövetkezte ellen.

Sellafield, Temelin paksi szemmel
Két nukleáris balesetrõl számoltak be a híradások az elmúlt napokban. Egy északangliai nukleáris üzemben
hónapok óta szivárgott a radioaktív anyag, több tízezer
liter sugárzó sav folyt ki, mire észrevették. A nukleáris
baleseteket
osztályozó
INES-skálán, hasonlóan a
2003-as paksi eseményhez,
hármas fokozatúnak minõsítették a szivárgást. A brit lapok az utóbbi évek legsúlyosabb nukleáris balesetének
nevezik az esetet. A délcsehországi temelini atomerõmûbõl pedig háromezer
liter radioaktív víz szivárgott

ki. A szivárgást azonnal észrevették, és egy csatornahálózat segítségével egy tartályban fogták fel. Az atomerõmû illetékese szerint a
szivárgás nem okozott környezeti károsodást, és nem
ártalmas az alkalmazottakra
sem.
A paksi atomerõmû fõosztályvezetõjét, Bajsz Józsefet
kértük arra, hogy értékelje,
értelmezze lapunk olvasói
számára a két nukleáris eseményt.
– A közelmúltban üzemzavarokról kaptunk hírt a
temelini atomerõmûbõl és
az angliai sellafieldi nukle-

szerint hosszú távon is indokolt. A 4-es reaktor köré épített szarkofág és az azon belüli szerkezetek mutatnak
bizonyos instabilitást, de egy
feltételezett kritikus helyzetben csak olyan nehézporok szabadulhatnának fel,
amelyek nem tudnak a 30 kilométeres zárt zónán túl terjedni. Egy ilyen – feltételezett – esemény nem érinthetné Magyarországot.
Az ukrán állam intenzíven
dolgozik egy új, hermetikus
szarkofág tervezésén és
megépítésén. Ezt követõen a
most instabilitást mutató
épületelemeket el kívánják
bontani.
-vt-

áris létesítménybõl. Mi történt pontosan?
– Kezdjük Temelinnel. Május 28-án a nagyjavítás alatt
lévõ 2. blokkon a primerkör
feltöltését végezték. Ekkor
körülbelül három köbméter
bóros víz túlfolyt a reaktor
felsõ blokkján és az átrakó
medencébe került, ahonnan
a speciális csatornarendszerbe jutott. Az eseménynek következményei nem
voltak. A temelini atomerõmû napi gyakorisággal teszi
közzé információit a blokkok mûködésérõl. A májusi
eset – ami egyáltalán nem
számít üzemzavarnak – is

így került nyilvánosságra.
Sajtóvisszhangot kiváltó
eseménnyé csak az osztrákok atomfóbiájának köszönhetõen vált.
A sellafieldi ügy egy kicsit
más jellegû, bár – s ezt nem
árt hangsúlyozni – ott sem
került radioaktív anyag a
környezettel érintkezésbe.
Sellafieldben nem atomerõmû, hanem kiégettüzemanyag-feldolgozó üzemel.
Ennek egyik részlegében,
ahol a savas közegben feloldott üzemanyagot (uránt és
plutóniumot) tárolják, egy
csõvezeték meghibásodása
miatt a tároló tartályból 83
köbméter oldat folyt ki a
helyiségbe.
Folytatás a következõ oldalon.

IDÕSZERÛ

Mihez kezdjünk a pénzünkkel?
Sorozatunk elsõ részében a magyarok megtakarítási
szokásaival foglalkozunk.
Nemzetközi összehasonlításban a magyar lakosság megtakarítási hajlandósága alacsony. Természetesen ez a
mutató nagyban függ az
adott ország, s a lakosság
pénzügyi helyzetétõl: gazdagabb országban többet tudnak félretenni az emberek.
Mivel azonban ezt a mutatót
az adott ország bruttó nemzeti termékéhez viszonyítják
(GDP), figyelembe veszik a
gazdasági potenciált. A
rangsorban Lengyelország
és Szlovákia is megelõz bennünket, ezért érdemes megvizsgálni, mi áll a dolgok hátterében. A fejlett országokban ez a mutató a GDP
négy-tizennégy százaléka
között változik, a magyarországi mutató hat százalék.
Nálunk kevesebbet csak a
britek, a csehek és a portugálok
takarékoskodnak.

Még rosszabb a helyzet, ha
megvizsgáljuk a pénzügyi
vagyon szerkezetét: a Nemzeti Bank statisztikái szerint
a lakossági megtakarítások
kétharmada készpénzben és
bankbetétben van, így gyakorlatilag kimarad a minden
egészséges
gazdaságban
szükséges tõkeáramlásból.
Összehasonlításképpen: ez
az arány a fejlett országokban tizennyolc és harminckilenc százalék között változik.
Nem elég tehát, hogy keveset takarítunk meg, nem is
jó helyen tartjuk a pénzünket. Az elemzõk a lakossági
megtakarítások szerkezetének jelentõs elmaradottságáért a fejletlen pénzügyi
kultúrát szokták okolni.
Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a készpénz- és
bankbetét-hányad változása
a rendszerváltás óta javuló

Ügyfélbarát bankfiók
Régi-új helyén fogadja ügyfeleit az Országos Takarékpénztár paksi fiókja június 6a óta. Az épület felújítása
alatt ideiglenesen a rendõrkapitányság mellett mûködött a pénzintézet. A 100 millió forintos beruházással
négy hónap alatt készültek
el a kivitelezõk.
A paksi fiók 1978-ban épült.
Azóta több kisebb felújítás
történt az épületen. Januárban megkezdõdött a teljes
körû átépítés egy országos
projektnek köszönhetõen,
amely keretében minden tíz
évnél régebben korszerûsített fiók rekonstrukcióját
megkezdte a bank. Sánta József, a paksi kirendeltség vezetõje elmondta: a pénzintézet új arculatának megfelelõen alakították ki a 100

négyzetméterre megnövelt
ügyfélteret, amely tágasabb
és világosabb lett. Több korszerûsítés is történt: mostantól zárt térben, nagyobb
biztonságban lehet használni
a bankkiadó automatát. Az
ügyfelek bankkártyájukkal
juthatnak be az ún. 24 órás

Fotó: Fonyó Dániel

A további részletezés elõtt
célszerû rögzíteni, hogy a
tárolórendszert úgynevezett
„tartály a tartályban” elv
szerint alakították ki. Ez a
megoldás biztosítja azt,
hogy amenynyiben a belsõ
tartály valamilyen (tervezési, gyártási vagy üzemeltetési) ok miatt meghibásodik, a
kifolyó közeg akkor is a környezettõl hermetikusan elzárva maradjon. Ez történt
most. Az eset súlyos minõsítésében – INES 3 – az a körülmény játszott szerepet,
hogy a kérdéses csõ megrepedése már hónapokkal ezelõtt bekövetkezett, de az
üzem közbeni ellenõrzések
ezt nem tudták feltárni. A
tárolóhelyiségbõl az oldat
feldolgozását megkezdték.
Az eset során többlet dózisterhelés a dolgozókat sem
érte.
– Elõfordulhatnak hasonló
események Pakson is?
– Nálunk is vannak „tartály a tartályban” rendszerek, de ezekben nem hasadóanyag-oldatot, hanem kisés közepes aktivitású folyékony hulladékot tárolunk. A
tartályok és a csatlakozó
csõvezetékek állapotát folyamatosan ellenõrizzük. A
temelini eset bekövetkezhet,
ahogy említettem, az inkább
az üzemi esemény kategóriájába sorolható.
– A sajtóhíradások szerint
az említett két létesítményben gyakoriak az üzemzavarok. Így van ez?
Ez így szubjektív értékelés, minden bizonnyal az elkerülhetetlen sajtóvisszhang következménye. Nem
rendelkezem olyan információkkal, ami alátámasztaná a
kérdésben megfogalmazott
minõsítést. Sõt, tudtommal a
temelini blokkok a legzavartalanabbul mûködõk közé
tartoznak. Az osztrákoknak
és sajtójuknak nukleáris
ügyekben mutatkozó szelektív hallása már egy másik
kérdés.
Vida Tünde

7

tendenciát mutat: 1990-ben
ez a mutató még kilencven
százalék volt, ezen belül a
készpénzhányad
huszonnégy százalék. Ha azonban
az USA mutatóit nézzük,
nem lehet okunk elbizakodottságra: a megtakarítások
tizenhét százaléka bankbetét, egy százaléka készpénz.
Nyilván soha nem lesz a két
ország egyforma e tekintetben sem, viszont ekkora különbség sem indokolt, s
könnyû belátni: nagyobb növekedést érhet el az ország,
ha pénzünket nem a párna
alatt tartjuk, hanem hagyjuk, hogy bekerüljön a gazdasági vérkeringésbe. A nagyobb növekedés pedig elvileg nagyobb jólétet jelent,
mindannyiunk érdeke hát,
hogy jól gazdálkodjunk. Sorozatunkban arra fogunk törekedni, hogy mindenki
megtalálja a neki megfelelõ
megtakarítási formát.
gyuri
zónába. A rendszer egyszerre csak egy kliens kiszolgálását biztosítja.
A nyitvatartási idõben nem
történt változás, viszont új
telefonközpontot szereltek
fel. Az új központi szám:
75/519-460. A közel százmillió forintos beruházást a
bank saját forrásból valósította meg.
-dal-

VELÜNK TÖRTÉNT
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A Paksi Többcélú Társulás megbízásából nyúj-

tott be a Paks–Dunaföldvár
Közhasznú Társaság pályázatot a humánerõforrás
operatív programhoz szociális munkakapcsolat témakörben. A társaság 21 millió
600 ezer forintot nyert munkanélküliekkel foglalkozó
önkormányzati szakemberek képzésére konzorciumi
partnereivel, azaz a paksi
önkormányzattal és a PISTIKE nevû ifjúságot segítõ
és támogató egyesülettel.
Kiss Lajos, a kht. ügyvezetõje úgy tájékoztatott, hogy
az önkormányzati dolgozók
képzésének célja az, hogy
tudjanak segíteni a munkanélküliek elhelyezkedésben.
A pénzt a képzés finanszírozásán túl tárgyi eszközökre,
s egy részét építési célra
használhatják. Amennyiben
mód nyílik rá, a pályázatot
összehangolják a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat hosszú ideje fennálló
helyproblémáinak megoldásával. Az intézmény az elképzelések szerint a módszertani bölcsõdében kap
helyet.

Gyakorlati vizsga és változások Biritón
A szakmai képesítõ vizsgák
gyakorlati részét bonyolították le az elmúlt héten az I.
István Szakképzõ Iskolában,
Biritón. 114 tanuló a szakmunkás bizonyítvány megszerzéséért, 25 diák pedig a
technikusi oklevélért adott
számot tudásáról.
A szakmai képesítõ vizsgák
május 23-án írásbelivel kezdõdtek. Gyakorlati felkészültségüket az elmúlt héten
bizonyíthatták a diákok, tizenkét szakmában. – Amit
követel a vizsga, az az önálló
munkavégzés, szakemberként. Erre a tanulók a gyakorlati helyükön készülhettek fel – mondta el Vass János felkészítõ tanár. A diákok konkrét, elõre kiírt feladatokat kaptak, a gyakorlati vizsgák zavartalanul zajlottak le. László Sándor festõ-mázoló tanuló szerint a

számukra kiadott mázolásból, javításból és vonalazásból álló feladatsor közepes
nehézségû volt, így a megadott ötórás idõtartam alatt
be tudták fejezni a vizsgamunkákat.
Az intézmény igazgatója,
Czetthoffer Gyuláné tájékoztatása
szerint
még egy próbatétel
vár a tanulókra, a június 20-án induló
szóbeli. Ezt követõen kaphatják meg a
diákok a végzettségüket igazoló bizonyítványokat.
Szeptembertõl jelentõs
változások
várhatók a szakképzési
rendszerben,
tudtuk meg az I. István Szakképzõ Iskola
igazgatójától.
Legfontosabb, hogy

ezentúl öt év alatt szerezhetõ
majd meg a szakmunkás bizonyítvány. Emellett a második szakma elsajátításáért
már fizetniük kell a diákoknak. A tandíj mértékét képviselõ-testületi határozat
szabja meg.
dal

Fotó: Szaffenauer Ferenc

nyert a Mobilitás Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Irodától a paksi
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat. A pénzbõl
játékklubot szerveztek, hetente egy alkalommal várták a hátrányos helyzetû
gyerekeket. Ezeken az alkalmakon olyan játékokkal
foglalatoskodtak, amelyek
segítik az önismeretet, a
közösségbe való beilleszkedést és a szabályok betartását. Terebesiné Kasza Mária iskolai szociális munkás
elmondta, a Játékklub pályázat által támogatott
programja véget ért, de azt
tervezik, hogy a nyári szünetben, s esetleg szeptembertõl is folytatják, mert
van rá igény.

Akáckert otthon várja az idõseket
Idõs emberek átmeneti ellátásával foglalkozik az Akáckert Otthon Pakson, melynek ünnepélyes átadását
múlt héten tartották. A magánkézben lévõ, tizenhárom
férõhelyes otthonban négy
szobában helyezik el a gondozottakat. A mûködtetõ

Fotó: Vida Tünde

Háromszázezer forintot

cégnek Budapesten már van
egy hasonló intézménye, ott
72 idõs embert gondoznak.
Dallos Attila ügyvezetõ elmondta: úgy látták, hogy
Pakson is van igény ilyen ellátásra.
Az intézményt egy családi
házban alakították ki, így a

környezet igazán otthonos.
A gondozottak ellátásáról
ötfõs személyzet gondoskodik. Éjjel-nappal mûködik a
nõvérszolgálat, van orvosi
ellátás, szabadidõs programok, valamint a fõzéssel és
a mosással sem kell foglalkozniuk az idõs embereknek, akiknek mindenben segítenek a szakképzett ápolók és a fõnõvér.
Faller Dezsõ alpolgármester az ünnepélyes átadáson elmondta, hogy az
önkormányzat nem tartja
riválisának az új intézményt, jól megfér egymás
mellett a városi és a magánotthon, így több lehetõsége van a helyre várakozóknak. Hozzátette, hogy a
Kishegyi úti intézményt
idén egy 90 millió forintos
beruházás keretében 22 férõhellyel bõvítik.
-gyöngy-
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Indulatos éjszakák
Sörösüveg csattanása az
aszfalton, hozzá egy jó
adag káromkodás, fáradtan felsíró, aludni képtelen
gyerekek és dühös szülõk
indulatos megjegyzései.
Mindez hajnalban a lakótelepen játszódik. A színdarab minden hétvégén
megismétlõdik.
Ha egy fiatal elmegy szórakozni, akkor csak lecsúszik
egy-két sör, így néha eszmefuttatásai hangosabban látnak napvilágot. A probléma
nem lokális, hanem globális.
Sokakat zavarnak az éjszakai szórakozóhelyek ablakszigetelései mellett kiszûrõdõ slágerek lágy dallamai, és
a mulatni vágyók nem éppen
álomba ringató monológjai,
dialógusai. A konfliktus akkor élezõdik ki, ha a szórakozóhelyek és az aludni vágyók
túl közel kerülnek egymáshoz. Ez történt, történik
Pakson is. A legérintettebb
talán az úgynevezett hetes
körzet, ahol több szórakozóhely van egymás mellett a lakótelepi házak dzsungelében. Talán ezért is szólalt fel
már több ízben Zsarnai
Sándorné képviselõ a testületi üléseken.
Szerinte nem
baj, hogy vannak vendéglátóhelyek, de
azok legyenek
kulturáltak.
– Ám ahol
ilyen közel van
a lakóépület,
nem lenne szabad mûködési
engedélyt kiadni – mondja.
A magyar törvények
ezt
megengedik,
más országokban az engedé-

lyezésbe, a nyitvatartási idõbe a lakók is beleszólhatnak.
Magyarországon erre még
nincs megoldás.
A másik gond, vélekedik a
képviselõ, a diszkózás utáni
randalírozás. A lakók szerint
a probléma fõleg a tanítási
szünetekben
jelentkezik,
amikor a diákok sûrûbben
járnak el szórakozni. A lakókat zavarja az éjszakai mulatókból kiszûrõdõ zene, és a
környékükön, ablakaik alatt
kikapcsolódást keresõk zajongása. A rendõrség ilyen
esetben tehetetlen. Rendõr
nem végezhet zajszintmérést, legfeljebb saját belátása alapján figyelmeztetheti a tulajdonost a zene lehalkítására, vagy rendreutasíthatja a hangoskodókat.
Eljárást csak ritkán, évente
húsz-harminc esetben indítanak rendzavarással, garázdasággal összefüggésben.
Csendháborítás miatt kevés
feljelentés születik éppen a
bizonyítás hiánya miatt. Ha
egy szórakozóhely tartósan
zavarja a környezete nyugalmát, akkor a jegyzõ rendelhet el zajszintmérést. Illés
László rendõrkapitány szerint a dolognak egy megoldása lehet, ha a szórakozók
megtanulnak kulturáltan vi-

selkedni. A legtöbb vád egy
Barátság úti kávézót érint. A
tulajdonos sértve érzi magát, szerinte a kifogások teljesen alaptalanok. Úgy gondolja, az ellene irányuló hadjárat nem más, mint kampányfogás. Megtesz minden
tõle telhetõt a gondok enyhítése érdekében, de fogyasztói körét nem szeretné, és
nem is tudja szabályozni. A
legutóbbi
zajszintmérés
eredménye magasabb volt a
megengedettnél, így a polgármesteri hivatal büntetést
szabott ki.
A helyzet megoldása egyelõre várat magára. Ha itt
meg is oldódna, valószínûleg
máshol éledne újra. Amíg
nem születnek megfelelõ
rendszabályok, és a szórakozási szokások nem változnak, addig minden marad a
régiben.

A Szent István Bazilika elõtti
téren az idén is fölverték sátraikat (elhelyezték pavilonjaikat) a könyvkiadók termékük
ünnepén, ami inkább már a
könyvipar szpartakiádja, a
könyvbiznisz fesztiválja.
A Bazilikába menve megpillantom a nemrég leleplezõdött III/III-as színikritikust, az
akkori (egyke) párt lapjának
ítészét, aki mikszáthosan pipázva ül az egyik árnyat adó
napernyõ alatt. Pipájának
füstje lengedez.
Mindenki teszi a dolgát: az
árusok rakosgatják, kínálják
portékájukat, a vevõk válogatnak, böngésznek, a Nagy
(Költõ) Fejedelem elõtt egyre
növekszik a sor; a Nagy Írónõ éppen most rakatja át
asztalát az árnyékba. Nemsokára õ is megkezdi aláíró
mûszakját.
A besúgó pedig – mintha
nem lett volna az – füstölög.
Amúgy meleg van. És a trianoni békediktátum aláírásának 85. évfordulója.
A hûvös Bazilika Szent
Jobb kápolnájában, a második sor padtámláján ezt olvasom: „Itt imádkozott halála
elõestjén 1941. április 2-án
gróf Teleki Pál miniszterelnök, fõcserkész.”
„Ellenpont” – mondja A.,
amikor ideérek a történet elmondásában.
Remit Tenda

Építõipari vállalkozás
keres:
kõmûveseket, vasbeton
szerelõket, ács-zsaluzókat,
segédmunkásokat,
brigádokat!
Telefon: 06-70/524-09-72
Fotó: Fonyó Dániel

Polgár Tamás

A kor szaga

Rendkívüli lehetõség az internet
megismerésére a POLIGON Kft.-nél!!!
Ingyenesen böngészhet az Interneten,
fényképeket küldhet ismerõseinek, és
díjmentesen adhat fel apróhirdetéseket!
Ha otthonában is szeretné elérni a
világhálót, a T-Online nyári akciója keretében
már havi 3.250 Ft-ért rendelhet
szélessávú internetet.
Címünk: Paks, Deák Ferenc utca 3.
Tel: 75/314-565; 75/510-623
E-mail: poligonp@t-online.hu
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Jön a tizenharmadik Gastroblues
1993. július 9-én kezdõdött.
Egynapos volt, a pécsi PMD
Blues Band volt az elsõ fellépõ. Egy évvel késõbb kétnaposra, 1996-ban már háromnaposra duzzadt. 1998ban 31 év után elõször itt
játszott Magyarországon a
Spencer Davis Group, 2000ben Chris Farlowe tette
tiszteletét zenekarával, 2002
sztárvendége az Animals…
Ez a paksi Gastroblues
Fesztivál, az ország legnagyobb zenei, gasztronómiai
és borászati fóruma. Ez, s
még sok minden más, amit
lemezek, dvd-k, kötetek
õriznek. A Gastroblues
azonban nem csak emlék.

Idén is feldübörög a zene a
szokásos helyszínen, s felsorakoznak a hazai rock és
blues kiválóságai. Mellettük
holland, angol, amerikai zenészek sorakoznak fel. S
lesz persze csemege is, ahogyan mindig. Hiszen a fesztivál szervezõje, Gárdai
György elkényeztette a közönséget.
Köszönhetõen támogatóinknak – Paks város önkormányzatának és a paksi
atomerõmûnek – itt lesz a
Manfred Mann’s Earth
Band. Harminc lemezen túl
vannak, hihetetlen mennyiségû teltházas koncertet adnak. A paksi fesztivál más-

napján pedig Bonnban koncerteznek – árulja el Gyuri.
A fesztivál történetében
még nem volt olasz fellépõ.
Eddig. Idén a közönség
megismerheti Braido plays
Hendrix muzsikáját. A további csemegéket sorolva a
házigazda azt is bevallja,
hogy a jazzt kicsit elhanyagolták az elmúlt években.
Ezt orvosolják azzal, hogy
jazzhajót indítanak. Itt
majd három zenekar lép fel,
és három borász kínálja
majd borait. Egy Tokajhegyaljáról, egy Villányból
és egy Szekszárdról érkezik. S, hogy ne csak a fülnek
való finomságokról essék

Fotók: Fonyó Dániel

Több új kötettel gazdagodott
Paks az ünnepi könyvhét alkalmából. A gyûjtõk tehettek polcaikra szociográfiát,
verseskötetet, fotóalbumot.
Az új könyveket bemutatókon ismerhették meg az olvasók, de találkozhattak nem
helyi szerzõkkel is a rendezvények során. A programok
sora a már hagyományos
könyvárusítással-dedikálással indult az ünnepi könyvhéten.
A Pákolitz István Városi
Könyvtár mellett várták a
helyi alkotók új köteteikkel
az olvasókat. A könyvtárban
a diákok a Csodaceruza szerkesztõjével, Sándor Csillával
találkozhattak. Elõször „vett

tollat” a kezébe Kacz Margit,
a Deák Ferenc Általános Iskola tanára. Munkája eredménye egy honismereti tankönyv lett. Péger József festõ vadonatúj verses albumát
is kezükbe vehették a mûvészet szeretõk. A „Versek és
képek” címû album bemutatóját és Péger József B. Tóth
Edittel közös kiállításának
megnyitóját együtt tartották. Az összeállítást július 3ig láthatja a közönség a
nagykiállítóban. A könyvhét
keretében mutatták be Molnár Gyula „Paks feketén-fehéren” címû albumát.
L. Németh Erzsébet önálló
verseskötettel lepte meg az
olvasókat. Az új verseket, réEbben a könyvben minden
benne van, amit egy olvasni
szeretõ ember keres egy regényben: politikai viszály,
családi konfliktus, szerelmi
történet, gyilkosság…
Csikai Gyuláné
NAGY KÖNYVE

Ken Follett:
A katedrális

Fotók: Wollner Pál

Ünnepi könyvtermés

gi kedvenceket felsorakoztató „Felhõjáték” magánkiadásban jelent meg. A bevételt a Szent Ferenc Alapítvány javára, s azon keresztül
csángó iskola építésére
ajánlja fel, mert – mint elárulta – úgy gondolja, ha Isten megverte, vagy megál-

szó: Tizenkét borász kapott
meghívást a Gastrobluesra,
valamennyi történelmi borvidék képviselõi Pakson
vendégeskednek majd. A fõzõversenyen indulóknak eddig soha nem látott lehetõséget biztosítanak. Mindhárom kategóriában négyszemélyes, hétéjszakás görögországi apartman használati
lehetõség lesz a fõdíj. Nevezni a szokásos három kategóriában: halászlé, bográcsban készíthetõ egyéb
ételek, szabadtûzön, parázson készíthetõ ételek, lehet. A nevezéseket Balogh
Pálné a 20/396-4180-as és
Tóthné Németh Irén a
20/936-0436-as telefonszámon várja.
Vida Tünde
dotta egy képességgel, azt
mások javára kell fordítania.
A Pákolitz István Városi
Könyvtár igazgatója, Gutai
István számára mozgalmasan telt a könyvhét. Városról-városra járt új kötetével,
egyszer Pakson, másszor
Budapesten, vagy éppen
Bonyhádon ismertette könyvét, dedikált. Gutai István
másodízben
örvendezteti
meg az olvasókat. Elsõ könyve, a Valóságshow után a
Gyönyörû a szibériai erdõ
címmel jelent meg munkája.
A kötet vallomásokat, szociográfiai írásokat tartalmaz.
Olvashatnak benne a paksi
választásokról, paksi hadifoglyok és 56-osok emlékeirõl, valamint Gutai István
szülõfalujáról, Sárpilisrõl.
-vtHogyan tud egy érzékeny,
befelé forduló férfi megbarátkozni a technokrata világgal, a tömegtársadalommal, a 70-es évek
Amerikájában…
Szabó Péter NAGY KÖNYVE
Robert M. Pirsig:
A Zen meg a motorkerékpár-ápolás mûvészete

PORTRÉ

Fotó: Szász Tibor

Jó napot, mi újság?

Horváth András
Lazításképpen moziba, színházba jár. Sokat utazik,
kedvenc úti célja Toscana. Felesége lakberendezõ, két
gyermeke van, õket a külkereskedelem és a színházi pálya vonzza. Õ Horváth András, Paks város fõépítésze.
Hét éve dolgozik Pakson, hetente-kéthetente jön, az
ideje mindig pontosan be van osztva, ezért kevesen
mondhatják el, hogy jól ismerik.
Ötéves korában a pécsi buszon utazott, amikor elõször
eldöntötte, milyen hivatást
választ magának. Úgy gondolta, legjobb dolga az ülõkalauznak van: nem kell sokat
tanulni, és csak annyit kell
tennie, hogy odaadja a jegyet
és kész. Horváth Andrásnak
nem volt szerencséje, mert
ez a szakma lassan kikopott,
feleslegessé vált, kénytelen
volt valami mást kitalálni.
Építésznek tanult, s eme
döntése mellett kitart: immár huszonöt éve van a pályán. Elsõ munkahelye a
PÉCSITERV regionális tervezõ
vállalat volt. Nagyon jó ugródeszkának tartja utólag is,
ott tanulta meg a szakma
alapjait. Bejárta a ranglétrát, egészen a csúcsig: elõbb
beosztott tervezõként, mû-

teremvezetõként, mûszaki
igazgatóként majd ügyvezetõ-igazgatóként dolgozott. A
privatizációig vezette a céget, amit egy szakmai befektetõ vett meg 1995-ben. Ekkor társával saját építészirodát alapított, mely jelenleg
hat fõvel dolgozik. Cégének
jelentõsebb munkái közt a
Gyõri Táblabíróság, a pécsi
Nádor Szálló és Konferenciaközpont, valamint Dombóvár
belvárosának tervezési feladatait említi. Megrendeléseik egy részét pályázaton
nyerik, de szerinte legtöbbet
az emberi kapcsolat számít,
mely a hosszú évek munkájával megalapozott bizalomra
és a referenciákra épül. Hisz
abban, ha egy építésznek elmondják a feladatot, akkor
meg fogja találni a jó választ,

Tehetségesek, fiatalok

Andrea már hetedik évét fejezte be a Bezerédj Általános Iskola vizuális tagozatán
Tumpek Györgyi tanárnõ
védõszárnyai alatt, aki szerint a kislány ösztönös festõtehetség. Májusban meghívást kapott arra a gyermekrajz-kiállításra, melynek a
szekszárdi Babits Mihály
Mûvelõdési Központ szervezésében a Mûvészetek Háza
nyújtott otthont.
– Lehet, hogy elfogadhatóan rajzolok – mosolyodik el a
dicséret hallatán a szõke
hosszú hajú teremtés –, pedig gyorsan megoldom: el-

Fotó: Szaffenauer F.

Müller Andrea

képzelem, beleélem magam,
és mindig sikerül. Legegyszerûbb, amikor csak grafittal kell rajzolni, de a festékeket is szeretem. A temperát
azért, mert jól keverhetõ,
vastag, és kenhetõ. Az akvarellnek pedig olyan gyönyörûek lehetnek a színei – lelkesedik. Mikor a tanulás felõl faggatom, kissé elbizony-
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s a különbözõ változatok közül ki tudja választani a legjobb megoldást. – Ez nem
ötletelés, hanem egy munkafolyamat, a megbízóval történõ együtt gondolkodás eredménye – mondja. A közös
munka a tervezési program
megismerésével kezdõdik.
Lakóház esetén elõször meg
kell ismerni a megrendelõt:
miképpen éli a család a hétköznapjait. Ettõl kezdve az
építész egyfajta játékot ûz:
megpróbál egy olyan hidat
kiépíteni a megrendelõ és a
saját személye közt, melyen
keresztül az információk, a
megoldási lehetõségek, és a
reakciók jól közlekednek.
Egészen biztosan nem mûkötalanodik: – Annyit tanulok,
amennyi épp elég, a bizonyítványom így is jó rendû –
magyarázza. Ez pont elég
lesz ahhoz, hogy kozmetikus
legyek vagy fodrász. Milyen
jó, hogy ott is festhetek
majd! Gondoltam már arra
is, hogy a kézügyességemnek cukrászként is hasznát
venném. De mostanában
leginkább rendõr szeretnék
lenni. Szeretem a horrorfilmeket, nagyon jó izgulni.
Kissé
sorozat-függõ
vagyok… – teszi hozzá.
Ebben Andi igen hasonlít
sok 13 éves társához. De
olyan csendéletet, mint õ,
csak kevesen festenek közülük.
s. szabó

dik, ha egy építész a saját
akaratát akarja keresztülverni, de hibásnak és elítélendõnek tartja, ha szolgai
módon viszonyul az építtetõhöz. Véleménye szerint
egy építésznek legyen saját
elképzelése arról, hogy egy
adott feladatot miképpen old
meg. Kompromisszumokra
persze szükség lehet, de az is
elõfordulhat, hogy az egyeztetés során kiderül: a két fél
elképzelései oly távol esnek
egymástól, hogy nem jön létre az együttmûködés. Hajlandó engedni, de nem mindenáron: elvtelen kompromisszumot nem köt. Hitvallása ezzel kapcsolatban egyik
építész barátjának idevágó
gondolata, mely szó szerint
így hangzik: „az építészet ma
legnagyobbrészt etikai kérdés”. Ugyanis a megrendelõ
általában nem tud különbséget tenni a jó minõségû munka és a középszer között, a
tervezõn múlik, végül melyiket nyújtja. Pakson megbízásos szerzõdéssel dolgozik, az
egzisztenciája elsõsorban a
tervezõi irodához köti. Ez
elegendõ mozgásteret biztosít számára ahhoz, hogy bátran elmondja a véleményét.
Ezzel együtt mindig segítõ
szándékkal áll az építtetõkhöz, akik általában
megköszönik jobbító javaslatait. Elveihez tehát ragaszkodik, de a paksi „városképbe” igyekszik maga is illeszkedni.
Szász Tibor
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Kitört a vakáció, elbúcsúztak a diákok

A Gazdag Erzsi Általános Iskolában
Gyermekmosoly néven alapítványt hoztak létre ebben a tanévben. Büszkék arra, hogy a Kapkodd a lábad elnevezésû
országos sportvetélkedõn ötödikek lettek. A megmérettetésen tíz feladat várt
a gyerekekre, ügyességi játékok.
A II. sz. Általános Iskolában arra törekedtek, hogy tovább vigyék az elõdintézmények hagyományait, illetve újakat
teremtettek. Sport és tanulmányi téren
egyaránt számos szép eredményt értek
el az iskola tanulói. A ballagási ünnepélyen a búcsúzó diákok körében átadták
díjaikat. Az iskola sportreménysége
Csoknyai Ákos, „jó tanuló, jó sportoló”
díjas Schreiner Márk, „iskola reménysége” tanulmányi díjas Araczki Csaba
lett. Heten, nyolc éves kitûnõ tanulmányi, és 24-en kiemelkedõ tanulmányi
munkájukért kaptak elismerést. Az intézmény augusztustól a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola nevet viseli.
A Bezerédj Általános Iskola diákjainak sport és tanulmányi versenyeredményei között van például az országos
Sam-Füles versenyen elért elsõ és második hely, és TIT országos döntõn két
harmadik hely. A sport területén is szépen szerepeltek a diákok, többek között
floorballban és dzsúdóban jeleskedtek
különbözõ színtû megmérettetéseken.
Az iskola több diákja alapfokú nyelvvizsgát tett. A nyolc év alatt nyújtott
teljesítményéért Bezerédj-díjat vehe-

tett át Wolf Kata, Zilizi Fanni, és
Farkasdi Sándor. A TIT eredményért
elnyert franciaországi útra megy Sárközi Réka és Wolf Enikõ, a tatai táborba pedig Komáromi Anna.
A Deák Ferenc Általános Iskolában is
elbúcsúztak a végzõs diákok. Közülük
tízen vehettek át Deák-díjat, „jó tanuló”, „jó tanuló–jó sportoló”, „jó sportoló” díjat a mûvészetért vagy a közösségért végzett tevékenységükért. Az iskolai lap különszámát ez alkalommal is
minden diák megkapta. Benne a tanulmányi- és sportverseny-eredményeik is
szerepelnek. A 2004–2005-ös tanévben
is megtartották az iskola hagyományos
rendezvényeit, így például a jótékonysági bált, és a családi sportvetélkedõt.
A Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban is születtek versenysikerek, az iskola diákjai megyei és
országos versenyekre is eljutottak. Az
iskola csapata az országos katasztrófavédelemi megmérettetésen a dobogó
második fokára állhatott fel. Megrendezték a hagyományos városi és városkörnyéki kórustalálkozót és a Meseversenyt. A bizonyítványosztás az elsõsöknél kicsit más volt, mint eddig, hiszen
bevezették a szöveges értékelést.
– Mivel ismeretlen volt, ezért kicsit
tartottunk a szöveges értékeléstõl. Sokat munkálkodtunk a kidolgozásán, elkészítésén. Elsõ osztályban jónak tartom, hogy késõbb milyen lesz, meglát-

juk. – mondta el Borosné Ring Mária, a
II. sz. Általános Iskola munkaközösség
vezetõje. A szöveges értékeléssel kapcsolatban két kollégájával, Lisztmajerné Fritz Mariannal és Pintérné
Tölli Veronikával közösen készített írásuk megjelent a Csengõszó címû pedagógiai szaklapban, Mûhelymunka címszó alatt.
-gyöngyWolf Kata, a Bezerédj Általános Iskola
végzõs diákja jó szívvel emlékszik viszsza az elmúlt nyolc évre, különösen tanáraira, osztálytársaira. Megõrzi emlékeiben a tanórák hangulatát, osztálykirándulásaikat és a diákönkormányzati munkát. Elmondta azt is, hogy nehéz elbúcsúznia társaitól, akikkel nyolcadikra igazán összekovácsolódtak. A
következõ tanévben Bonyhádon, a Petõfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban folytatja tanulmányait. Izgalommal tekint a jövõbe, kíváncsi az új iskolára, a kollégiumi életre.
Araczki Csaba, a II. sz. Általános Iskola végzõs diákja elmondta, hogy számára jó volt ez a nyolc év, nagyon élvezte a kirándulásokat és a matekórákat. Sok versenyre eljutott, például
egy matematikaversenyen az országos
döntõig is, de próbára tette magát biológiából és történelembõl is, nyelvtanból pedig megyei második helyezést
ért el. A ballagást izgalommal várta.
Tanulmányait Bonyhádon, a Petõfi
Sándor Evangélikus Gimnáziumban
folytatja.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Kicsengettek az általános iskolákban. A 2004–2005-ös tanév végén 261 nyolcadikos diák intett búcsút iskolájának városunkban. Az elsõsök kézhez
kapták az új bizonyítványt, amelyben egy pótlapon olvashatják egész éves
teljesítményük szöveges értékelését.

Évtizedek a gyermekekért
A városi mûvelõdési központban rendezték meg idén
is a pedagógusnapi ünnepséget. A rendezvényen jutalmazták a kiemelkedõ munkát végzõ tanárokat, tanítókat. A város e szakma képviselõit elismerõ rangos
elismerését, a Gyermekeinkért díjat Hajdú János polgármester adta át. A kitüntetést Hoffman Ádámné és
Hernádi István kapta.
A paksi önkormányzat a
gyermekek harmonikus személyiségformálásában huzamosan végzett munka elismerésére alapította a
Gyermekeinkért kitüntetõ
címet. Idén két általános iskolai tanár érdemelte ki a
város rangos elismerését,
melyet Hajdú János polgármester a városi pedagógusnapon adott át.
Hoffman Ádámné magyarorosz szakos pedagógus.
Harmincöt éve van a pályán,
ebbõl huszonkét esztendõt

Pakson tanított. Tizenöt évig
irányította a Hírmondó iskolai újságot, mely a tehetséges
gyerekek alkotásainak bemutatását szolgálta. Az eredményesség érdekében újságíró-stúdiumot végzett. – Sze-

rettem olvasni és szerettem a
gyerekeket. A rokon gyerekek mindig körülöttem sürögtek-forogtak, beszélgettem velük, mesét olvastam
nekik. Ez, s a középiskolai tanárom volt rám olyan hatással, hogy végül a pedagógus
pálya mellett döntöttem –
mondja. Úgy gondolja, élete
sikeres volt, megtalálta a közös hangot a tanítványokkal,
akikben mindig partnerre talált. Jövõre nyugdíjas lesz,
úgy tervezi, akkor majd
megírja azt a sok érdekes
történetet,
amit tanárként megélt.
–
Minden
gyerek egyegy színes
egyéniség,
sok-sok élményt köszönhetek
nekik – indokolja a döntést.
Hernádi
István negyven éve dolgozik
a pedagógus pályán. Elsõ és
jelenlegi munkahelye a
Bezerédj Általános Iskola.
Technikatanárként
több
évig irányította az iskolai és
városi modellezõ szakkört. A

Eddigi díjazottak:
1996. Schiller Józsefné, Varga Imréné
1997. Jantyik Margit, Szántó Péterné
1998. Bérces Béláné, Dr. Krasznai Ivánné
1999. Gutai István, Enyedi Jánosné, Bernáth Lajosné
2000. Károly Jánosné, Koch Józsefné, Szakácsné Baller
Veronika
2001. Tüdõ Jánosné, László Boldizsárné, Farkas Mária
2002. Kerepesi Ottóné, Horváth Gyuláné
2003. Dr. Müller János, Törteli Béláné
2004. dr. Rosner Gyuláné, Bencze Barnabás

diákönkormányzat vezetõje, szívügye a környezet védelme. Közel tíz éve
készít fel a
diákokat
polgárvédelmi, katasztrófavédelmi
versenyekre. A munkájának eredményét jelzõ kupák, serlegek
ott sorakoznak a technikaterem polcain, megyei és országos versenyen szerezték
õket a diákok.
– Nálunk a pedagógusi pálya családi hagyomány, édesapám is pedagógus volt, tetszett, amit csinált, gondoltam, megpróbálom én is –
idézi fel. Megszerette a szakmát, és maradt, bár voltak kí-
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sértések, hívták máshová,
mégis mindig a tanári pálya
gyõzött. – Ez egy hivatás, ami
attól szép, ha az ember megpróbál megtanít valamit és az
sikerül – mondja. – Hatalmas
élmény, amikor látom megelevenedni a gyerekek kezében, amit megmunkáltak.
Éppen ezért volt szép idõszak, amikor modelleztünk –
teszi hozzá.
Vida Tünde
Fotók: Vida Tünde

VELÜNK TÖRTÉNT

Az ESZI Intézményfenntartó és Mûködtetõ Alapítvány
hozta létre idén az ESZI
gyûrût. A díj odaítélésérõl a
kollektíva javaslata alapján
döntenek. Idén két olyan
ember – Bálint Józsefné és
Tormáné Gyõrfi Éva – munkáját ismerték el, akik alapító munkatársai az iskolának.
Bálintné Éva könyvtáros
(fenti kép), szereti a munkáját, s magát a könyvtárat is,
hiszen nagyon jól felszerelt,
s – mint mondja – egyformán kiszolgálja a diákokat és pedagógusokat.
Tormáné Éva (alsó kép) informatikatanár. Korábban a
számítástechnika szak vezetõje volt. – Sikeres idõszak
volt, dicsõséget, rangot jelentett – idézi fel azt az idõt,
s hozzáteszi: most is jól érzi
magát, minden az iskolához,
a városhoz köti.
– Azért érezzük igazán
nagy dolognak az elismerést,
mert nagyon sok kiváló kollégánk megkaphatta volna –
mondja a két díjazott. Mindketten úgy vélik, az is igazán
nagy kitüntetést jelent számukra, hogy a kollégák javasolták õket az elismerésre, s
õk az elsõk, akik megkapták.

HIRDETÉS / MOZAIK
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PAKSI HÍRNÖK

Szépségápolás felsõfokon

EZERARCÚ PAKS
FOTÓPÁLYÁZAT
A Paksi Hírnök fotópályázatot hirdet
„EZERARCÚ PAKS” címmel.
A névvel és jeligével ellátott pályamûveket A/4
méretben papíron és digitális formában várjuk.
A fotókat július 25-ig a TelePaks
szerkesztõségében várjuk Horváth Katánál.
A szerkesztõség független zsûrit kér fel
a pályamûvek elbírálására, melyekbõl az újság
következõ lapszámaiba és honlapunkra is
válogatunk.
A legjobb fotókat értékes díjakkal
jutalmazzuk és azokból kiállítást rendezzünk.

A Pro Artis Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény zene
és a táncmûvészet tagozatán
775 gyermek tett záróvizsgát. Ebben az évben országos versenyeken harmincnyolc növendék szerepelt,
két kiemelt nívódíjjal, egy nívódíjjal, két arany, egy ezüst,
egy bronz minõsítéssel, és a
Bartók Rádió különdíjával
tértek haza. Jelentõs a városban és környékén „kulturális
misszióként” végzett munka,
több mint másfél száz diák
szerepelt különbözõ rendezvényeken. Az intézmény hírnevének öregbítéséért végzett kimagasló szakmai munkájáért a 2005-ös Év tanára
kitüntetõ címet és plakettet
Lehõcz Józsefné kapta, az
Év tanulója kitüntetõ címet
és plakettet Berta Alexandra
és Juhász Kitti kapták.

Kisebb, de ütõképesebb csapat

Fotó: Vida Tünde

Eredményes tanév

Richter Zoltánné Orsolya
és Bodnár Ágnes kellemes hangulatú szépségszalonban, barátságos
környezetben várják régi
és új vendégeiket.
Orsolya teljes körû kozmetikai szolgáltatást kínál. Ha karcsúsodni szeretne, nála megtalálja a megoldást. Ha arra vágyik, hogy végleg eltûnjenek
nemkívánatos szõrszálai, forduljon hozzá, fototermolízis
gépével valóra váltja ezt a kí-

vánságát. Herpeszétõl, májfoltjaitól, hegeitõl is megszabadulhat. Biztos eredmény, fájdalommentes kezelés, nemtõl és
kortól függetlenül.
Ha úgy dönt, hogy sminktetoválással rövidíti meg a reggeli
szépítkezés idejét, teszi tartóssá sminkjét, Ágit keresse. A
száj, szem és szemöldök kezelésénél érzéstelenítõ krémet
használ, így vendége búcsút
inthet a fájdalomnak. A szolgáltatásnak része az egyénre szabott szín- és formaanalízis.
Igénybe vehetõ még manikûr,
pedikûr, mûköröm építés és az
igen divatos henna testfestés.
A két szépségápolással foglalkozó hölgy Pakson, a Rákóczi utca 5–7-ben várja a vendégeket. Az elõzetes bejelentkezést Richter Zoltánné Orsolya
a 70/940-1657-es, Bodnár Ágnes a 70/361-7297-es telefonszámon várja.
(X)

Megfogyatkozott a Paksi
Polgárõr Egyesület létszáma. Míg korábban százan,
ma alig több mint hatvanan
vannak. A vezetõség ezen
cseppet sem kesereg, hiszen
– mint Kiss Miklós elnök
mondja – a társaság java
maradt meg. Azok, akik vállalják a szolgálatot, a polgárõrséggel járó kötöttségeket.
Munka van bõven, a napi járõrözésen túl sok feladatot
kap és vállal az egyesület. A

városi rendezvényeken, sportprogramokon mindig
ott vannak.
A fiatalok
azonban
nem szívesen vállalnak ilyen
munkát,
sok kötöttséggel jár, s az elnök szerint sokakat az
egyenruha is feszélyez.
Még tavaly felmerült, s
most megint szorgalmazzák
a pártolótagság bevezetését.
Ez az egyesület anyagi helyzetén is javítana, s lehetõséget teremtene arra, hogy
bárki támogathassa õket akkor is, ha a szolgálatot nem
tudja vállalni. A pártolók
tagdíja duplája a rendes tagokénak, évi 2400 forint.

A mûködéshez szükséges
pénz elõteremtése, mint legtöbb egyesület számára, a
polgárõröknek is nagy gondot jelent. Úgy tervezik,
hogy különbözõ akciókat hirdetnek majd, hogy enyhítsenek ezeken a gondokon. Az
elsõ ötletek egyike szerint
vállalkozók és más segítõkész emberek azzal segíthetnék az egyesület legfontosabb munkáját, a járõrözést,
hogy teletankolják az autót.
Kiss Miklós elmondta,
hogy ütõképességüket jelentõs mértékben javítja,
hogy gyakorta járõröznek
rendõrökkel. Ilyenkor alkalmuk van megfigyelni,
hogyan intézkedik egy
rendõr. – Voltam már szolgálatban rendõrrel, nagyon
sokat tanultam tõle – öszszegzi az elnök.
-vt-
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Bajnok az ASE

Fotó: Vida Tünde

Hosszú menetelés után, sérülésektõl tizedelve, de óriási
küzdeni tudással, akarattal, és hittel végül feltette a koronát egész éves munkájára az Atomerõmû Sport Egyesület NB I-es férfi kosárlabda csapata.

Az elsõ helyen lezárt alapszakasz után – közben hazai
pályán megnyert Magyar
Kupa döntõ! – május 5-én a
nyolcadik helyen álló Kaposvár volt az elsõ akadály a
bajnoki döntõbe jutáshoz
vezetõ úton. Várható volt,
hogy a tavalyi bajnok nem
adja könnyen a bõrét, de
hogy ennyire, arra nem számított senki. A párharc elsõ
két mérkõzésén a „papírforma” érvényesült, aztán jött
a harmadik mérkõzés, és a
Kaposvár nyerni tudott a
Gesztenyés úton. A következõ mérkõzésen idegenben
kellett egyenlíteni, amit végül nagy csatában sikerült,
és az ötödik mérkõzésen
már ismét a nagyobb tudás
döntött. Az ASE 3–2-re
nyerte a Kaposvár elleni
párharcot, és bejutott a legjobb négy közé.
Sok pihenésre nem volt
idõ, három nappal késõbb
már az elmúlt év „mumusa”,
a Kecskemét jött vendégségbe, és visszaélve a vendégjoggal, három ponttal
nyerte az elsõ találkozót. Az
Univer lelkesedését azon-

ban nagyon gyorsan lehûtötték Mészárosék, és zsinórban három mérkõzést
nyerve – kétszer Kecskeméten – 3–1-es összesítéssel
bejutottak a döntõbe. A másik ágon a viszonylag könynyebb ellenfeleket legyõzõ
Debreceni Vadkakasok került a fináléba.
A mai magyar kosárlabda
két legjobb csapata, a háromszoros Magyar Kupagyõztes, és egyszeres Magyar Bajnok ASE, és a feltörekvõ, jó játékos állománnyal rendelkezõ Debreceni Vadkakasok párharca
izgalmas, kiélezett küzdelmet ígért.
A hazai pálya elõnye végül is az Atomerõmû csapatának kedvezett, a három
nyert mérkõzésig tartó
döntõben, 2–2-es állásnál a
mindent eldöntõ 5. ütközetre Pakson, a Gesztenyés úti
sportcsarnokban
került
sor. Az ASE egyik meghatározó játékosa, Chris
Monroe sérülés miatt az
utolsó három mérkõzésen
már nem tudott játszani, de
Mészáros Zalán és Jan
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Zsoldos András vezetõedzõ:
– Volt egy nagyon magas célkitûzés, nagyon nagy elvárás,
nagyon nagy nyomás, és a csapat ennek ellenére tudta hozni a célkitûzéseket. Ez egy nagy fegyvertény.
Tóth János szakosztályelnök:
– Azonnal nekiállunk gondolkodni a jövõ keretén, megpróbáljuk a gerincet megtartani, csak annyit változtatunk
amennyit szükséges, és ezt már a mai napon meg is kezdjük. Konkrétumok még nincsenek.
Juhász Sándor ügyvezetõ igazgató:
– A paksiság már nem csak arról szól, hogy halászlé, meg
atomerõmû, hanem sport is. A paksi ember már elvárja,
hogy mi legyünk a legjobbak.
Pavlik játéka is kérdéses
volt. A döntõ méltó volt a
nevéhez, végig fej-fej mellett haladtak a csapatok, tíz
perccel a vége elõtt még
nyílt volt a mérkõzés. Aztán következett öt perc,
amikor az ASE a szó szoros
értelmében
lelépte
a
Vadkakasokat, és végleg a
maga javára fordította a
mérkõzést. A vége 68–58
lett az Atomerõmû javára.
A lefújás után hatalmas
fieszta vette kezdetét, a
szurkolók pillanatok alatt a
pályára tódultak, és az alsónadrág kivételével minden
ruhadarabjuktól megfosztották kedvenceiket.
A csapat fennállása legjobb évét tudhatja maga
mögött, miután a bajnoki címet és a Magyar Kupát is
begyûjtötte.
-cseriA rájátszás mérkõzései a
bajnoki címig:
05. 05. ASE–Kaposvár 100–79
05. 08. Kaposvár–ASE 88–76
05. 11. ASE–Kaposvár 75–76
05. 13. Kaposvár–ASE 82–89
05. 15. ASE–Kaposvár 85–73
05. 18. ASE–Kecskemét 83–86
05. 21. Kecskemét–ASE 76–84
05. 24. ASE–Kecskemét 80–64
05. 27. Kecskemét–ASE 78–85
06. 02.
06. 05.
06. 08.
06. 10.
06. 12.

ASE–Debrecen
Debrecen–ASE
ASE–Debrecen
Debrecen–ASE
ASE–Debrecen

69–49
75–65
71–58
72–64
68–58

Fotó: Molnár Gyula

Az ASE 2004–2005-ös bajnokcsapatának névsora:
Czigler László, Dohar István, Jilling László, Kiss
Zsolt, Lõrincz Viktor,
Cedric Mélicie, Mészáros
Zalán, Chris Monroe,
Zvonimir Ridl, Jan Pavlik,
Sitku Ernõ, Wayne Smith,
Verli Róbert.
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Sakk
emlékverseny

A magyar sakkvilág ismét
Paksra figyel, kezdetét vette
a harmadik Marx György
sakkemlékverseny. A Paksi
Atomerõmû Rt. támogatásával június 12–22. között megrendezésre kerülõ verseny az
év legjelentõsebb hazai tornája. A 2616 Élõ-átlagú szuper-nagyversenyen hatan
vesznek részt – Ács Péter,
Almási Zoltán, Berkes Ferenc,
Viktor
Korcsnoj,
Krishnan
Sasik,
Emil
Sutovszkij – akik tíz fordulóban mérkõznek meg egymással. A játszmák minden nap
15 órakor kezdõdnek az
Energetikai Szakközépiskolában. A verseny fõbírája
Verõczi Zsuzsa nagymesternõ, aki egyben a rendezvény
nemzetköziszaksajtó-felelõse
is. A fõversennyel párhuzamosan egy nyílt verseny is
zajlik, amelyen közel hatvan
játékos ül asztalhoz, köztük
svéd, ukrán, szlovén, és amerikai sakkozók.
-cseri-

Remekeltek az ifjú focisták
A Paksi Sportegyesület NB
II/NB III-ban szereplõ
utánpótlás labdarúgói magabiztosan nyerték a bajnokságot. Ez azt jelenti,
hogy bejutottak a bajnokok
tornájára, melyben a tíz
csoport gyõztesei három
csoportba szervezve mérhették össze erejüket.
Lacza József és Péter Norbert fiai ezt a versengést is
sikerrel zárták, így kiharcolták a jogot a budapesti
hármas döntõben való részvételre.
Lacza József 1996 óta
edzõsködik a PSE-nél. A
jelenlegi, társasággal öt
éve foglalkozik. Eddigi
eredményeik – két második
és egy harmadik hely – jó
esélyeket biztosítottak ar-

ra, hogy a befektetett munka meghozza sikerét. Bajnokságot nyertek, olyan
sorozatot
produkáltak,

Galántán jártak
Galántán vendégeskedett és
egy futball tornán vett részt
a paksi önkormányzat tízfõs
delegációja. A paksiak három mérkõzést játszottak. A
Spartac Tranavától 4:2-es, a
galántai vállalkozóktól 6:4-es
vereséget szenvedtek, a
galántai önkormányzatot pedig 4:1-re legyõzték. A delegáció tagja volt: Herczeg Jó-

zsef, Faller Dezsõ, Lacza József, Dallos Tibor, Ulbert
Sándor, dr. Strasszer Tamás,
Haáz Ádám, Fritz Ádám,
Hahn János és Weller Lajos.
A galántaiak július elején viszonozzák a látogatást. A
Gastroblues Fesztiválra érkeznek Paksra, ahol alkalmuk lesz a visszavágóra is.
-vt-

amilyen még nem volt a
PSE fennállása alatt. Az
edzõ kiemelte, hogy a siker
az egész csapat érdeme, de
voltak a szezonban olyan
teljesítmények,
melyek
megérdemlik a külön dicsé-

retet. Széles Gergõ, akit
Dunaföldvárról igazoltak,
az egész idényben hibátlanul dolgozott. Horváth Bálint végig kiegyensúlyozott
teljesítménnyel játszott.
Böde Dániel góljai, Horváth Balázs és Horváth
László kiemelkedõ játéka
volt a bajnokság megnyerésének garanciája. Péter
Norbert 1994 óta foglalkozik fiatal focisták felkészítésével. A jelenlegi U16-os
társaságot hét éve edzi, és
a tavalyi negyedik helyezés
után nem volt meglepõ a
2005-ös magabiztos gyõzelem. Norbi is a csapat egységével, küzdeni akarásá-

val indokolja a sikert.
Együttesében vannak meghatározó egyéniségek, akik
képesek magukkal ragadni
a többieket. Haraszti Zsolt,
Fritz Ádám, Agócs Gábor,
Fábián Zsolt, Hoós Dávid
mindenképpen ezek közé
tartoznak. A nyári szünet
elõtt még két-két nehéz
mérkõzés várt a fiúkra. Budapesten, a Vízmû pályáján
léptek fûre, hogy a remek
2005-ös teljesítményt megkoronázzák az országos
döntõn való sikeres szerepléssel. U16-ban a Veszprém
és a Hódmezõvásárhely
társaságával kellett megmérkõzni Péter Norbert
csapatának. Sajnos az abszolút gyõzelem elmaradt,
mert a veszprémiektõl 2:1re, a Hódmezõvásárhelytõl
5:1-re kapott ki a PSE csapata. De ezzel az eredménnyel is a klub legnagyobb korosztályos sikerét
érte el a gárda.
U19-ben Lacza József fiai
a Gyula és a Pénzügyõr
együttesével szállt harcba
a bajnokok bajnoka cím elnyeréséért. Gyulát sikerült
1:0-ra legyõzni paksiaknak,
de a Pénzügyõr csapata
nagy falat volt a Lacza-legénység számára. A 2:0-as
vereség a második helyet
jelentette, ami szintén elismerésre méltó eredmény.
SJ

SPORT

Heizler János labdarúgó,
edzõ immár kilencedik alkalommal szervezi meg az
általa alapított kapusiskolát Pakson. Ebben az esztendõben is két turnusban
vehetnek részt a kapuspalánták a képzésben. Az elsõ
társaság június 20–24., a
második június 27-e és július 1-je között ismerkedhet
neves szakemberek irányításával a labdarúgás, és
ezen belül is a hálóõrzés
rejtelmeivel. A már országosan is elismerést szerzett
képzésben Heizler János
mellett Dávid József segítõ,
Kovács Attila, Bérdi Zoltán
helyi kapusok is feladatot
vállaltak. A táborban résztvevõ gyerekek találkozhatnak az edzések során a bajnok Debrecen kapusával,
Csernyánszki Norberttel,
itt lesz Németh Gábor a
Pécs, és Kövesfalvi István a
Diósgyõr portása is. A tábort szervezõ Heizler János elmondta, hogy ebben
az esztendõben is 60–70
gyermeket várnak az ország minden részébõl. A
szakmai elõadások sztárvendége Király Gábor lesz.
A kapuspalánták Makai János elsõ osztályú játékvezetõtõl szabályismeretet tanulhatnak, ezen kívül videós elemzés és uszodalátogatás is szerepel a programban.
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

Íjászat

Kozmann Gyuri
jól lapátolt Szegeden
Az idei elsõ felnõtt kajakkenu válogatót Szegeden
rendezték.
Kozmann
György világbajnok és olimpiai bronzérmes kenusunk
mellett hajóba szállt a paksiak közül Boros Gergely
kajakozó és a válogatottságba kerülésért térdelt kenuba Dejczõ Balázs. Hajba
Antal vezetõedzõ bízik abban, hogy a két hét múlva
esedékes második válogatón
is ilyen meggyõzõ eredmény
produkál majd Kozmann
Gyuri Kolonics Györggyel
az oldalán, és akkor nem lehet akadálya a zágrábi, világbajnoki részvételének.

Boros Gergõ 200 méteren
nyert, de ez nem olimpiai
szám, a tõle elvárt 500-as siker még várat magára. Formáját tekintve Hajba mester még Vereczkei Ákos legyõzését is elképzelhetõnek
tartotta. Dejczõ Balázs negyedik helyen fejezte be a
válogatót, mellyel biztosíthatja helyét a kenu négyes
válogatott csapatában. A válogatóra serdülõ evezõsöket
is nevezett a vezetõedzõ.
Nekik még – mint elmondta
– nagy volt a kihívás, de
mindenképpen fontos volt
belekóstolniuk a „nagyok”
küzdelmeibe.
SJ

Takarékos Fortuna Futás
Bonyhádon ötödik alkalommal rendezték meg a Völgységi Könyvfesztivált. A rendezvényen, mely három napon át tartott, több mint tucatnyi kiadó mutatta be köteteit, számos író-olvasó találkozót, könyvbemutatót tartottak. Vasárnap rendezték
meg a Takarékos Fortuna
Futást. Az idei akcióhoz a
Völgység-Hegyhát Takarék
mellett a Fortuna Rádió
nyújtott támogatást. A PIR
Kft. a paksi frekvencia mellett két újabbat indít útjára
szeptembertõl, egyet Cecén,

egyet Bonyhádon. A hagyományos, sokak által ismert
program támogatása jó alkalmat teremtett a bonyhádi bemutatkozásra. A Völgységi
Könyvfesztivál háziasszonya
idén is Barabás Éva volt, akit
a
rendezvény
népszerûsítéséért Veréb-díjjal jutalmaztak. A futásra több
százan neveztek, a legidõsebb 78, a legfiatalabb másfél
éves volt – õ édesapja nyakában tette meg a távot. A legtávolabbi versenyzõ Torontóból érkezett, de akadtak marosvásárhelyi nevezõk is.

Fotó: Vida Tünde

Kapusiskola

17

Az érdeklõdõk június 11-én,
szombaton, az Ürgemezõn
ismerkedhettek az íjászat
alapvetõ fogásaival. Az esemény a Paksi Turizmusért
Egyesület (PATUR) nevéhez
köthetõ. Pergõ György, az
egyesület felügyelõ-bizottsági tagja elmondta: a kezdeményezéssel a sportágat
kívánták
népszerûsíteni.
Szeretnének új csapatot építeni, mivel az íjász egyesület
az utóbbi idõben nem mûködött. A lebonyolításban egy
szekszárdi egyesület és paksi egyesületi tagok is részt
vettek. A zord idõjárás ellenére mintegy ötven érdeklõdõ jelent meg, õk játékos vetélkedõk keretében ismerkedtek a sportággal. A szervezõk bíznak a folytatásban,
mert mint Pergõ György elmondta, Hajdú János polgármester anyagi támogatást ígért, amennyiben egy
hasonló bemutatóval a
Lussonium népszerûsítésében is részt vesznek. gyuri

Nemzetközi
Duna-túra
Ötvenedik alkalommal indul
útjára 2005-ben a németországi Ingolstadtból a Nemzetközi Duna-túra. A rajt idõpontja június 25-e, a tervezett célba érkezésé augusztus
27-e. A célállomás a bulgáriai
Silistra városa. Mint minden
évben, úgy idén is, a csapat
kiköt Pakson, éppen ezért a
szervezõk szeretnék, ha paksiak is részesei lennének ennek a nagy kalandnak. A túrázóknak nem kell végig
evezniük az egész távot, ha
kedvük van csatlakozni, ezt
rövidebb szakaszokra is megtehetik. Ha szeretnek jó társasággal, sporttal eltölteni
pár emlékezetes napot a Dunán, keressék a részletes túraterv miatt Fejérvári Gábort a 30/932-60-35-ös telefonszámon.
SJ

Múltunk a sajtóban
Tolnavármegye, 1891. szept.
20. „Kegyes József, a bölcskei
naturalista festõ, a szegzárdi
Remete kápolna részére festett 14 stáczió képét elkészítvén, haza hozta és átadta
Hanny Gábor apátplébánosnak. Kegyes most ujabb képen dolgozik, melynek czime:
„Dalos pacsirta”, s a falu legszebb lányát ábrázolja. E képet a budapesti téli kiállításra
szándékozik felküldeni.”
Mi lett a kép sorsa? Vajon ki
lehetett a Dalos pacsirta modellje?
A lap ugyanezen száma arról tudósít, hogy a Pakson felállítandó polgári iskola ügyében kedvezõ fordulat állott
be. Az iskola a jövõ évben
megnyitható lesz.
„Nagy-Dorogh község érdemes bírájának lakásán bankóprést és egyéb pénzhamisításhoz szükséges gyanus eszközöket talált a csendõrség. A
bírót azonnal letartóztatták.”
A szeptember 27-ei számban már olvasható a helyreigazítás is: „Sietünk kijelenteni, hogy a nagydorogi községi
bíró személye tévedésbõl –
melyet nem mi, hanem azon
hatósági személy, kitõl e hírt
vettük, – követte el – került
csak e tudósításba, a mely tulajdonkép … kajdacsi, nagyszékelyi, miszlai lakosokra
vonatkozott.”
Erre szokták mondani: a
többi stimmel.

Eladó ingatlanok
A Kosár utcában 2 és 1/2 szobás II.
emeleti, erkélyes, összkomfortos lakás
eladó. Irányár: 12,1 M Ft.
Dunakömlõdön, a Halászcsárda fölött a
Béke utcában 120 m2-es, 4 szobás,
összkomfortos, gázfûtéses, tégla falazatú családi ház 860 négyszögöl területtel
eladó. Irányár: 13,4 M Ft.
A Duna utcában gázfûtéses, összkomfortos családi ház önálló építési telekkel
együtt vagy külön eladó. Tel.: 20/5830813
A Dunaföldvári úton a Téglagyár mellett, szemben a kompkikötõvel, tégla-

MOZAIK

A biskói komptragédia emlékmûve
A szobor fatörzsre emlékeztet, ezen sorakoznak azok a
domborított, jelképekbõl és
jelzésszerû alakzatokból álló
formák, melyek a víz sodró,
ellenállhatatlan erejére engedik asszociálni a nézõt.
Csupán így emlékezhetünk
a település egyik legtragikusabb fejezetére, hiszen élõ
szemtanú már nem mesélhet
róla. A korabeli írások szerint 1887. június 18-án a helyi apátplébános szervezésében nagyobb csoport kelt útra, hogy részt vegyen a kalocsai búcsún. Körmenettel
kezdõdött a búcsújárás, a következõ állomás a Szent Ven-

Fotó: Fonyó Dániel
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del kápolna volt (a Kápolna
utca sarkánál), ezután vették
a hívek az útirányt a biskói
rév felé. (A mai csónakház-

nál szintén szobor áll.). Az
átkelõhelyen összegyûlt 400
fõ mind türelmetlenül szeretett volna átkelni. Már a
parttól néhány méterre kiderült, hogy baj van: az utasok rémülten látták, hogy a
komp egyik felén elkezdett
befolyni a víz. Az ijedt tömeg
a másik oldalra húzódott, mire a vízi jármû süllyedni kezdett. Az idõközben feltámadt
szél pedig a Duna közepe felé sodorta az életéért küzdõ
tömeget. Azoknak sem volt
esélyük, akik úszni tudtak,
legtöbbjüket fuldoklók húzták a mélybe.
s. szabó

Rajzzal, verssel a kábítószer ellen
A város drogmegelõzõ programjában fontos szerepet
játszó kortárssegítõk, köztük is az Energetikai Szakközépiskola két diákja javaslatára született meg a „Tegyél az egészségedért” rajzpályázat. Az elõkészítés során bõvültek a lehetõségek,
a szervezõk úgy döntöttek,
hogy irodalmi munkákat is
várnak, s az így összegyûlt
anyagból kiadványt készítenek. A “Jövõ drogok nélkül”
Alapítvány felhívására a város három középiskolájából
érkeztek pályázatok. Az értékelést egy ez alkalomra
létrejött zsûri végezte. Az

eredményhirdetésen
dr.
Ronczyk Tibor igazgató
hangsúlyozta, hogy a kortárssegítõk munkája fontos,
hiszen a fiatalok társaiknak
hisznek, a felnõttek szavainak nincs akkora hatása. A
rajzok készítõi közül az elsõ
díjat Berta Zsuzsa, a másodikat Bukta Szabina kapta.
A harmadik helyen holtverseny alakult ki Bíró Renáta
és Richter Gabriella között.
Irodalmi kategóriában két
díjat ítéltek oda, az elsõt Németh Szabolcsnak, a másodikat Farkas Nikolettnek. A
díjazottak tárgyjutalmat vehettek át a „Jövõ drogok nél-

kül” Alapítvány vezetõjétõl,
dr. Vöröss Endréné kábítószerügyi szakértõtõl.
Az irodalmi kategória gyõztese, Németh Szabolcs néhány hónapja vetette papírra elsõ versét. Az ESZI 11.
évfolyamos diákja úgy látja,
a fiatalok egyre többen és
egyre korábban élnek különbözõ kábítószerekkel, ezért
fontos a kortárssegítõk munkája, s a mostanihoz hasonló
pályázatok. – Ha a versemet
olvasva egyetlen ember dönt
úgy, hogy megpróbálja abbahagyni, már nem volt hiába –
mondja.
-vt-

épületben II. emeleti, 66 m2-es, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses lakás
eladó. Irányár: 6,2 M Ft.

kétszobás, erkélyes lakás eladó. Irányár: 6,8 M Ft.

A Kurcsatov úttal szemben „Vácikában“ 1383m2 bekerített saroktelek:
szõlõ, gyümölcsös pincével, felszereléssel eladó. A terület kertvárosi építési övezet besorolású, családi ház
építésére alkalmas. Víz, villany van!

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

Fadd–Domboriban a vízparton 969 m2es parkosított, bekerített terület kétszintes, összkomfortos faházzal, tárolókonténerrel eladó. Irányár: 14,5 M Ft.
Az Újtemplommal szemben 1628 m2es területen kétszintes családi ház eladó: 6 szoba, 2 fürdõszoba, 2 garázs
(gáz és vegyestüzelésû kazán) eladó.
Földszinti, kétszobás lakást beszámítunk.
Madocsán, a Kishegyi úton téglafalazatú 4 szobás, 160 m2 alapterületû családi
ház 2 garázzsal, 280 négyszögöl területtel. Irányár: 12,6 M Ft.

Kurcsatov 80 m2-es, felújított, átalakított
távfûtéses, vízórás, telefonos, reluxás,
riasztós magasföldszinti lakás. Irányár:
12,7 M Ft.

Részletes tájékoztatás kapható
Fonyó Lajos ingatlanközvetítõ,
befektetési tanácsadótól.
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

Kiállítás

Június 22. (szerda) 20 óra
MILLIÓ DOLLÁROS
BÉBI
Feliratos amerikai dráma

Az állandó felnõtt- és gyermekorvosi ügyeletet az 1-es
számú Rendelõintézetben
találják (Rákóczi u. 1. Tel.:
75/410-222). Az orvosi ügyeletet a betegek hétfõ reggel
8 óráig vehetik igénybe.

Június 24. (péntek) 20 óra
ÉDES VÍZI ÉLET
Feliratos amerikai vígjáték
Június 26. (vas.) 20 óra
BEÉPÍTETT SZÉPSÉG
2 – CSÁBÍTUNK ÉS
VÉDÜNK
Szinkr. amerikai vígjáték
Június 29. (szerda) 18 óra
PATA CSATA – HÚZD
A CSÍKOT CSÍKOS!
Szinkr. amerikai vígjáték
Július 1. (péntek) 20 óra
STAR WARS III –
SITHEK BOSSZÚJA
Szinkr. amerikai sci-fi

Gyógyszertárak:

A Paksi Mûvelõdési Központ könyvtárgalériájában
„ GYÖNGYKALÁRIS ” címmel
Varga
Viktória
(fenti
képünkön) gyöngyékszereit,
a
kiskiállítóban
Czinege Jánosné patchwork munkáit, a nagykiállítóban pedig B. Tóth Edit
és Péger József festõmûvészek képeit (lenti képen)
láthatják.

Hirdetéseit feladhatja
hirdetési és marketing
tanácsadónknál:
Fonyó Lajos
Tel.: 70/310-8374
e-mail: fonyolajos@freemail.hu

PAKSI HÍRNÖK
internetes képgaléria
Nézzen be a neten
képgalériánkba, ahol
megtalálja városunk
leglátványosabb,
legnevezetesebb,
legnépszerûbb
eseményeirõl készült
fotókat.
Keresse honlapunkon:
www.telepaks.hu/hirnok

Kedves Olvasóink!
A városi könyvtár július 2 és
augusztus 8 között nagytakarítás és leltározás miatt,
és
július–augusztusban
szombatonként zárva tart.
Nyitás: augusztus
9-én
(kedden) 8.30 órakor.

Orvosi
ügyeletek

június 13–19-ig
Borostyán Gyógyszertár
(Dózsa Gy. u. 12.)
június 20–26-ig:
Arany Kígyó Gyógyszertár
(Dózsa Gy. u. 77.)
június 27–július 3-ig.
Kristály Gyógyszertár
(Kishegyi u. 50/54.)
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Hatósági állatorvosok:
Június 18–19-én
Dr. Schmieder László
Dunaföldvár, József tér 9.
Tel.: 30/902-84-28
Június 25–26-én
Dr. Bodnár János
Dunaszentgyörgy,
Rákóczi u. 56.
Tel.: 20/978-11-12
Magán állatorvosok:
Június 18–19-én
Dr. Kovács Ferenc
Paks, Rákóczi u. 13.
Tel.: 20/390-07-80
Június 25–26-én
Dr. Gönczi István
Tengelic-Középhidvég
Tel.: 30/957-08-24

Egészségállapot-felmérés
Pakson
Dr. Voll módszerével 2005. június 30-án
egész nap meggyõzõdhet egészsége állapotáról.
A vizsgálatot orosz természetgyógyász végzi.
Kérjük, idõben jelentkezzen, hogy az Önnek legmegfelelõbb idõpontot tudjuk biztosítani.
A vizsgálat díja 1000 Ft.
Bejelentkezés és idõpont-egyeztetés

a 06-20/5597-544 és a 06-20/5940-198-as
telefonszámon

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

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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Érettségi, tanulás, kicsit más szemmel
Jókedvû, kedélyes fiatal srácnak tûnik. Gondolkodását, stílusát megirigyelhetné bármely tizenéves. Jövõ
héten érettségizik. Feil Gábor azonban egyvalamiben
eltér a vizsgákra készülõ társaitól.
Egy genetikai betegség következtében a normális látás
20–30%-át birtokolja. Nem a
szemének van baja, ahogy elmondta, hanem a látóidege
nem közvetíti a jeleket rendesen az agy felé. Napközben jó
fényviszonyok mellett nincs
gondja a tájékozódással. Viselkedésérõl, annak, aki nem
ismeri, fel sem tûnik, hogy
nem lát jól. Éjszaka kissé bizonytalan járása miatt elõfordult már, hogy részegnek nézték. De nem foglalkozik vele,
ahogy azon is hamar túllépett, ahogy óvodában és általános iskolában gúnyolták.
„Normális” iskolákba járt, talán így is tudatosult benne,

hogy nem rosszabb képességû, mint akármelyik vele egyidõs. Barátai segítségére vannak mindenben, õk tudják,
hogy Gábor mikor és mihez
igényel segítséget, nem azzal
a közönyös sajnálattal kezelik, mint az „átlagemberek” a
hozzá hasonló betegségben
szenvedõket. Azt furcsálja viszont, hogy általában õt is
vaknak nézik, pedig nem az.
Nem tesznek különbséget
vak és gyengén látó között.
– Aki nem lát, az már vak? –
kérdezi. Természetesen nem,
s erre éppen õ az egyik élõ
példa. Egyik fontos életeleme
a mozgás. Biciklizik. Szeret
nagy távokat megtenni ke-

Nem csak a szerencsén múlik
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
és a Tolna
Megyei Tûzoltó Szövetség Pakson,
az Atomerõmû
Sport
Egyesület
pályáján
rendezte meg a megyei tûzoltóversenyt. A versenyt hagyományosan három számban írták ki: 800 l/perces kismotorfecskendõ-szerelés,
4x100 méteres váltófutás és
100 m-es akadálypálya. Az
utóbbin az egyéni teljesítményt is értékelték.
Összetettben a PA Rt. Létesítményi Tûzoltósága nyert
a házigazda, paksi Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóság
elõtt. Harmadik helyen a
dombóvári, negyediken a
szekszárdi HÖT végzett. A

Fotó: Vida Tünde

Paksi Polgármesteri Hivatal
különdíját Szabó Tamás vehette át a legjobb egyéni teljesítményéért.
Az elmúlt évek azt bizonyítják, hogy ha az atomerõmû
tûzoltóság csapata elindul
egy versenyen, akkor nagyon elõkelõ helyezést ér el.
Kétévente rendezik meg a
Széchenyi Ödön Országos és
Nemzetközi
Tûzoltóversenyt, itt általában az ötödikhatodik hely valamelyikét
szerzik meg. Az évente meghirdetett létesítményi tûzol-

rékpárjával. A nyárra is készített már útitervet. Mellette
zenél, van saját zenekara is.
Fõleg rockot és bluest játszanak, bár igazi stílusa inkább a
heavy metal és a régi hard
rock. Ha ideje engedi, buliba,
koncertekre jár. Most azonban már a tanulás tölti ki mindennapjait. A Vak Bottyán

Gimnáziumban érettségizik,
tudomása szerint õ az elsõ
gyengén látó Pakson, aki
érettségi vizsgát tesz. Kicsit
másképp. Az írásbelire kedvezményt kapott, így a szóbelin két tételt kell húznia történelembõl és magyarból. A középiskola végeztével nemzetközi tanulmányok szakon,
EU-s szakirányon szeretne
tovább tanulni Veszprémben.
Azért ott, mert nem szereti a
nagyvárosokat,
Budapest
sem szimpatikus neki. Azért
ezen a szakon, mert van benne egy kicsi közgazdaság, egy
kicsi jog, és olyan dolgok, melyek megtetszettek neki, közel állnak hozzá. – Úgy fogalmazhatnék, gõzerõvel tanulok
a vizsgákra, és mindenképp
Veszprém a célom – mondja,
majd visszaül az irodalomtételek fölé.
Fellinger

tóságok közötti országos
versenyen a legrosszabb
esetben is másodikként végeztek. Schreiner István
tûzoltási és mûszaki mentési
vezetõ szerint a siker több
tényezõ függvénye: az országban elsõként dolgoztak
ki egy szigorú fizikai és mentális követelményrendszert,
melyet már a dolgozók felvételénél figyelembe vesznek.
Ezen kívül naponta hivatásos testnevelõ tanár foglalkozik az állomány tagjaival,
aki a kiválasztott verseny-

zõkkel külön edzésprogram
alapján dolgozik. A szellemi
frissességrõl
jógamester
gondoskodik, emellett külön
tréning keretében minden
dolgozót
megtanítanak
relaxálni. Évente két orvosi
felmérés alapján személyre
szóló edzésprogramot állítanak össze mindenkinek figyelembe véve alkatát,
adottságait. A tudatos felkészülésnek köszönhetõen elmondható: a siker nem csak
a szerencsén múlik.
–szász–

Fotó: Fonyó Dániel

FESTMÉNYVÁSÁR
Helye: Paks, Városi Mûvelõdési Központ,
Gagarin utca 2.
Ideje: 2005. június 20. (hétfõ) 10–18 óráig
2005. június 21. (kedd) 9–17 óráig
50 mûvész (Szász, Szanthoffer, Puskás, Csikós, Mág, Herpal,
Csomor, Fürst, Várkonyi, Markó, Szekeres, Bán, Jakubik, Méhész,
Gregorik, Fehérvári, Buday, Budai Blinczinger, Garabuczy, Ludvig,
Tiszavölgyi és mások) 250 mûalkotása vásárolható meg
kedvezménnyel, kamatmentes részletre is.

Székely Galéria – Pécs. Telefon: 06/70-318-5879, fax: 06-72/373-484

