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Árfolyamkockázat?
Felesleges !!!
Igényelje lakásvásárláshoz, felújításhoz, bõvítéshez, hitelkiváltáshoz
forint alapú lakáshitelünket, akár az ingatlan értékének 75%-áig.
Havi törlesztés 1 millió Ft hitelösszegre
akár 7.000,- Ft-tól a futamidõ függvényében. (THM 10,50)
Paksi fiókunk: Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !
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Rég várt fejlesztés

A Sárgödör téren 54 millió
forintos beruházás kezdõdött egy sikeres pályázat
eredményeként. Az önkormányzat 19 milliós önrészt
biztosít a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanácstól nyert összeghez.
Régi igénye volt a présháztulajdonosoknak, hogy minden
présház rákötési lehetõséget
kapjon a víz- és szennyvízvezetékre. Amikor ez az igény
felmerült, arra is gondoltak,
hogy összeadják a szükséges
összeget, de hamar szembesültek a ténnyel, hogy a megvalósítás több tízmillió forint
lenne. – Egy újabb ötlet nyomán létrehoztunk egy egyesületet és pályázni próbáltunk,
de sajnos sikertelenül – mondta el Mayer István, a Sárgödör-téri Présháztulajdonosok
Egyesületének elnöke. Hozzátette, hogy a pincék komfortosítására, vendégfogadásra alkalmas környezet kialakítására azért van
szükség, mert
többen szeretnék a borturizmust, vendégforgalmat fejleszteni, ehhez
azonban szigorú
hatósági elvárásoknak kell eleget tenni. Tavaly
adódott újabb
pályázati lehetõség, amelyre a

terület tulajdonosa, tehát az
önkormányzat nyújthatott be
igényt. Az önkormányzat élt is
ezzel a lehetõséggel, s nyert 35
millió forintot, amelyhez 19
millió saját erõt biztosít. Az
önkormányzat a gerinchálózatot építi ki, a présházak rákötése már a tulajdonosok feladata. A napokban 79 gazda
kapott értesítést arról, hogy
nyilatkozzon, kíván-e élni ezzel a lehetõséggel. A Paksi
Vízmû Kft. ügyvezetõje,
Artim András érdeklõdésünkre elmondta, hogy néhány hete elõzetes felmérést végeztek, ennek során 37 présháztulajdonos biztosra mondta
igénylését. Akinek további
kérdése van, a Paksi Vízmû
Kft.-nél kaphat választ. – A
gerincvezetékek
kiépítése
mellett az 54 millió forintos beruházás részeként a villamos
hálózatot földkábellel váltják
ki, térvilágítás is készül, zárásként pedig bazalt térburkolatot kapnak az utak – mondta el
Faller Dezsõ. A beruházásokért felelõs alpolgármester
hozzátette, hogy a korábbi
években is történtek munkálatok a téren, volt parkrendezés,
javították az utakat, illetve elkészült a szociális blokk,
amelynek hiánya nagy problémát jelentett. Faller Dezsõ bízik abban, hogy sok gazda
felvállalja a rákötés költségeit,
vendégfogadásra alkalmassá
teszi présházát, és ezek a ráfordítások megtérülnek.
-gy-

Döntés után
Több kitüntetésrõl, hitelfelvételrõl döntött az önkormányzat májusi ülésén, melyen áttekintette a közbiztonság és a gyermekjóléti ellátások helyzetét is.
Megismerve a rendõrség és a
többi közbiztonságért felelõs
szervezet jelentését, a testület úgy ítélte meg, hogy jó a
város közbiztonsága, de sok
bosszúságot okoznak hétvégenként a randalírozó fiatalok és azok a motorosok, akik
az utcán száguldoznak, hangoskodnak. Az ülésen jelenlévõ megyei fõkapitány, dr.
Soczó László elmondta, Paks
közbiztonsága legalább olyan
jó, ha nem jobb, mint a megye egészéé, a felmerült
problémák pedig általánosak.
– Annak örülök, hogy a képviselõk világosan látják, hogy
ezeket rendõri eszközökkel
megoldani nem lehet, itt szerepe van az önkormányzatnak, a szülõknek, pedagógusoknak, más hivataloknak és
szerveknek, eredmény akkor
lesz, ha az érintettek összefognak – tette hozzá. A rendõrfõkapitány felhívta a képviselõk figyelmét arra, hogy
amennyiben a PSE labdarúgócsapata az NB I.-ben szerepel majd, különleges intézkedéseket és elõkészületeket
kell tenni. Ezek – mint rámutatott – nem csak a rendõrségre váró feladatok.
A paksi kapitány, Köllõ Imre kiemelte, fontos eredménynek tartja, hogy nem

életellenes bûncselekményekrõl, betörésekrõl kell
beszélni, hanem apróbb
bosszúságokról. Ezek kezelése szerinte is közös feladat,
mert a rendõri jelenlét nem
szünteti meg, legfeljebb enyhíti a gondokat.
Hajdú János polgármester
ígéretet tett arra, hogy hasonlóan az elõzõ évekhez,
anyagi támogatást nyújt a
város a rendõrség munkájához. Az általuk biztosított
pénzbõl túlórákat finanszíroznak. A szokásos járõrszolgálatot fokozzák diszkók
idején, illetve ünnepek tájékán. (A közbiztonsággal kapcsolatos cikkünket lapunk 4.
oldalán olvashatják.)
A Gyapán élõk képviselõjük útján jelezték, hogy sok
autós nem lassít a településen áthajtva, ami rendkívül
veszélyes. A sebességmérõre, amitõl azt várják, hogy az
autósok kisebb sebességgel
közlekedjenek, nincs pénz a
költségvetésben, ezért Hajdú János saját keretébõl
ígért segítséget.
A képviselõ-testület, összhangban a költségvetési rendelettel, 335 millió forint felhalmozási hitel felvételérõl
döntött.
(Folytatás a 3. oldalon)
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(Folytatás a 2. oldalról)
Ebbõl 200 milliót folyó beruházásokra – utak és középületek felújítására – fordítanak, 135 milliót pedig a panelfelújításokhoz szükséges
önkormányzati önrész biztosítására szánnak. Hajdú János polgármester a hitel felvételét a következõképpen
minõsítette: – A város hétmilliárdos
költségvetése
mellett vállalható ez a tíz évre szóló, rendkívül kedvezõ
kamatkondíciójú, államilag
támogatott hitel, melyet nem
mûködési, hanem felhalmozási célra fordítunk – mondta. Majd hozzátette: a mostani testület nyugodtan a következõ testületre hagyhatja
ezt a hitelt, melyet 2007-ben
kell elkezdeni törleszteni.
Módosította az önkormányzat helyi állattartási rendeletét, mivel a Paksi Atomerõmû Zrt. kérte, hogy a tartalék üzemi területén – annak
késõbbi ipari célú hasznosításáig – a már több évtizede
vadon élõ állatok (õzek, nyulak) mellett a nagytestû állatok közül az öszvér, bivaly, ló,
szamár és azok házi rokonfajait tarthassák. A testület a
módosítás mellett döntött.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátási rendszert, illetve az arról készült
beszámolót jónak értékelte
Paks város önkormányzata.
A képviselõ-testület évente
vizsgálja felül ezt az igen
szerteágazó területet, ami
magába foglalja az önkormányzati segélyezést, az ifjúsági iroda, a gyámhivatal,
a gyermekjóléti szolgálat
munkáját. Badics Istvánné,
az önkormányzat szociális és
családvédelmi osztályának
megbízott vezetõje elmondta, hogy Pakson szinte kivétel nélkül minden törvényben elõírt ellátást biztosítanak.
Hárommal csökkentette a
testület a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola dolgozói létszámát, mivel az alsó tagozatból kilépõ öt osztály heFotók: Szaffenauer Ferenc

lyett az I. évfolyamon csupán három osztály kezdi meg
a tanulmányait szeptemberben. A feladatcsökkenés miatt három tanító foglalkoztatása nem megalapozott. A
létszámleépítés következtében munka nélkül maradó
közalkalmazottak további
sorsát illetõen a polgármester és a polgármesteri hivatal vizsgálja a megoldási lehetõségeket.
Miután a képviselõ-testület
hozzájárult, szeptembertõl
drámajáték-színjáték tanszakot indíthat a Pro Artis
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény Pakson. A gazdasági bizottság és a hivatal
elemezte a képzés beindításának anyagi vonzatait. Ennek alapján úgy döntött a
testület, hogy csak akkor indulhat a képzés, ha minimum negyven jelentkezõ
lesz, s két csoport indulhat.
A testület úgy foglalt állást,
hogy nem járhat többletköltséggel a képzés beindítása, a
normatíváknak és a tandíjnak fedezniük kell a költségeket.
Hajdú János mint elnök beszámolt a Paksi Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett munkájáról.
Két iskolában írtak ki pályázatot az igazgatói posztra,
mivel a vezetõk mandátuma
lejárt. A következõ öt évre a
Deák Ferenc Iskola élére
Schmidt Klárát nevezték ki,
a Gazdag Erzsi Iskolát pedig
újabb öt évig Jantyik Margit
igazgathatja. Három városi
díj odaítélésérõl is döntött a
testület. A „Gyermekeinkért” kitüntetést Mittler József, a Vak Bottyán Gimnázium igazgatóhelyettese kapta. A Pongrácz Sándor-díjat
dr. Molnár Klára háziorvosnak ítélték. A Deák Ferenckitüntetést a polgármesteri
hivatal mûszaki osztályának
vezetõje, Hum Ferenc veheti
majd át ünnepélyes keretek
között.
Vida Tünde
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Jantyik Margit, a Gazdag
Erzsi iskola régi-új igazgatója: – Elindultam egy úton, és
úgy érzem, még van dolgom,
feladatom ezen a területen –
fogalmazott Jantyik Margit,
akit a következõ öt évre is
megbízott a képviselõ-testület a Gazdag Erzsi Általános
Iskola és Diákotthon vezetésével. Az igazgatónõ elmondta, emlékezetes pillanat volt,
amikor 2001 szeptemberében birtokba vehették az iskola új épületét. Az intézményben megvan a megfelelõ
gyermek-, illetve pedagóguslétszám, a diákotthon is jól mûködik, kiváló tárgyi feltételek között dolgoznak. A mindennapi tanulás mellett járnak kirándulni, színházba, sportversenyekre, tanulmányi versenyekre, ami mindig csodálatos
élmény a gyerekeknek. Az elõzõ évben indult az integrált
oktatás, ami azt jelenti, hogy súlyos magatartás-problémával küzdõ gyerekeket is fogadnak. – Õk megtalálták itt a
helyüket, személyiségük nagyon sokat változott, és ami
még nagyon fontos, a szülõk is elfogadták ezt a lehetõséget
– tette hozzá az igazgatónõ. A következõ öt évre szóló tervek, feladatok közül kiemelte a jelenlegi személyi, tárgyi
feltételeik megõrzését, emellett a szakmai munka megerõsítését. Azt szeretné, hogy ismertté váljanak a városban, a
kistérségben, de öt év múlva akár az egész országban is.
Schmidt Klára, a Deák

iskola új igazgatója: – A gyerekeket mindig szerettem,
szívesen foglakozom velük,
hiszen ha nem így lenne, akkor nem töltöttem volna el
harminc évet ezen a pályán.
Õszinték, aranyosak, persze
elõfordul, hogy elevenek, de
megoldjuk a problémákat –
mondta el Schmidt Klára.
Igazgatóként kevesebbet
fog tanítani, ami új lesz számára, és lehet, hogy hiányozni fog a sok tanóra, de számos szervezési és adminisztrációs feladat várja majd. Olyan iskolát szeretne, amely
megalapozza az élethosszig tartó tanulást, olyan készségeket, képességeket, ismereteket ad és fejleszt, amelyekre a
gyerekek késõbb is tudnak majd építkezni. Fontosnak tartja az informatika, illetve az idegen nyelvek további magas
színvonalú oktatását, a pezsgõ és sikeres sportélet megõrzését. – Komoly feladat, hogy a gyerekek környezettudatos
felnõttekké váljanak, ennek a célnak a tanórákba, a mindennapi tevékenységekbe egyaránt be kell épülnie – fûzte
hozzá. Schmidt Klára úgy véli, hogy az átadás-átvétel gördülékeny lesz, a továbbiakban is számít munkatársai támogatására és bizalmára, hiszen már pályázatát is az õ biztatásukra készítette el, miután kiderült, hogy az intézményt
az elmúlt tíz évben vezetõ Poórné Heizler Györgyi nem kívánja tovább ellátni ezt a feladatot.
-gyöngy-

VÁROS

4

Éjszakai randalírozók
Biztonsági õröket alkalmaz
az önkormányzat, hogy megakadályozza a diszkók környékén tapasztalt vandalizmust, rongálást. A képviselõtestületi ülésen mások mellett Zsarnai Sándorné emelt
szót a lakótelepen tapasztalható elszomorító helyzetrõl.
A képviselõ hívta fel lapunk
figyelmét arra is, hogy a május 17-i ülést követõ hétvégén
minden addiginál nagyobb
pusztítás történt a Gesztenyés utcában. Az idõpont és a
hely alapján feltételezik,
hogy szórakozásból hazafelé
tartó fiatalok okozzák a kárt.
Csikktartót, más utcabútort
törnek ki, sõt megesik, hogy
ezek a háztetõkön kötnek ki,
fákat törnek derékba. – Ezek
a fák fiatalok, de nem annyira, hogy könnyen pótolni lehetne õket, hiszen öt-tíz éves
fákat nem lehet a semmibõl
elõteremteni
–
mondja
Zsarnai Sándorné, akit mélységesen felháborít az, hogy
az elmúlt négy hónapban ötszázezer forintjába került a
városnak a randalírozás nyomainak eltüntetése.
Dr. Blazsek Balázs jegyzõ is
osztja ezt a véleményt. Azt
hangsúlyozta, hogy ezek a
tettek már nem maradhatnak

megtorlatlanul. Elmondta a
Paksi Hírnöknek, hogy behatárolható a szórakozóhely,
ezért megkereste annak vezetõjét, hogy kérje együttmûködését.

– Azt kértem, hogy a rá vonatkozó hatályos jogszabályokat tartsa be, ittas személyt ugyanis nem szabad
alkohollal kiszolgálni, s ezzel
fokozni a részegséget –
mondta a jegyzõ, aki együttmûködést vár a vendéglátóhely vezetõjétõl. – Biztosan
hallanak foszlányokat, dicsekvést, szemtanúk beszá-

molóját, bármilyen jelzést,
ami segít, hogy kiszûrjük az
elkövetõk körét – tette hozzá
dr. Blazsek Balázs. Mindezen
túl a polgármesteri hivatal
egy biztonsági szakszolgálatot végzõ céggel vette
fel a kapcsolatot. A biztonsági õrök a kritikus
idõszakban figyelemmel
kísérik a fiatalok mozgását. Ameddig a jogszabályok engedik, maguk lépnek fel, ha ezt
nem tehetik, értesítik a
rendõrséget. A város
jegyzõje abban bízik,
hogy már a biztonsági
õrök jelenléte is visszatartó erõvel hat, de azt
tervezi, ha fény derül
arra, hogy kik a randalírozók, nyilvánosságra
hozza kilétüket, hogy
ezzel is visszatartsa
õket és bárki mást a hasonló rongálástól.
– Nem a diszkó ellen vagyunk, nem szeretnénk, ha a
fiatalok arra kényszerülnének, hogy autóval vidékre járjanak, és a diszkóbalesetektõl
kelljen õket féltenünk. Azt
szeretnénk, hogy helyben
szórakozzanak, de kulturáltan – fûzte hozzá végül.
-vida-

Sziliné Borbás Andrea:

Éjszaka a diszkóból hazafelé
az autókat rongálják, hangoskodnak a fiatalok. A motorosok sem figyelnek, még a
kisgyerekekre sem. Nyugodtabb lenne a környék, ha a
diszkó megszûnne, és a
strand felé vezetõ útból
sétálóutat alakítanának ki.

Cs. Nagy Zoltánné: Nem

tudjuk, kik voltak, mert nem
látta õket senki. Elképesztõnek tartom, ami itt folyik. A
kocsmákat, a diszkót meg
kellene szüntetni a környéken. Emellett az idõseket is
inzultálják. Akadt olyan bácsi, akit körbeálltak és pénzt
követeltek tõle.

Kömlõdieket várnak soraikba

Megalakult a Paksi Polgárõr
Egyesület közlekedési szakcsoportja 13 fõvel. A tagoknak oktatást tartottak a rendõrök
közremûködésével.

– Tájékoztatást kaptak a megye bûnügyi és közlekedési
helyzetérõl, a rájuk váró feladatokról, azok végrehajtásáról. Megismerték a polgárõrség legújabb eszközét, a
rendszámfelismerõ
rendszert, és azt is megtudták,
hogy milyen jogi háttér van a
rendõr és polgárõr közös szolgálatának szabályozására –
összegezte Sipõcz György
nyugalmazott rendõr alezredes, a Tolna megyei polgárõr
szervezet közlekedési munkabizottságának elnöke. A
Paksi Polgárõr Egyesület el-

nöke, Kiss Miklós elmondta,
hogy már tájékozódnak a
bûnmegelõzési szakcsoportról is. Hozzátette, fontos elõrelépés lenne az aktív létszám
emelése, ezért minden érdeklõdõt szívesen fogadnak, aki
szabadidejébõl áldozna néhány órát a város közbiztonságára. Különösen örülnének
dunakömlõdi jelentkezõnek,
mert onnan jelenleg nincsen
tagja az egyesületnek, de
olyanokat is várnak, akinek
kertje, tanyája van a környéken, így jól ismeri a terepet.
-gyöngy-

Kovács Aurélné: A lakók

nem tudnak semmit tenni,
nincs eszköz a kezükben,
hogy a vandalizmus ellen
fellépjenek. Az ilyen viselkedés szerintem a családi
nevelés hiányosságaira is
utalhat. A helyzetet a
rendõrségnek kéne megoldani vagy az önkormányzatnak.

Fotók: Szaffenauer Ferenc (balra lent), Fonyó Dániel
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Tiltakoznak az elõítélet ellen

Nem tagadják, szeretik a
száguldást, ám – mint mondják – ennek a szenvedélyüknek megfelelõ helyen, megfelelõ körülmények között
hódolnak. Nem céljuk a polgárpukkasztás, mások nyugalmának zavarása, fõként
bárki életének veszélyeztetése. Õk a paksi motorosok.
Nem örülnek neki, hogy
mostanság arról hallani,
hogy a város nyugalmát zavarják a száguldozók, motorjaikat bõgetõk.
– Valóban van néhány renitens, õket mi is szeretnénk
meggyõzni arról, hogy ne
borítsák fel a város nyugalmát – mondják a motorosok,
akik ezúttal öten-hatan gyûltek össze törzshelyükön.
Cseppet sem tûnnek vadnak,
randalírozó suhancnak, sokkal inkább jó fej, jókedvû, de
szükség szerint komoly társaságnak. Szavaikat hallva
érdekes és fõként új kép rajzolódik a paksi motoros társadalomról. Vakmerõek, de
óvatosak. Imádják a gyorsaságot, de nem a városban.
Ha száguldozni akarnak, lehetõleg
versenypályákra
mennek.
– Mindenkinek azt szoktuk
javasolni, próbálja ki magát
és a motorját, mielõtt azzal
közlekedik – mondja Payer
Laci. Tõle származik az a
mondás is, hogy „ha motorra
ülsz, mindig úgy indulj el,

mintha mindenki rád vadászna”. Úgy tûnik, nincsenek jó tapasztalatai, s az,
hogy a motorosokat szájára
vette a város, csak olaj a tûzre. – Mindenki tele van elõítélettel, általánosít, ha egy
motoros rosszul viselkedik,
azt mondják: ilyenek a motorosok – panaszolják. – Ki
kellene próbálnia a motorozást mindenkinek, mielõtt
kocsiba ül. Aki jó motoros,
autót is jól vezet, de ez fordítva nem igaz – teszi hozzá
Nagypál Béla. Neki sincs túl
jó tapasztalata az utakon
uralkodó viszonyokról. Úgy
gondolja, nem kezelik õket
egyenrangú partnerként,
legtöbb sofõr simán elõzni
kezd – mondja példaként –,
ha egy motoros jön szembe
vele. Két keréken utazni
nem éppen életbiztosítás –
árulják el. A motoros igen-

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

csak sérülékeny. Éppen
ezért csak akkor indulnak
útnak – s ezt javasolják másoknak is –, ha teljesen fittek, nem fáradtak, nincs
gondjuk-bajuk. Míg egy autós telefonálva, rá-rágyújtva, vagy éppen a rádiót, cd-t
babrálva vezet, õk egy dologra koncentrálnak: a közlekedésre.
A paksi motorosok immáron egyesületbe, illetve
szakosztályba
tömörülve
igyekeznek a biztonságos
motorozást népszerûsíteni.
Persze nem csak errõl szól a
dolog, közös túrákat, programokat szerveznek. – A Paksi
Autó és Motorsport Egyesület már 1997 óta mûködik,
ezen belül idén hoztuk létre
a túra- és sportmotor szakosztályt – mondja a szakosztályvezetõ, Péter Gyula.
– Amikor tavaly év végén elkezdtük az elõkészületeket,
azt hittük 30-40-en leszünk –
fûzi hozzá Payer László. A
hír, hogy 92-en vannak, még
õt is meglepi. Az új belépõrõl
Felgyõi Sanya számol be a
többieknek. Úgy tûnik, õ a
csapat statisztikusa, mert
azt is õ árulja el, hogy az átlagéletkor 36 év.
– Nem suhancok vagyunk,
akik csak vagánykodnak.
Mindenkit hazavárnak, hiszen szinte mindenkinek
családja, gyereke van – teszik hozzá, majd újfent azt
hangoztatják, zokon vették,
hogy akadtak, akik rossz
hírét keltették a paksi motorosoknak, hiszen õk mindent megtesznek, hogy ne
így legyen. Még a rendõrséggel is felvették a kapcsolatot, együttmûködési
megállapodást kötöttek,
gyermeknapokra, egyéb
rendezvényre járnak, hogy
mások is tudják, vannak, léteznek, s azt hirdetik, fontosabb a biztonság, mint a
vagányság.
Vida Tünde
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Török
Sándor
kézdivásárhelyi és Hajdú János
paksi polgármester, illetve
Herczeg József alpolgármester kezdeményezésére a kézdivásárhelyi Taverna Panzió
éttermében borbemutatót
tartottak. Bemutatták Tokaj,
Szekszárd és Paks borait.
Felavatták a panzió új pincehelyiségét, a polgármester
bejelentette a Borklub megalakulását. A borbemutatón
Paksot Szedmák István és
Veress Zoltán képviselte,
mindketten a Sárgödörtéri
Présháztulajdonosok Egyesületének vezetõi.

A paksi Finlandia Kör

vendégeként egy harminctagú helsinki középiskolás
zenekar adott koncertet a
Vak Bottyán Gimnázium
díszudvarán.
A biritói lõtéren tartotta

hagyományos családi napját
a paksi Diána Sportlövész
Klub. Bár hirdettek lõversenyt, nem ez volt a nap
lényege, sokkal inkább a beszélgetés, kellemes idõtöltés. A lõversenyek gyõztesei
mellett a legjobban fõzõket
is jutalmazták. Nem volt kikötés, korlátozás, mindenki
olyan étellel nevezett, amilyennel akart. Így esett,
hogy pörköltek, halászlevek
s más bográcsételek is készültek.
-vt-
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Röviden
június 10-11-én
tartják az elsõ falutalálkozót.
Szombaton délelõtt sport- és
gyermekprogramokat tartanak a focipályán, 9 órától kispályás labdarúgótorna, utána
„Vándorbogrács” fõzõverseny lesz. 14 órától a
GYAFIX Kft. ebédlõjében
folytatódnak a programok
madárijesztõ-állító versenynyel, kulturális programokkal. A hivatalos megnyitó
után Fehér József borkóstolót tart, Kolbert Mátyás plébános verseket mond. Ezek
után Gyapa múltja, jelene, jövõje címmel nyílik kiállítás,
majd kulturális programok
sora kínál kikapcsolódást. 19
órakor falubál lesz. Vasárnap
10 órakor Sebestyén István
székely meséi gyerekeknek,
felnõtteknek, illetve kézmûves foglalkozások várják az
érdeklõdõket. 14 órától ünnepi szentmise lesz a kápolnában. Ezen a napon, Szentháromság vasárnapján lesz a
gyapai kápolna búcsúnapja.
Gyapán

Csámpán rendezik a Nosztalgia III. találkozót június
10-én, szombaton 15 órától a
Felsõcsámpai
Iskolában.
Minden elszármazott és jelenlegi csámpai lakost várnak az összejövetelre, mely
önszervezõdött labdarúgócsapatok mérkõzéseivel, lovasbemutatóval, lovagoltatással várja a vendégeket.

MUNKALEHETÕSÉG!
Várjuk azok
jelentkezését, akik
dolgozni szeretnének!
Bõvebb felvilágosítás
szerdánként 13 órakor
Pakson, a Deák Ferenc
utca 3. sz. alatt.
(Poligon Kft. épülete)
Jelige: „sisy“

Milliók civileknek
Lesz népitánc-bemutató, fél
hatkor szentmise, majd ünnepi köszöntõ. Fellép a 36
tagú Madarasi Tangóharmonika Zenekar, illetve a
Paksi Tangóharmonika Zenekar. Este nosztalgiabált
tartanak.
A paksi MAG alapítvány

Nyolcadik alkalommal rendezte meg tavaszi találkozóját Jubiláló természetvédelem címmel. Az összejövetelen a Duna-Dráva Nemzeti
Park mutatkozott be, majd a
rendezvénynek otthont adó
ESZI igazgatója, Ronczyk
Tibor tartott elõadást az alternatív energiahasznosításról. A résztvevõk megismerhették az ESZI-ben zajló
környezetvédelmi oktatást.
Itt adták át az igazolványt
annak a 25 polgári természetõrnek, aki a közelmúltban tanfolyamon vett részt.

Idén hatmillió forintos keretre hirdetett pályázatot
Paks Város Önkormányzata
Ifjúsági, Sport- és Esélyegyenlõségi
Bizottsága
(ISEB). Négymillió a civil
szervezetek kezdeményezéseit hivatott támogatni, kettõ a nemzetközi eredményt
elért sportolókat. Mint Mezõsi Árpád elmondta, tavaly
kevesebb, a korábbi években
több volt a keret. A bizottság elnöke arról tájékoztatta
lapunkat, hogy ezúttal 87 pályázó kért támogatást, ketten idõközben visszavonták
pályázatukat, mivel a tervezett program egyéb okból
nem valósul meg, egy alapítvány ugyanarra a célra már
sikeresen pályázott az oktatási bizottságnál, egy pályázatot pedig nem támogathatott a bizottság, mivel a megjelölt cél nem felelt meg a kiírásnak.

A legnagyobb összeggel,
160 ezer forinttal a hátrányos helyzetû gyermekek és
fiatalok táboroztatására és
versenyeken való részvételére a PISTIKE Alapítványt
támogatták. Egyébként igen
színes volt a paletta: a zenei
versenytõl a túrákig, az utcai
kosárlabdától a különbözõ
táborozásokon át táncversenyig, hetven különbözõ civil
rendezvény létrejöttéhez ad
támogatást az ISEB.
Tizenhárom, a kiírás szerinti nemzetközi eredményt
elért sportoló pályázott. Közülük tizen részesültek támogatásban. Hárman, mivel
nem Pakson vagy a város
környékén laknak, a helyi
rendelet értelmében nem
kaphattak támogatást. A
többiek 65 ezer és 300 ezer
forint közötti összeget költhetnek felkészülésükre a pályázati pénzbõl.
-vt-

A Magyar Jogász Egylet

Az önkormányzat egészségügyi és szociális bizott-

Tolna megyei szervezete jogásznapot szervezett. A szakmai találkozó fõ témája a környezetvédelem és a jog kapcsolata volt. Szó esett a környezetért való felelõsségrõl,
a környezetvédelem büntetõjogi kérdéseirõl, illetve a
nukleáris hulladék és a környezet kapcsolatáról. Ez
utóbbit Kováts Balázs, a Paksi Atomerõmû Zrt. vezetõ
mérnöke tartotta.
-vida-

sága idén hárommillió forintos pályázati keret felett rendelkezett. A határidõ lejártáig 38 pályázat érkezett, ebbõl
harmincat támogatott a bizottság. Tizenegy pályázó esetében a kért összeg 100%-át megadták, a többi esetben
ennél kevesebbet. Ulbert Sándor elnök elmondta, a bizottságnak nagyon tetszett a Gyermekmosoly Alapítvány
sóbarlang létesítését célzó pályázata. Kiemelte még, hogy
a Paks és Környéke Mentéséért Közalapítvány által beadott, eszközvásárlásról szóló hat pályázat mindegyikre
megkapta a kért támogatás összegét, mert úgy gondolták,
fontos, hogy a lakosság a lehetõ legmagasabb színvonalú
ellátást kapja.

NIKOTIN STOP!
Dohányzásról leszoktatás
1+1 kezeléssel!

PAKS,
Táncsics u. 22.
Tel: 75/319-209

(Paks, Dunaföldvár, Szekszárd, Bonyhád)

Telefon: 70/450-2373
www.medi-centrumszekszard.hu

Költözés miatt Paks, Villany u. 2. (Piac tér)
Zacc kávézó bérleti joga eladó.
A kávézó két éve mûködik alkohol- nikotinmentes hely. Gyerekek , fiatalok szórakozóhelye kialakult törzsvendégkörrel. 6 db hálózatba kötött számítógéppel felszerelve.
HACCP szerint felszerelt konyhával.
Érdeklõdni: O6-30-2470-589 számon 11.3020.00 között. H. Nagy Júliánál.

Szolgáltatásaink:
– SZTK vények beváltása,
– kontaktlencse ápolószerek,
– szemüvegtartozékok,
– szemüvegkészítés, javítás kiváló
minõségben.
OTP, Patika Egészségpénztár
és Vitaminpénztár Partner (kártya)
Szemüvege készleten lévõ
lencse esetén 1 órán belül
elkészül

KIADÓ ÜZLET- ÉS
IRODAHELYISÉGEK
Paks fõutcáján,
a volt konzervgyári
irodaépületben
(Tolnai út 2.)
15 m2-80 m2-ig
700 Ft/m2 áron.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252
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Reszkessetek, vérszívók!

Hazánkban többféle családba tartozó
szúnyog él. Mindegyikre jellemzõ,
hogy a nõstények vérszívással táplálkoznak, míg a hímek növényi nedveket szívogatnak. Magyarországon leginkább a gyötrõszúnyog nõstényeitõl
ered a szúnyogcsípés. A szúnyog a szívóját a bõr hámrétegén át egészen az
irharétegig mélyeszti. A szúrással a
rovar nyála is a sebbe jut, ami percekig tartó égetõ viszketést okoz.

A Belügyminisztérium vis major-keretébõl végeznek szúnyogirtást 16 Tolna megyei településen, köztük Pakson is. Az
érintett területeken humán csapda segítségével mérték a csípések számát, s ahol
ez óránként meghaladta a nyolcvanat,
belügyminisztériumi támogatást ítéltek
meg. A paksi mérés eredménye óránként 160 szúnyogcsípés volt. A város
egyébként – mint a DC Dunakom Kft.
részlegvezetõje, Kudorné Szanyi Katalin
elmondta – Bölcskével, Madocsával és
Dunaföldvárral közösen végeztet irtást,
mivel így az hatékonyabb, illetve olcsóbb. Pakson a közös gyérítéseken kívül is ütemeztek védekezést. Ezeket általában a városi rendezvények elõtti napokra idõzítették. Eddig kémiai módszereket alkalmaztak, azaz földi és légi irtást, ami Kudorné Szanyi Katalin szerint
hatékony ugyan, de nem elégséges. A
Belügyminisztérium támogatásának köszönhetõen most biológiai módszerrel
kombinálják az eddigieket. Ez sokkal
költségesebb, de hatékonysága is jóval
felülmúlja a kémiai szúnyogirtást.
-vt-

Hulladékgyûjtõ akciót hirdettek

a csámpai lovasok. A természetkedvelõ lovasbarátok egy délelõtt folyamán öt konténernyi szemetet szedtek össze a csámpai erdõkben. Az
akció egyik szervezõje, Fritzné
Kindl Márta elmondta, hogy az ÖKO
Munkacsoport sikeres pályázatának
köszönhetõen a környezetvédelmi
bizottság is támogatta kezdeményezésüket. Tapasztalataik szerint sokan nem viszik el a szeméttelepig az
összegyûlt építési törmeléket, mûszaki cikkeket, háztartási hulladékot, hanem az erdõkben szabadulnak meg azoktól.

Diákok figyelem!

A 6,5% néha
több mint 7% !
Mi nem bosszantjuk azzal, hogy betétjét
kifizetéskor levonásokkal csökkentjük!

3 hónapra évi 6,5% kamat!
6 hónapra évi 6,25%,
12 hónapra évi 6%
(EBKM 6,00-6,66%)

Szeretettel várjuk Önöket Paks, Villany utca 4 szám
(volt Németh Sörözõ) alatti fiókunkban. Telefon: 75/511-240

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

Fotó: Molnár Gyula (balra), Szaffenauer Ferenc (jobbra)

A Duna Akkreditált
Autósiskola
a paksi mûvelõdési központban
2006. június 19-én (hétfõ) 8 órakor
tanfolyamot indít moped, motorkerékpár,
személygépkocsi-vezetõ kategóriában.

A tanfolyam díjának 30%-a a személyi
jövedelmadóból visszaigényelhetõ.

Jelentkezni lehet
Leveles János
iskolavezetõnél:
20/9430-355.
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ATOMERÕMÛ

Igazságosabbá vált a területfejlesztés
A Paksi Atomerõmû Zrt. országosan egyedülálló módon
olyan alapítványt hozott létre, amelynek célja a település-,
a térség- és a gazdaságfejlesztés. Az alapítvány tevékenységi területe az erõmû által közvetett vagy közvetlen módon
érintett településkörzeteket fedi le. Az alapítvány mûködésére öt éven át évi 500 millió forintot, vagyis összességében
2,5 milliárdot biztosít az atomerõmû, elsõsorban a munkahelyteremtés és a kistérségeken belüli fejlesztési együttmûködések elõsegítésére.

– Az elsõ pályázati csomag elbírálása már meg is történt,
melynek keretében 44 millió
forint támogatást kapnak a
Bátaapáti térség települései –
mondta érdeklõdésünkre dr.
Kocsis István, az atomerõmû
anyavállalata, a Magyar Villamos Mûvek Zrt. vezérigazgatója, az alapítvány kuratóriu-

mának elnöke. Kocsis István
elmondta, hogy az alapítvány
beindításával az erõmû területfejlesztési támogatásai jól
áttekinthetõ, a korábbinál
igazságosabb rendszerbe kerülnek át, az érintett társulások, az önkormányzatok és a
különbözõ szervezetek elõtt
pedig újabb fejlesztési források nyílnak meg. – A nukleáris
alapú villamosenergia-termelés csaknem negyed százada
folyik Pakson, és a megalapozott tervek szerint még legalább ennyi ideig dolgozik a
stabil hazai energiaellátás érdekében. Az erõmû a régió
legnagyobb gazdasági vállalkozása és foglalkoztatója,
ezért felelõsséget érez a környezetéért, annak állapotáért,
az ott élõk életminõségéért, a

térség, a megye és a régió fejlõdéséért, jövõjéért – fogalmazott Kocsis István. Kiemelte
azt is, hogy a vállalat már három évtizede folytat egyre
szélesebb körû támogatási tevékenységet. A meglehetõsen
alkalomszerû, több forrást
érintõ, néha egymást átfedõ
támogatások ügyének rendezése hosszabb ideje napirenden szerepelt.
Az alapítvány létrehozását
megelõzõen is mûködtetett
már hasonló rendszert az erõmû, amikor például 2001-ben
30 millió forint támogatást
nyújtott a Paks-Dunaföldvár
Kistérségi Társulásnak. A támogatást kizárólag a különbözõ településfejlesztési pályázatok önrészeként használhatták fel. A kezdeményezés kiváló eredményt hozott, mert
az erõmû által biztosított minden forintnyi támogatás további 4-8 forint fejlesztési
pénzt hozott a térségbe. 2002tõl a rendszer kibõvült a Kalocsa Környéke Kistérségi Társulás hasonló mértékû támogatásával. A jól mûködõ folyamat követése azonban arra is

ráirányította az erõmû vezetõinek figyelmét, hogy még így
is a szûk helyi, települési érdekek dominálnak. Csak ritkán
jelenik meg a nagyobb léptékben való gondolkodás, a települések közti összefogás, a
térségi megközelítés, az átgondolt gazdaságfejlesztés
igénye. Mindezek miatt az
atomerõmû a jövõben elsõsorban olyan támogatásokat kíván folyósítani, amelyek a kérelmezõ által jól elõkészítettek, egyértelmûen az adott
térség ellátásának javítását, a
szabad munkaerõ foglalkoztatását, a gazdaságfejlesztést és
az általános felemelkedés
ügyét szolgálja, hiszen többek
között így válhat az erõmû valóban széles körûen a befogadó térség és a régió fejlõdésének motorjává.
Az alapítvány mûködéséhez
az anyagi feltételeket a Paksi
Atomerõmû Zrt. biztosítja. Az
érintett településkörzetek:
Paks, Kalocsa, Bátaapáti,
Boda és Püspökszilágy. A felsorolt térségek 60 érintett településén mintegy 140 ezren
élnek.
Mayer György

A magyar példa követendõ Bécsi beszámoló
Két évvel ezelõtt közgyûlését,
most elnökségi ülését tartotta
Magyarországon a GMF. A
nemzetközi szervezet azokat
a társulásokat tömöríti, melyeket a nukleáris létesítmények környezetében lévõ önkormányzatok hoztak létre.
Hazánkból elsõként a paksi
atomerõmû körüli települések
társulása, a TEIT lépett be,
majd a Boda, valamint a
Bátaapáti körzetében létrejött tájékoztató társulás.
Utóbbi elnöke, Krachun Szilárd meghívásának tett eleget
a szövetség vezetõsége, amikor Bátaapátiban tartotta ülését. Dohóczki Csaba, a paksi
atomerõmû munkatársa, a

GMF alelnöke elmondta,
hogy azon túl, hogy számba
vették az aktuális teendõket,
Bodán
az
Infóparkot,
Bátaapátiban a kutatóvágatot
tekintették meg.
– A nukleáris létesítmények
mûködéséhez elengedhetetlen a bizalom. E tekintetben a
magyarországi követendõ
példa – mondta Roland
Palmqvist, a GMF vezetõje. A
svéd Kävlinge polgármestere
szerint a magyar lakosság
széles körû tájékoztatást kap,
s ennek köszönhetõen objektíven megítélheti a nukleáris
energiafelhasználást, tud az
õt érintõ döntésekrõl és azok
hatásairól.
-vida-

Véget ért Bécsben a kiégett
fûtõelemek és a radioaktív
hulladékok biztonságos kezelésérõl létrejött nemzetközi
egyezmény második felülvizsgálati értekezlete. A
résztvevõ 41 ország képviselõi megvitatták az egyezményben vállalt kötelezettségek teljesítését. A magyar
nemzeti jelentést az Országos Atomenergia Hivatal
(OAH) állította össze az érintett hazai intézmények bevonásával, és a kormány jóváhagyásával nyújtotta be. Ez,
illetve az elhangzott elõadások és a kérdésekre adott válaszok alapján a felülvizsgá-

lati értekezlet megállapította, hogy a magyar gyakorlat
megfelel az egyezményben
megfogalmazott biztonsági
követelményeknek. Követendõ példaként emelték ki a
létesítmények környezetében élõ lakossággal való
együttmûködést, a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék
Feldolgozó és Tároló biztonságnövelõ programját, a Bátaapátiban létesítendõ kis és
közepes aktivitású radioaktív
hulladéktárolóhoz adott egyértelmû lakossági támogatást és az Országgyûlés elõzetes, elvi hozzájárulását.
-vtFotó: MVM Zrt.

ATOMERÕMÛ – VÁROS

Osztrák kontroll

Beszûkült lehetõségek

Új sugárzásmérõ állomást telepítenek Gerjenben. A berendezés az
osztrák hatóságok kérésére készül el, és alkalmas lesz a levegõ háttérsugárzásának mérésére,
illetve meteorológiai és
levegõszennyezettségi
adatok közlésére. Az információk elektronikus
úton jutnak el a magyar
és az osztrák hatóságokhoz, de helyben is hozzáférhetõek. A mûszer 25
millió forintos telepítési
költségét és az üzemeltetést is az osztrák állam
vállalta. A berendezés
várhatóan nyáron kezdi
meg mûködését. Magyarországon már három hasonló sugárzásmérõ mûködik, s szolgáltat adatokat osztrák szomszédainknak.
-vt-

A Paksi Többcélú Társulás
legutóbbi, Pakson tartott ülésén a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány által
hirdetett pályázatról tárgyalt.
Az
alapítványon
keresztül a Paksi Atomerõmû
Zrt. évi 500 millió forintot
biztosít területfejlesztésre. A
keretbõl gazdasági társaságok, civil szervezetek, önkormányzatok pályázataihoz biztosítanak önrészt. Pályázni a
négy meglévõ, illetve leendõ
nukleáris létesítmény tizenkét kilométeres körzetében
lehet. Ez, mint Hajdú János

Paks az expón
A paksi atomerõmû az elmúlt évek gyakorlatához
hasonlóan idén is a Magyar Villamos Mûvek csoport kollektív standján
mutatkozott be az „Ipar
napjai 2006” címû kiállításon a Hungexpo Budapesti Vásárközpontjában.
A kiállításhoz kapcsolódó
energetikai konferencián
Pekárik Géza mûszaki
igazgató az atomerõmû
szerepérõl, az üzemidõhosszabbítás, valamint a
teljesítménynövelés fontosságáról beszélt. Elõadásában kitért rá, hogy
véleménye szerint elõbbutóbb újabb blokkok építésén kell elgondolkoznia
a döntéshozóknak, mert
ezzel csökkenthetõ lenne
az egyoldalú energiafüggõség.
Mayer György

polgármester, a társulás elnöke elmondta, keresztülszeli a paksi kistérséget, és hat
település számára nem teszi
lehetõvé a részvételt. Korábban a paksi kistérség az
atomerõmûtõl évi harmincmilliót kapott hasonló konstrukcióban. Idén a hat „kiesett” település egyszeri tizenötmilliót. Hajdú János elmondta, levélben kérték,
hogy a Paksi Atomerõmû Zrt.
tegye lehetõvé ezen települések számára, hogy a jövõben
is pályázhassanak. A társulás
elnöke hozzáfûzte, hogy a
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meglévõ társulással idén nem
pályázhattak, újat létrehozni
nem volt idõ, nem is lenne
célszerû erre az egy célra.
Mindezek miatt idén a Paks
térségi települések önállóan
nyújtanak be pályázatot a területfejlesztési alapítványhoz. Paks a városi mûvelõdési
központ környékének rehabilitációs terveit szeretné ebbõl
a forrásból elkészíteni, hogy
alkalomadtán pályázhasson a
beruházásra.
A társulási tanács az ülésen
elfogadta a Paks-Dunaföldvár
Térségfejlesztõ Kht. 2005. évi
beszámolóját, illetve idei üzleti tervét.
-vida-

Új vezetõk az Atomerõmû SE élén
Tisztújító közgyûlést tartott
az Atomerõmû Sportegyesület. A négyévente esedékes
eseményre a klub szakosztályai delegálják a küldötteket.
A 126 küldöttbõl 120 meg is
jelent az ESZI nagy elõadó
termében.
Hetzmann Albert beszámolójában elmondta, hét szakosztályban jelenleg 1260 tag
tevékenykedik, és 600 pártoló
tagjuk van. Az elnök méltatta a tavalyi évben elért eredményeket, a világ- és Európabajnoki, magyar bajnoki és
Magyar Kupa címeket és helyezéseket, illetve az utánpótlás sikereket. Mint kiemelte:
a szakosztályok sikerei az

atomerõmû, és a város sikerei
is egyben.
2005-ös év gazdálkodását ismertetve Juhász Sándor, az
ASE ügyvezetõ igazgatója
beszámolt arról, hogy a férfi
kosárlabdát nem számítva,
valamivel több mint 44 millió
forintból gazdálkodtak. A küldött közgyûlés 2006-ra megszavazta a 2005-ös felhasználás inflációval növelt összegét.
Az alapszabály-módosítás
után Hetzmann Albert az elnökség nevében is bejelentette lemondását, melyet a közgyûlés elfogadott. A küldöttek ezután Süli Jánost, az
atomerõmû üzemviteli igazgatóját választották elnök-

BA-TU
Építõipari Kft.
Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!
7030 Paks, Dobó István utca 15.
Telephely: Paks, Ipari Park
Tel./fax: 06-75/313-226
Tel.: 06-30/9372-668
E-mail: batu.epito.paks@freemail.hu

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

nek. Az elnökség tagja lett
Kovács Antal olimpiai és világbajnok cselgáncsozó, Kováts Balázs, a PA Zrt. vezetõ
mérnöke, Kövesdy Lajos, a
DC Therm ügyvezetõ igazgatója, Ozsvárt D. Péter, a PA
Zrt. armatúra és karbantartó
osztályvezetõje,
valamint
Szabó Zsolt, a PA Zrt. szociálpolitikai osztályvezetõje.
Utolsó napirendi pontként a
küldöttgyûlés a férfi kosárlabda szakosztályt jogi személlyé nyilvánította.
– Új dolgokat már nem szeretnék kitalálni, a már meglévõket sem egyszerû mûködtetni – nyilatkozta lapunknak
a frissen megválasztott elnök.
Süli János – mint elmondta –
azt szeretné, hogy ezekhez
hosszú távon biztosítsák a feltételeket. – Alapvetõen azt
tartom fontosnak, hogy a fõ
szponzorral, a paksi atomerõmûvel, és a városban lévõ
szponzorokkal olyan kapcsolatot alakítsunk ki, ami biztosítja a nyugodt munkához a
feltételeket – fogalmazott,
majd azt hangsúlyozta, hogy
a szakmai munkát a szakmának kell végeznie, neki pedig
a hátteret kell biztosítani
mindehhez.
(kovács)
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Múzeumi dínom-dánom
Lakodalmat tartottak a Városi Múzeumban! No nem
adtak senkit férjhez, hanem
arról van szó, hogy az intézmény dolgozói a sváb lakodalmat választották a múzeumi világnap alkalmából
szervezett rendezvény témájául. Az összegyûjtött viseletekbõl, fényképekbõl, tárgyakból idõszaki kiállítás
nyílott, ahol a Paks környékén ismert sváb lakodalmi
szokásokból kaphat ízelítõt a
közönség. Ónodi Gyöngyi, a
múzeum munkatársa elmondta, hogy ilyen viseleteket találni ma már nem
könnyû, hiszen a hatvan évvel ezelõtti kitelepítés után
hirtelen történt a „kivetkõzés”, nagyon sok ruhát átszabtak, úgy hordtak tovább,
hogy ne lehessen felismerni.
Azokat a ruhákat, amelyek
fennmaradtak, féltve õrzik,

vagy nem is tudják, hogy a
padláson van valahol.
A tárlatot Szauer Ágnes, a
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal fõosztályvezetõje nyitotta meg. A lakodalmi
mellett más kiállítások is várták az érdeklõdõket, így a

Képtárban „In memoriam
Korpácsi Zoltán” címmel fotókiállítás nyílott, a múzeum
kõtárában az Erzsébet szálló
átépítésére kiírt pályázatra
beérkezett terveket lehetett
megtekinteni, a parkolóban
pedig, a Duna-menti Jármû-

Gyereknek lenni jó!
Játék, móka, kacagás. Mindhárom gyakori vendég volt a
gyermeknapi rendezvényen,
az Erzsébet szálló mögötti
parkban, május utolsó vasárnapján. Hamar benépesült a
tér kicsikkel, kisebbekkel és
még kisebbekkel, no meg nagyobbacskákkal is, akiket
sokféle programmal vártak a
szervezõk. Voltak versenyek,
kézmûves kuckó, arcfestés,
kalandjáték, egérderbi, karikahajigáló és dióvadászat. A
varázsszínpadon is mindig
történt valami, sokat mókázott a gyerekekkel Eszményi
Viktória és Heilig Gábor,
együtt énekelhettek a kicsik
Vincze Lillával, és láthattak
több helyi mûvészeti csoportot. Gyereknap nincs bohóc
nélkül, úgyhogy eljött Puding
és Palacsinta is, a két ennivaló krumpliorrú. Ha még ez
sem volt elég, ellátogathattak
az ünnepeltek a tûzmanó zsibongóba, ahol a tûzoltók vár-

ták õket. A
gyerekek kívül-belül
megnézhették a tûzpiros autókat,
majd a hagyományoknak megfelelõen habfürdõzhettek egyet.
És ha már itt tartunk: a tortán a hab, a Jégkorszak 2. vetítése volt a moziban.
– Csak rá kell nézni a gyerekekre, ahogy jönnek-mennek,
szaladgálnak, élvezik ezt a kavalkádot, a mûsort – mondta
Hircziné Kürti Krisztina, aki
családjával látogatott el a
gyermeknapi rendezvényre.
Kisfiuk még nem sokat érzékelt a nyüzsgésbõl, hiszen kisbaba, de kislányuk nagyon élvezte a programot. Õ rövid
unszolás után elárulta, neki a
lufik tetszenek a legjobban.

Pálmai Zoli szerint nagyon
jó volt a program, sok érdekesség várta a gyerekeket,
és jól érezte magát. Ellátogatott a kézmûves kuckóba,
tetszett neki a helyi csoportok mûsora. – Jó gyereknek
lenni – mondta, majd elárulta, hogy addig érzi magát
igazán jól az ember, amíg
gyerek, mert akkor még
elõtte áll minden. A gyerekeknek pedig csak annyi dolguk van, hogy iskolába járjanak, tanuljanak, és sokat játszanak.

történeti Baráti Kör vonultatott fel veterán autókat, motorokat. Váradyné Péterfi
Zsuzsanna, a múzeum igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd köszöntõt
mondott Hajdú János polgármester. Fellépett a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
nemzetiségi német 2. évfolyamának tánccsoportja és a
németkéri Német Nemzetiségi Táncegyesület utánpótlás csoportja. A „lakodalmi
mulatság” estig folytatódott
a múzeum udvarán, finom falatokkal fogadták a vendégeket, és kellemes harmonikamuzsikában is része volt a
megjelenteknek. Az ünnepségen átadták a Múzeumért
díjat, amelyet ez alkalommal
Koch Józsefné vehetett át,
akit ily módon tiszteletbeli
muzeológussá fogadtak.
-gyöngySzõke Attila szívesen nézte
meg a bohócok mûsorát, a
kézmûves kuckóban pedig
mindent kipróbált. Össze is
gyûjtötte az összes állomás
pecsétjét, így a színpadi mûsor végén bizony több társával együtt kézmûves inassá
avatták. Anyukája, Rohacsek Andrea elmondta, hogy
minden évben ellátogatnak
erre a programra, ami jó alkalom arra, hogy a gyerekek felüdüljenek, kikapcsolódjanak.
-gyöngyGyermeknapi játszóházat
szervezett Gyapán a településrészi önkormányzat.
A Gyafix Kft. ebédlõjében
könyvbörzét rendeztek. A
gyerekek origamizhattak,
készíthettek gipszképet és
közös faliképet. Az érdeklõdõk a paksi Városi Múzeum munkatársa jóvoltából
Gyapa múltjával ismerkedhettek meg.
Fotók: Molnár Gyula (fent), Fonyó Dániel (lent)
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Elkezdõdött a fesztiválszezon

A Paksi Tavasz rendezvénye
az évadnyitóval kezdõdött,
ahol a hagyományoknak
megfelelõen délelõtt szabadtéri fõzésre várták az érdeklõdõket. Már jókor reggel
hozzájuthattak a szakácsok a
halhoz, amelynek felét a rendezõ közalapítvány fizette, a
többi hozzávalóról a résztvevõknek kellett gondoskodniuk. A zsûri alaposan felkészült, hiszen hosszas kóstolás várt rájuk: a hallevek színének, illatának és ízének
egyaránt alapos figyelmet

szenteltek. – A 25 zsûriztetett ételbõl végül tíz kapott
kiváló, a többi pedig jó minõsítést. A kiváló oklevelek
mellé még egy szakácssapka
is járt – mondta el Tóthné
Németh Irén, a Paksi Dunapartért Közalapítvány titkára. Talán a reggeli esõnek,
szeszélyes idõjárásnak köszönhetõen kevesebben jöttek el a sétányra, mint tavaly, aki azonban ott volt, nagyon jól érezte magát. Délután sétahajózásra is lehetõség volt. Ennek során, im-

már hagyományosan megkoszorúzták a Dunát. Hajdú
János polgármesterhez ez
alkalommal elsõ ízben csatlakozott a paksi atomerõmû
képviselõje. Hamvas István
vezérigazgató-helyettes tisztelgett elsõ ízben ily módon a
folyó elõtt az atomerõmû nevében. Estig színes, tartalmas színpadi mûsorral várták a közönséget a szervezõk, a Paksi Közmûvelõdési
Kht. és a Paksi Duna-partért
Közalapítvány.
-gyöngy-

Csizmadia Endre 30-40

Hüffner Ferenc kollégáival
érkezett a sétányra. Összeszokott baráti társaság az
övék, és a halászléfõzésben
is nagy gyakorlatuk van:
minden hozzávalót együtt
tesznek fel a bográcsban, és
45 perc alatt kész is a hallé.
Általában sötétedésig maradnak, Ferenc szerint a
Duna-parti programok öszszehozzák az embereket.

Károly János az Örökifjú

fõs társaságnak készített
halászlevet. Két bográcsban készült a jóféle étel, az
egyikben csípõs azoknak,
akik kedvelik az efféle ízeket. Csizmadia Endre elmondta, hogy jó minõségû
hal, hagyma, és paprika
szükségeltetik a finom
ételhez, no meg egy kis
odafigyelés, és máris kész.

Fotók: Molnár Gyula (jobbra fent), Szaffenauer Ferenc

Táncegyüttes egykori tagjaival együtt vállalkozott a fõzésre. Rendszeresen részt vesznek a szezonnyitón, most harminc fõre rotyogott a bográcsban az étel. A társaságból sokan úgy készültek, hogy a mûsort sem hagyják ki. Károly
János szerint a rendezvény kiváló alkalom, hogy kiszakadjanak az emberek a munkából.
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Dunakömlõdi
hóka-móka

Rotyog a hal a bográcsban. Nem kell messze
menni az alapanyagért,
hiszen a dunakömlõdi
„Baró” tó tömve van halakkal. A szakácsoknak
csak annyi a dolguk, hogy
korábban felkeljenek és
megfogják a betevõt. A
közelben, a grundon zajlik
a családok közti erõpróba:
kötélhúzás, zsákban futás.
A gyerekek a kézmûves
asztalnál lufit festenek,
vagy apró ajándékokat
készítenek. Aki a mókás
vetélkedõkön ügyes, cukorkát kap a szervezõktõl.
A dunakömlõdi faluház és
nyugdíjasklub szervezett
gyereknapi hóka-mókát
és halászléfõzõ versenyt.
Nem is verseny ez, inkább
kellemes fõzõcskézés a
szabadban, ahol összejöhetnek ismerõsök, családok egy finom tál halételre, vagy barátok tereferélhetnek egy laza fröccs
mellett. Tóth Zoltán, a
dunakömlõdi nyugdíjasklub elnöke elmondja: ezzel a rendezvénnyel is szeretnék visszahozni a kömlõdi halászlé jó hírét. A
résztvevõk remélik, jövõre is eltölthetnek egy hasonló napot a település apraja-nagyjával.
-Pgr-
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Õrzõk, vigyázzatok a strázsán...
25 éves a Tûzvirág Táncegyüttes
Abban az idõben, mikor Ady
leírta, hogy „Ez az utolsó nászunk nékünk: / Egymás húsába beletépünk / S lehullunk az õszi avaron.” , akkortájt festette a szimbolizmus
norvég származású követõje
az „Élet tánca” címû mûvét.
Edvard Munch fõ témája az
asszony és a férfi tragikus
kapcsolatán keresztül a kezdetet, a szerelmet és a végzetet szimbolizálja.
A vászonra festett tragédia
elevenedik meg, mikor szétnyílik a függöny a Tûzvirág
Táncegyüttes 25 éves jubileumi elõadásán. A nyitóképet
a gyönyörû, fehér ruhás lány
kelti életre, majd a kalotaszegi népviseletbe öltözött ifjú folytatja vörös ruhás párjával. Az elmúlást a feketébe
öltözött táncos szimbolizálja.
Munch három nõalakjának
elillanásával kezdetét veszi
az ÉLET TÁNCA.
Stílusosan a kalotaszegi
táncokkal kezdõdik a színes
kavalkád. Az „öregek”
együtt lépnek a színpadra a
jelen szólistáival, s táncolják
el a lúdbõröztetõen szép koreográfiát. A nézõtéren megszólal a vastaps, de nincs idõ
ünnepelni, mert már szaladnak is a legkisebbek, hogy a
„Piros almában” mutassák
meg tudományukat.
A Tûzvirág Táncegyüttes
repertoárja rendkívül sok-

színû. Egyaránt autentikusan jelenítik meg a magyar
néptáncot, és a mai modern
koreográfiákat. Megelevenednek általuk a világ kultúrái. A kaukázusi, az örmény, a török, a román, a
thaiföldi, a kínai táncok átalakítják bennünk a hagyományos értelemben vett
néptáncegyüttes fogalmát.
Közelebb hozzák és segítik
megérteni szomszédos és
távoli népek érzéseit. Toleranciára nevelnek.
A jubileumi est a Mafibóval
folytatódik. Izgalmas montázst varázsolt a szemünk elé
Mádi Magdolna koreográfiája. A színpadon együtt jelenik
meg az elektro-boogie, a balett, a pantomim és a néptánc.
A paksi közönség azonban a
magyar néptáncért lelkesedik
igazán. Vastaps és éljenzés fogadja az utánpótlás együttes
jobbágytelkijét és a mezõségi
táncokat. A palóc leánytáncban együtt játszanak kicsik és
nagyok, köztük alapító tagok
is. Majd jönnek a fiúk virtuskodásai, de kisöpri õket a
színpadról Bozár László fantasztikus profizmussal eltáncolt kalotaszegi legényese. A
nézõtéren újabb vastaps,
tombolás.
A Tûzvirág pedig éli az
„Élet táncát”.
Munch három nõalakja viszsza-visszatér egy villanásra,

majd eltûnik, hogy átadja a
helyét egy színpompás kaukázusi leánytáncnak, benne Borsodi Bella káprázatos szólójával. A Kaukázusból aztán Romániába repülünk egy vad férfitánccal, a Clauserrel. Folyik
a fiúkról a víz a tánc végén, de
nincs idõ a pihenésre, hisz míg
a szászcsávási cigányok húzzák, nekik overálba kell bújniuk és már dübörög is a Black
Sabbath slágere, s együtt kopog negyven pár cipõ.
A második félidõ Munch
kortársa „Ady Endre: Intés
az õrzõkhöz” címû versével
veszi kezdetét. Az átsejlõ
kék fények még misztikusabbá teszik Latinovits Zoltán soha nem felejthetõ
hangját. Az életünket végigkísérõ két pólus, a jó és a
rossz drámai küzdelme kel
életre Kardos Máté és
Bencze Attila
Gábor viaskodásában,
a
Carmina Burana zenéjére.
A mûvelõdési
központ alagsorában, ahol
az apró táncosok és szüleik
projektoron
izgulják végig
az
ünnepet,
nagy a nyüzsgés. Még egy

utolsó igazítás a fodros szoknyán, egy simogatás anyutól,
és irány a színpad. Kezdõdik
a kalocsai mars, a nézõtéren
pedig a rokonok, ismerõsök
retiküljeibõl elõkerülnek a
zsebkendõk. Újvári Dávid
tanítványai hatalmas sikert
aratnak, de most a „mester”
következik a Magic-kel.
Dávid motorja az elõadásnak, szinte minden táncban
fellép, és ünneplés helyett
rohan átöltözni a következõ
produkcióra. Még szinte le
sem kerül róla a papírálarc
és a fekete lepel, máris Hahn
Jusztina oldalán ropja a
madocsai táncokat. Õ nemcsak tánc-, hanem átöltözõ
mûvész is, akárcsak a többiek: Takács Levente, Kungl
Zsolt, Hesz Zoltán, Bozár
László és még folytathatnánk a sort sokáig.
Az ünnep utolsó harmadában fantasztikusat produkálnak lányok-fiúk-zenészek
egyaránt. A szászcsávási
táncok és az örkõi cigánytánc a 25 éves barangolás
csúcspontja. És a végén egy
kis közönségkedvenc, az ír
sztepp.
Aztán jöhet a finálé, a véget
érni nem akaró vastaps, a tûzijáték.
Boldog születésnapot Tûzvirág!
-dínóFotók: TelePaks (fent), Molnár Gyula (lent)
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Postaládánkból

Bor és mûvészet

Dupla siker

A Hírnök elõzõ számában
megjelent „A paksi hídember” címû írás nyomán ragadott tollat Berta Ferenc vezetõ tervezõ. Olvasónk szerint
pontosításra szorul cikkünk
azon mondata, miszerint „a
nagy precizitást igénylõ pillérépítés geodéziai munkáit
egy paksi mérnök, Magyar
János látja el.” Az FTV Zrt.
képviselõje arra hívta fel figyelmünket, hogy a dunaújvárosi híd, cikkben említett 19
pillérébõl 13 a jobb parton
épül a MAHÍD 2000 Rt. kivitelezésében. Ezek kitûzési,
építés-irányítási és ellenõrzõ
mérési munkáit az FTV Zrt.
végzi. A híd építése természetesen nem csak alépítménybõl, hanem az acélszerkezetû
felépítménybõl is áll. Ennek a
szintén nagy precizitást
igénylõ geodéziai munkáit a
jobb- és bal parton egyaránt
az FTV Zrt. végzi.
-kg-

Harmadik éve mûködik szervezett keretek között a Paksi
Bordámák Egyesülete. Elsõ
összejövetelükön a hölgyek a
kulturált borfogyasztás hagyományainak felelevenítését és terjesztését tûzték
zászlajukra gasztronómiai ismeretekkel ötvözve. De szívesen töltik együtt szabadidejüket is, legutóbb Budapesten jártak, a Magyar
Nemzeti Galériában tekintették meg a „Magyar Vadak” címû kiállítást, mely azt
mutatta be, hogyan hatott a
francia festészet egyik irányzata a magyar mûvészekre.
A kulturális programot – az
eredeti célkitûzéseknek megfelelõen – egy különleges étterem meglátogatása követte, ahol mongol ételkülönlegességek kóstolására is lehetõségük nyílott: ehettek muflonhúst, kumiszban érlelt
szárnyast, és szépen fogyott

A Tolna Megyei Tûzoltó Parancsnokság idén Tamásiban
rendezte a megyei tûzoltóversenyt. A készenléti szolgálatot
ellátó hivatásos és létesítményi tûzoltók az elsõ napon versenyeztek. Összetettben az
atomerõmû csapata lett az elsõ, második a paksi önkormányzati tûzoltók lettek, a
bronzérmet pedig a szekszárdi lánglovagok gyûjtötték be.
Az önkéntes és diáktûzoltók
szombaton versenyeztek rekordszámú, 620 fõs mezõnyben. A paksi Önkéntes Tûzoltó, Sport és Hagyományõrzõ
Egyesület két számban elsõ,
egyben második, egyben
pedig negyedik helyen végzett. Az 1. helyezéseket a férficsapat érte el, a 2. és 4. helyet
a lánycsapat szerezte meg. Az
atomerõmû különdíját a Kurdi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
„Tûzangyalok” leánycsapata
és „Tûzördögök” fiúcsapata
érdemelte ki.
vida

a Dzsingisz kánhoz címzett
húsköltemény is.
A hölgyek tizenketten vannak. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy minden hónap programját más-más tag bonyolítja és gondoskodik a gasztronómiai élvezetekrõl.
Újabban a különbözõ tájegységek italai felé fordult az érdeklõdésük:
hamarosan
szekszárdi kirándulásra indulnak, a Mészöly emlékkiállítás megtekintését követõen
egy szekszárdi borosgazda
tart nekik elõadást. Õsszel
Kõszegre látogatnak, felvették ugyanis a kapcsolatot az
ottani Borbarát Hölgyek
Klubjával. Onnan Burgenlandba indulnak, ahol a „Nyitott pincék napján” vesznek
részt. Azért a környék pincéihez is hûek maradnak: szeptemberi
összejövetelüket
Györkönyben tartják.
S.Szabó

Kajakról kenura váltott
Dejczõ Balázs elsõ ránézésre
sem átlagos fiatalember. Magas, kisportolt alkata azt sejteti: keményen dolgozott az
elmúlt években. Erõfeszítései
nem csak alkatán hagytak
nyomot. Számtalan szép
sportsikert ért el, s megannyi
díjat mondhat magáénak annak ellenére, hogy még igen
csak fiatal, a közelmúltban
ünnepelte 18. születésnapját.
Balázs tízévesen ismerkedett
meg a nyílt vízzel”. Eleinte kajakozott, egy év után váltott,
de a víz közelében maradt:
Bedecs Ferenc hívó szavára
kezdett kenuzni. Miután bevallom: számomra kicsi a különbség: egyiknél ülni kell, a
másiknál térdelni, amúgy pedig mindkettõnél vizet kell lapátolni, Balázs jót mosolyog.
Mindenesetre õ a kenu mellett tette le voksát. Az eredmények bizonyítják, jó döntés
Fotó: Szász Tibor

volt. A fiatal sportoló egy év
kenuzás után hívta fel magára
a figyelmet: az Országos Diákolimpián elért elsõ helyezésével neve berobbant a köztudatba. Azóta – a tavalyit kivéve – minden évben elsõ helyezett az országos bajnokságban. Annak idején 2000 méteren kezdett, az utóbbi idõben
a rövid táv jobban fekszik neki: 500 és 1000 méteren szokott indulni, s az 500-at legtöbbször meg is nyeri. 2005ben a Kajak-kenu Ifjúsági
EB-n egyéniben, 500 méteren
negyedik, négyesben, 1000
méteren hatodik helyezést ért
el. Az évente megrendezett
Európai Olimpiai Reménységek versenyén eddig összességében 4 ezüst-, és 2 bronzérmet mondhat magáénak. A
sportnak köszönhetõen jó közösségre, barátokra lelt. Kitartását, céltudatosságát is

Mûvészeti hetet tartottak a

annak köszönheti. Szeretne
további nemzetközi sikereket
elérni. Balázs tudja, hogy a
sport mellett a tanulást sem
hanyagolhatja el. A paksi Vak
Bottyán Gimnáziumba jár, a
Budapesti Mûszaki Egyetemen szeretne továbbtanulni.
Elárulta, hogy jó tanuló, kedvenc tárgya a matematika. S
azt is hozzátette: céljai elérésében sokan segítik. Közülük
is kiemelte családja és barátnõje szerepét. – Sokat köszönhetek nekik, és továbbra is
számítok támogatásukra –
mondta.
-gyuri-

Bezerédj iskolában. A programsorozat megnyitóján a vizuális osztályok diákjainak alkotásaiból nyílt kiállítás, ahol
maguk a nebulók voltak a tárlatvezetõk. Az intézmény
ötödik alkalommal szervezte
meg a programot. Németh
Lászlóné igazgató elmondta:
nagy hangsúlyt fektetnek a
mûvészeti oktatásra: a rajz,
festészet, kézmûvesség és zene mellett a tánc is nagy szerepet kap. A legújabb mûvészetoktatási pedagógiát használják a diákok készségeinek
fejlesztésére: egyszerre hatnak a gyerekek látására, hallására és tapintására.
A kiállításon nem csak festményeket, rajzokat tekinthettek meg, hanem kerámiaszobrokat és más mûvészeti
alkotásokat. A mûvészeti hét
irodalmi zenés és táncos mûsorral zárult.
-pgr-
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Híres paksiak, paksi hírességek

Oheroly János
Fontos és tiszteletreméltó
gesztusként Paks Város Önkormányzata a „Gyermekeinkért” díj adományozásával
tiszteleg a település kiemelkedõ szakmai tevékenységet
folytató pedagógusai elõtt.
De õrzi-e a közösség emlékezete mindazok alakját, akik
évtizedekkel ezelõtt végezték munkájukat? Az alábbi
sorok egy paksi származású,
iskolateremtõ pedagógus
munkásságának felidézésével kívánnak tisztelegni az õ
emlékük elõtt.
Oheroly János „állami tornatanár”, a testnevelés,
mint
neveléstudományi
szakterület elméleti és gyakorlati feladatrendszerének
egyik kidolgozója, 1844-ben
született Pakson, jómódú
kereskedõ család gyerme-

keként. A budapesti kegyesrendieknél végezte a középiskolát, majd külföldön folytatta tanulmányait. 1862ben Amerika Wisconsin államának Milwaukee városában lett tornatanár, majd
kerületi
szakfelügyelõ.
1869-ben tért vissza Magyarországra. Miután diplomáját honosíttatta, Gyulán
kezdett el dolgozni, ahol a
vívómesteri állást is betöltötte. 1871-ben hívták meg a
budai tornaegylet vezetõjének, s e minõségében vállalta el a testnevelés tanítását
a II. kerületi katolikus fõgimnáziumban és budai tanítóképzõben. 1872-ben a
nõi testnevelésrõl írt javaslata alapján kinevezték a
budapesti II. kerületi elemi
tanítónõképzõ tanárának is.

Több fõvárosi sportegyesület (korcsolyázás, csónakázás, atlétika, önkéntes mentõegyesület) alapítója vagy
vezetõje volt. Az 1876-os árvíz idején tanúsított magatartásáért a Ferenc Józsefrend arany fokozatát kapta.
Saját tervei szerint készített tornaszereivel több kiállításon nyert elsõ helyezést. Az országos sportbizottság 1896-ban az Athénben rendezett olimpiai játékok szervezésének és lebonyolításának tanulmányozására küldte ki, és kinevezte
a millenniumi ifjúsági tornaünnepély fõrendezõjének.
1902-ben a budapesti atlétikai klub alelnökévé választotta meg. Az állami elemi
és polgári iskolai tanítóképzõ, az „Erzsébet Nõiskola”
polgári tanítóképzõ kinevezett tanáraként a képesítõ
vizsgáló bizottság (ma államvizsga-bizottságnak nevezik) állandó tagja volt.

Számos szakcikke jelent meg
a testnevelés lehetõségeirõl, a
nevelésben betöltött jelentõségérõl, a különféle tornaszerekrõl a Néptanítók Lapjában. Szakkönyveinek mindegyike több kiadást ért meg:
– A tornázás elméleti és
egészségtani
alapelvei,
Bp.1878. és 1881.
– Torna-Zsebkönyv, Bp.
1888. és 1891.(bõvített kiadásai: 1896. és 1900. )
– A tornajátékok zsebkönyve, Bp. 1896.
Oheroly János Budapesten
halt meg, 1914-ben.
Forrás: Szinnyei József:
Magyar írók élete és munkái, Pallas Nagylexikona.
Kernné Magda Irén

OKJ-s személyés vagyonõr
tanfolyam indul Pakson.
Ár: 34.000.- Ft + vizsgadíj
Részletfizetési lehetõség.
Tel.: 20/935-7387

A gazdaság hullámhosszán

Jubilál az ESZI

A Fortuna Rádió igyekszik
minden pályázati lehetõséget megragadni. Az elmúlt
nyolc évben 74 pályázatot
készített és nyújtott be minisztériumokhoz, intézményekhez, hivatalokhoz. A
Földmûvelõdésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által 2006. márciusában
kiírt, „a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) kommunikációs tevékenysége”
címû pályázatára is összeállított egy anyagot, melyet
a
minisztérium
2.016.000 Ft támogatásban
részesített. A rádiós mûsor
az NVT kiemelt céljainak,
feladatainak, eredményeinek bemutatását, feltárását tûzte ki célul, különös
tekintettel a vételkörzet,
azaz három érintett megye: Tolna, Fejér és Baranya elsõdleges feladataira,

Augusztus 25-26-án ünnepséget szervez az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (ESZI) abból az alkalomból, hogy húsz évvel
ezelõtt vágta át Kapolyi
László az avatószalagot az
iskolában. A nagyszabású
rendezvény elsõ napján a
PA Zrt. egykori és mostani
vezetõit, iskolaigazgatókat,
tanárokat, óraadókat látnak
vendégül, másnap öregdiáktalálkozó várja a volt és jelenlegi tanulókat sportversenyekkel, mûvészeti kiállításokkal, filmekkel, nosztalgiabulival. A szervezésért
felelõs Szabó Béla, az iskola
szakképzési igazgatóhelyettese a programról elmondta, hogy elfogadta a meghívást Kapolyi László, aki 20
év elteltével ismételten átvágja majd az ünnepségen
az avatószalagot. Az elsõ
nap protokolláris program-

céljaira, problémáira, sikereire. A programon belül a
rádió június 1-jétõl év végéig minden kedden és
pénteken 11.00 órakor a
Nemzeti Vidékfejlesztési
Terv friss, aktuális híreivel
jelentkezik, minden héten
egyszer egyórás elemzõ
magazint készít. Az érdeklõdõk a mezõgazdaság, a
természetvédelem, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
szakterületeinek szereplõivel hallhatnak stúdióbeszélgetéseket, interjúkat.
A mûsort a Fortuna Rádió
mindhárom frekvenciáján
(Bonyhád Fm 94.0, Cece
Fm 91,6 Paks Fm 96,3) sugározza. A hírek írott
anyagát az érdeklõdõk
megtalálják a rádió megújult
hírportálján,
a
www.fortunaradio.hu –n.
SJ

jait a második napon elõadások,
sportversenyek,
filmvetítések váltják fel. A
sok száz meghívott közül
visszajeleztek már elõadómûvészek, zenészek, képzõmûvészek, és az ESZI padjait egykoron koptató kiváló
sportolók. Az ESZI valamikori nagy csapatai mérik
össze tudásukat a jelenlegi
diákok együtteseivel kosárlabdában, kézilabdában és
labdarúgásban. A nap folyamán bazár és kiállítás is
várja a résztvevõket. Az esti programok egy kulturális
mûsorral kezdõdnek, melyben az öregdiákok lépnek
fel. Végül zenés nosztalgia
buli zárja a rendezvényt.
Szabó Béla azt is elmondta,
hogy aki még nem jelezte
részvételi szándékát, az regisztrálhatja
magát
a
www.eszi.hu honlapon is.
SJ
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Jó napot, mi újság?

tett: a tánc és az emberek szeretetébõl. E két dolog Szilvi
számára ugyanazt jelenti: az
élet szeretetét. Már kiskorában felfigyelt arra, hogy tánc
közben különleges, öntudatlan állapotba kerül. Azt mondja, ilyenkor a mozdulatait nem
õ irányítja, legalábbis nem tudatosan. Külsõ szemlélõk csak
azt látták: ragyog tánc köz-

ben. A szórakozóhelyeken,
rendezvényeken rendszerint
körbeállták és csodálták. Ez
csak megerõsítette benne azt
a felismerést: különös erõforrással áldotta meg az ég. Ezt a
képességet õ úgy hívja: a
„tisztán mozgás” képessége.
Ekkor már tudta, hogy az élete a táncról fog szólni. A gimnáziumi években a Royal TSK
nevû dunaújvárosi tánciskolába járt, majd az Illyés Gyula
Pedagógiai Fõiskolán tanult
tovább, általános tanítói szakon és emellett reformpedagógiát tanult. Fél év tanítói
munka után táncpedagógusi
valamint elõadómûvészi képesítést szerzett. A fõiskolás
évek alatt közös vállalkozásba
fogott élete elsõ szerelmével.
Tánciskolát alapítottak, s az
ottani növendékek egy részével megalapították a már említett táncegyesületet. A tánc
szeretete tartósabbnak bizonyult, mint Szilvi házassága.
Miután volt férjével elváltak
útjaik, õ vitte tovább az egyesületet. Tanítás közben önmagát is képezte. Fontosnak
érezte, hogy a saját testét minél jobban megismerje, fejlessze. Ennek érdekében balettel, dzsesszel, kortárs táncokkal ismerkedett. Egy nagy
kanyarral hátat fordított a

akart lenni. Ötéves volt,
amikor egy angol rajzfilmet nézett, amelyben vonatok voltak. Roppantul
bosszantotta, hogy nem érti a nyelvet, levette hát a

szótárat a polcról, merthogy elhatározta: megtanulja angolul. Érdeklõdése
az idegen nyelvek iránt a
mai napig nem csökkent.
Tanulmányait a Lõwey
Klára Gimnáziumban folytatja, német nemzetiségi
tagozaton, de a francia
nyelv is ott lesz a palettán.
Elmondta: nem fél attól,
hogy kiszakad az otthoni
környezetbõl. Pécset a lehetõségek városának tartja, bízik benne, hogy ott
megtalálja további útját.
Abban viszont biztos, bárhogy alakuljon az élete, a
tánc mindig fontos lesz
számára.
-gyöngy-

Vájer Szilvia
Az ember általában szavakkal fejezi ki az érzéseit, gondolatait. Tehetséges mûvészek kiváltsága azonban, hogy
a szavaknál hatékonyabb eszközt birtokolnak. Vájer
Szilvi például a tánc segítségével kommunikál: mozdulatai szinte mindent elárulnak róla.

Vájer Szilvi átlagos paksi családból származik. Gyermekkori élményei közé tartozik,
hogy kiment a mezõre vagy a
patakpartra és figyelte a csigákat, ebihalakat. Nevének
jelentése „erdei nõ”. Vallja
magáról, hogy õ természeti
lény, szeretõ típus. A Paksi
Koktél Társas Táncegyesület
is ebbõl a szeretetbõl szüle-

Tehetségesek, fiatalok

Váradi Zsolt
Amikor a táncról beszél,
felcsillan Zsolt szeme. A 14
éves, ballagás elõtt álló fiatalember délutánjait bearanyozza a tánc. Tíz évvel
ezelõtt kezdte, közel két
éve a felnõtt csoport tagja
a Tûzvirág Táncegyüttesben. A tánc mellett Zsoltnak a zene is fontos, egy
éve basszusgitározni tanul.
Azt tervezi, hogy a bõgõt
sem hagyja ki a sorból. Három évig rajzórákat is vett,
ma is szívesen veszi elõ a
papírt, ceruzát. Kisgyermekként mozdonyvezetõ

Fotó: Fonyó Dániel (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)
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versenyeknek, és a tánc eredetét kezdte kutatni. Honnan
származik a dzsessz, a rock
and roll, honnan származik a
szamba – ilyen kérdésekre kereste a választ. Érezte, hogy a
sok balett és dzsessz mellett
finomítani kell a mozgását,
ezért tangót és a salsát tanult.
Azért, hogy a táncok eredetét
megértse, meg akarta ismerni
azt az országot és azokat az
embereket, ahonnan ezek a
táncok erednek. Elõször Argentínába látogatott, majd néhány év múlva ezt egy kubai
út követte. A kubai táncokban
azt a felhõtlen életörömöt találta meg kívülrõl, amilyennek
magát mindig is érezte belül, s
az élete ezáltal egyensúlyba
került. Ezt az egyensúlyt
azonban erõs befelé fordulás
követte. Szilvi egy teljes éven
át alig mozdult ki otthonról,
napjait meditálással, önvizsgálattal töltötte. Végül megértette, hogy valójában õ a tánc
közben is meditál, és újra felfedezte a táncot a hastáncon
keresztül, és felfedezte annak
gyógyító erejét. Szilvi életében más változás is bekövetkezett, mikor úgy döntött
gyermeket vállal. Tudatos
döntés volt ez, mégis katasztrofálisnak érezte azt a folyamatot, mire fölfogta saját döntésének következményeit. A
változást nagyon nehezen élte
meg: életét elsõsorban már
nem a tánc, hanem a gyermek
határozta meg. Ahhoz, hogy a
világlátásában ez a fordulat
bekövetkezzen, a táncot le
kellett tenni belül, s ebbe
majdnem belehalt. Végül sikerült átértékelnie az életét.
Önmagát örömlénynek tartja,
s úgy érzi, nincs más dolga,
mint táncolni. Ma is sokan
megtalálják, akik tõle akarnak tanulni, de különösebb
tervei nincsenek, nem akarja
önmagát bilincsbe verni. Biztos abban, hogy küldetése van
az életben, s hogy annak köze
van a tánchoz és a gyógyításhoz. Õ ebben hisz, és a szeretet erejében.
Szász Tibor
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Sporthírek
röviden
A duisburgi kajak-kenu

világkupán a paksi Kozmann György a csepeli
Kolonics Györggyel az oldalán a C-II 500 m-es
döntõben
bronzérmet
szerzett. Az 1000 m-es
döntõben sajnos nem tudtak elindulni, mivel a lábtámaszuk közvetlenül a
rajt elõtt eltört.
(cseri)
A Tolna Megyei Tájfutó

Szövetség a Szekszárdi
Expo-val közösen szervezte meg az Expo Kupa
Tájfutóversenyt május
utolsó vasárnapján. A
Paksi SE tájfutói tizenöten álltak rajthoz, közülük kilencen éremmel tértek haza a viadalról.
Aranyérmesek
lettek:
Nagymárton Géza, Sélei
Marcell, Feil Adrienn.
Ezüstöt Miholics Gábor,
Rácz Péter és Feil Adrienn hozott haza. Bronzéremmel Domonik Lázár,
Sági Olívia és Bosnyák
László büszkélkedhet. A
PSE tájfutói legközelebb
két hét múlva a Szeged
Kupán állnak rajthoz.
SJ

SPORT

Lépéselõnyben az ASE
Az ASE NB I.-es férfi kosárlabdacsapatának a negyeddöntõben tizenkét nap és öt
mérkõzés kellett a Szolnok legyõzéséhez, a Körmend elleni
elõdöntõben már hét nap és
három mérkõzés elég volt a
párharc megnyeréséhez. Pedig nem tûnt ez ennyire könynyûnek. Aki már járt a körmendi csarnokban, az tudja,
milyen pokoli légkör várja a
vendégcsapatokat. Ráadásul
az alapszakaszban egyedül a
vasiak tudtak otthon és a
Gesztenyés úton is nyerni az
Atomerõmû ellen.
Annak ellenére, hogy szerdán volt az elsõ mérkõzés, nagyon sok szurkoló érkezett
Körmendrõl.
Buzdították
csapatukat becsülettel, a vendégek Lopatka vezérletével
tartották is magukat, az elsõ
félidõ végén „csak” öt pont
volt az ASE elõnye. A harmadik negyedben sebességet
váltott a paksi csapat, és már

ekkor eldöntötte a mérkõzést,
a végén magabiztos 88–68-as
hazai gyõzelmet mutatott az
eredményjelzõ.
A második mérkõzésen Körmenden az elsõ félidõben 9
pontos elõnyre tett szert a
Paks, melyet azonban a 35.
percre ledolgozott a Körmend, sõt két perccel a vége
elõtt már 5 ponttal vezetett.
Jól hajrázott azonban az
ASE, és a két másodperccel a
vége elõtt elért Grizzardduplával 80–78-ra nyerte a
mérkõzést.
A harmadik összecsapásra
már kevesebb körmendi szurkoló érkezett, köszönhetõen a
2:0-s ASE vezetésnek, és a
keddi idõpontnak, de így is
hatalmas hangerõvel biztatták csapatukat. Az elsõ félidõ
úgy alakult, ahogy azt egy
paksi szurkoló legszebb álmaiban elképzeli. Nagyon jó játék, Grizzard-show, és a 20.
perc végén 50–30 az ASE

Véget értek a floorball

A finnországi Tamperében

rendezték a cselgáncs
Európa-bajnokságot. A
tizenegy magyar induló
között három paksi sportoló, Mészáros Anett,
Braun Ákos, és Bor Barna is tatamira lépett. Az
Atomerõmû SE Európaés világbajnoka, a 73 kgban versenyzõ Braun a
kilencedik lett, a 70 kg-os
kategóriában induló Mészáros Anett helyezetlenül végzett. A +100 kgban Bor Barna a hetedik
helyet szerezte meg.
cseri

javára… Azt nem tudni, hogy
a hazai játékosok már megnyertnek tekintették-e a találkozót vagy sem, de az biztos, hogy a második félidõre
nem egy feltartott kezû Körmend jött ki. Tíz perc alatt tíz
pontot sikerült is faragniuk
hátrányukból, és óriási akarással vágtak neki az utolsó
negyednek. Az ASE kapkodott, hibát hibára halmozott,
és nagyon megnehezítette saját maga számára a mérkõzést. Végül egy utolsó másodpercben szerzett Pavliktriplával számszerûen biztosnak mondható, 77–70-es gyõzelmet aratott Zsoldos legénysége, és bejutott a bajnoki döntõbe.
A döntõ másik résztvevõje
az Albacomp, amely öt mérkõzésen 3–2-re gyõzte le a
PVSK Pécs-EXPO-t.
Lapzárta után érkezett: a
döntõ elsõ mérkõzése: ASEAlbacomp 83–68.
(kovács)

Nagy érdeklõdés mellett rendezték a III. Gyõri Sárkányhajó Fesztivált, a viadalra több mint hetven csapat nevezett. Tolna megyébõl elõször indultak versenyzõk sárkányhajó versenyen. A különbözõ kupákért két hajóval
szálltak harcba. Az atomerõmû tûzoltói az LHB (Military)
Kupa 2. helyét szerezték meg nyolc induló közül. A pár hónapja alakult paksi sárkányhajó klub és a tolnai sárkányhajó klub közös csapata, a Tolnai Sárkányok a Team Kupáért versenyezett, tizenhat induló közül a negyedik helyen végeztek. A következõ országos sárkányhajó versenyt július 23-án Tolnán rendezik. Képünkön a paksi tûzoltók csapata látható.
(cseri)

diákolimpia küzdelmei. A
Deák Ferenc Általános Iskola tanulói megnyerték a városi, megyei, területi versenyeket. Az országos döntõ
eredményét Poór József edzõ
értékelte: U15 lány – IV.: csalódás, ez a legrosszabb helyezés az elmúlt hét évben. U15
fiú – III.: megfelelõ, csak a
hazai debreceni iskola ellen
blokkoltunk le. U13 fiú – III.
egy budapesti legény az
egész mezõnyt megszórta,
minket is. U11 fiú – I.: nagy
meglepetés, okos taktikával,
apró gólokkal, gyõzelmekkel,
szépen fû alatt, nem várt, de
annál értékesebb gyõzelem.
U13 lány– bajnok: Ez a csapat esélyes volt, még azt is elbírta, hogy egyik legjobb játékosa beteg volt. Csak a
döntõ, az addig is nagyszerûen játszó Eger ellen volt izgalmas, de az is csak 2:1-ig,
utána jött a henger 6:1.
Fotó: Paksi Sárkányhajó Klub

SPORT

Elsõ vagy
másodosztály?

Felbõgtek a motorok

Lapzártánk idején még nem
született döntés, hogy NB I.ben induljanak-e a Paksi
Sportegyesület labdarúgói.
Az anyagi és egyéb feltételek
megteremtésérõl az egyesület vezetõsége az önkormányzattal és a lehetséges
szponzorokkal tárgyal. A labdarúgócsapat június 4-én,
15.15-kor, hazai pályán játszsza utolsó mérkõzését, utána
az éremosztó, majd nagyszabású ünnepség veszi kezdetét. Megkérdeztük olvasóinkat, hogy vélekednek az NB
I.-es szereplés lehetõségérõl:

Mayer Gábor: Igazából nem

kísérem figyelemmel a focit,
de örülök annak, hogy kiharcolta a feljutást a Paksi SE.
Anyagilag az indulás biztos
sokba kerülne, nem beszélve
egy új stadion építésérõl. Az
ASE-val szerintem össze kellene fogniuk, és közös megoldást keresniük.

A márciusi Köztársaság Kupa futama után május 21-én
a
MAMS
Tömegsport
Motocross Kupa 4. fordulóját rendezték a csónakház
melletti területen. Mintegy
ezer-ezerötszáz fõ volt kíváncsi a paksi pályán rajthoz álló versenyzõk produkciójára. A 125 és 250 ccm-es
géposztályban négy kategóriában (A, B, Extra és
Senior) indulhatott az a több
mint száz motoros. Tizenheten paksi színekben versenyeztek.
– A pálya jó állapotban
van, teljesen alkalmas volt a
kupa zökkenõmentes lebonyolítására – árulta el Márkus László fõszervezõ. Nem
csak nézni és figyelni lehe-

tett, a merészebbek meg is
mutathatták tudásukat. A
futamok közti szünetekben
ugyanis többen nyeregbe
szálltak a versenypálya mögötti területen, ahol megismerkedhettek a quadozás
élményeivel.
A kupa paksi fordulójának
összesített eredménye alapján a paksiak közül hárman
állhattak a dobogó második
fokára. Krausz Tibor a 125
A, Nagy Gábor a 250 B és
Kosztolányi Dezsõ a 125
Senior kategóriában bizonyult a második legjobbnak.
A Tömegsport Motocross
Kupa következõ fordulóját
június 4-én Csolnokon rendezik.
fellinger

VÉDJE GYERMEKE
SZEMÉT
Petróczki József: Sportsze-

retõ ember vagyok, ahogy az
óváros jelentõs része. Igenis
fel kell kerülni, úgy érzem, a
csapat helyt tudna állni az elsõ
osztályban is. Büszkének kell
lenni, hogy a PSE lehet az elsõ Tolna megyei NB I-es focicsapat. Ehhez mindenképp
több támogatás, stadion kell.
Fotók: Fonyó Dániel (balra), Juhász Anikó (jobbra fent)

MÁRKÁS NAPSZEMÜVEGGEL!
0–12 éves korig viselhetõ, UV-szûrõs,
polarizált, mûanyag, színes gyermekszemüvegek vásárolhatók üzletünkben.

7030 Paks,
Dózsa Gy. 44.
Telefon:
75/511-246

17

Twirling-hírek
A Paksi Elevenek Twirling
Sportegyesület versenyzõi
a márciusban Pakson tartott Dunántúli Twirling
Bajnokságon elért eredményeik alapján vehettek
részt a kisvárdai országos
bajnokságon, amelyen hét
egyesület 62 sportolója vetélkedett a különbözõ kategóriák bajnoki címéért.
Az Olaszországból érkezett Isabella Beltramo
nemzetközi bíró értékelte
a kûröket az európai és világversenyeken szokásos
szempontok alapján. A
paksi csapatot alkotó nyolc
lány, Mezõsi Judit, Gazdag
Gabriella, Mezõsi Ráhel,
Bíró Andrea, Ékes Edina,
Kovalcsik Réka, Tóth Anita és Tóth Enikõ három
arany, két ezüst és két
bronzéremmel tért haza. A
lányok edzõje Kiszliné
Kristofics Szilvia és Nikl
Aranka. Az elmúlt években
Õzse Gabriella edzette az
Eleveneket, akikkel ez év
márciusáig foglalkozott.
-vt-

Két keréken
Péter Gyula, a Paksi Autó és
Motorsport Egyesület szakosztályvezetõje a GSXR
Klub Kupa idei elsõ versenyén új motorral, egy
SUZUKI GSXR 1000 K5tel, új kategóriában indult.
A Pannónia-ringi 14. hely
után a Hungaroringen
versenyzett. „Sajnos a rajtom nem sikerült túl jól, és
az elsõ kanyarnál is beragadtam, úgyhogy csak
tizenötödiknek tudtam elfordulni” – idézi fel a versenyt a paksi motoros, aki
végül az elõkelõnek számító
10. helyet szerezte meg.
Amúgy a versenyt Zács
Zoltán nyerte, Ács Ferenc
és Császár András elõtt.
-kg-

MOZAIK
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Mit süt-fõz ma?

Kanczlerné Eszter
Kanczler Istvánné, Eszti néni neve
fogalom a városban. Talán négy szóval tudnám õt jellemezni: nagy szeretet és jó bor. Eszti néni hosszú évek
óta kéz a kézben jár a borokkal, hiszen pincevezetõként és a Hegyközség elnökeként is napi kapcsolat fûzi
a mennyei nedûhöz. Néhányszor jómagam is megfordultam nála a pincészetben, és a bor mellé néhány jó szó
is mindig dukált. Fõzõtudományát
csak hallomásból ismertem, de elmondások szerint a töltött káposztája
párját ritkítja.
Megkeresésemre rögtön meg is osztotta velem egyik kedvenc receptjét,
ami most kivételesen nem a töltött
káposzta volt, hanem férje, Pista bácsi egyik alkotása, ami a mai napig
két felnõtt gyermekének, Eszternek
és Pistinek, sõt a barátoknak is
ínyenc csemegéje. Eszti néni, elmondása szerint férjhezmenetelekor még
nem tudott fõzni. Igazából nem is volt
szüksége rá, mivel nagy volt a család
A „Jugjó” japán találmány,
mi felnõttek keveset tudunk
róla. Ha jól emlékszem, pár
éve a gyerekek
körében nagy
sikert aratva,
rajzfilmként került a köztudatba. Ezzel még nem is volna semmi baj, bár
akad némi kivetnivaló a mese mondanivalójában – lehet nem is volt neki? – és minõségében is. Egy biztos, a játék a rajzfilmnek köszönhetõen indult el világhódító útjára. Csak
remélni merem, hogy nálunk elakadt. Én, egy
esõs hétfõ délutánon, kisfiam jóvoltából ismerkedtem meg a „Jugjó” kártyák rejtelmeivel…
A játék menete elsõ ránézésre egyszerûnek
tûnik, adott egy játékmezõ és vannak kártyák. A játékosoknak (kettõ, illetve páros
csatánál négy harcosról van szó), húznia kell
öt lapot, ebbõl kettõt le kell helyezni a mezõre, és indul a játék. Hogy ezután mit miért teszünk, azt a kártyán szereplõ pontok, illetve
instrukciók döntik el. És itt van a kutya elásva! Miután megkaptam a magam adagját, találomra kiválasztottam egy kártyát, és mo-

Hozzávalók: 1 és fél – 2 kg krumpli, fél
kg füstölt szalonna, fél kg közepes vöröshagyma, 2 db egész csirkemell filé, kevés
só, olaj, hurkapálca.

Plörõ

Yu-Gi-Oh!
hón olvasni kezdtem. Szégyen ide, szégyen
oda, amikor elkap a játék heve, nem vagyok
tekintettel sem élõre, sem holtra. Kisfiam, elsötétült tekintetembõl tudta, nincs esélye!
(Utólag volt képe azt állítani, hogy inkább
tûntem ütõdöttnek, mint félelmetesnek.)
Szóval ott tartottunk, hogy olvasni kezdtem,
A kártyám neve „Vér Fejsze Varázslat Vadállat” volt – már akkor gyanakodnom kellett
volna – az instrukció pedig így hangzott:
„Szerfõlöt verekedõ varázslat vadállat ember
kézben feisze gyakran vér van!” Ötször futottam neki, mire rájöttem, hogy a hiba nem az
én készülékemben van. A játék a továbbiakban, mint ahogyan sejtik, röhögésbe fulladt.
Könnyezõ szemmel és elcsukló hangon, felváltva olvastuk fel a legszebb alkotásokat.
Nem venném a lelkemre, ha önök kimaradnának ebbõl az élvezetbõl.
Már a kártyák, illetve harcosok neve is izgalmas. Csak néhány a sok közül:
Bármészáros, Monarchia Mindössze, (nem
elírás, a részemrõl biztosan nem!) Szuperszonikus Kacsa, Emberszerû Féreg-Gácsér,
(ez valami keleti szárnyas imádat lehet) és a

és édesanyja minden nap fõzött. Késõbb pedig Pista bácsi vette kézbe a
fakanalat, majd közösen birtokolták
a konyhát. A rablós húsra szintén
férje tanította.
A hurkapálcákat akkora darabokra
vágjuk, hogy beleférjenek egy nagy
lábasba. Egyik felét hegyezzük ki. A
krumplit és a hagymát karikázzuk fel
3-4mm-es darabokra, a szalonnát és a
csirkehúst pedig hasonló méretûre
kockázzuk. A szalonna lényegtelen,
hogy milyen fajta, a fontos az, hogy
jó füstölt legyen. Sózzuk be a csirkét.
Ezek után jöhet a feltûzés lassú mûvelete, de Eszti néni szerint a késõbbi élvezet megéri a bíbelõdést. A sorrend fontos: krumpli, szalonna, hagyma, hús és így tovább, míg a pálca tele nem lesz. Miután elkészültünk, forrósítsunk a lábasban annyi olajat,
hogy ellepje a pálcákat. Addig kell
sütni, míg a krumpli széle szép piros
lesz. Tálaláskor mustárt adjunk hozzá. Beszélgetésünk végén Eszti néni
hozzáfûzte, hogy vörösbort kínáljak
mellé és vigyázzak magamra. Ugye
mondtam, hogy szeretet és bor!
sete
kedvencem: Leesni Nyúlós Gödör! Ennek a
kártyának az ereje sem kismacska: „Ellenfél
van hívás, forgatni hívás, különleges hívás
siker, lehet mûvelet. Csak ez szörny maradni
region, támadni hatás kivonás fél” (Ilyen lehet, ha egy külföldi parodista magyarul halandzsázik.)
A Véres Cser harcos a következõket tudja:
„Hívás ez kártya síkort, öt kézbe MÁR HALÁL
FA van különleges hives erõ”. Oda van írva,
úgy hogy biztos igaz! A legfélelmetesebb
azonban a Kellék Páncéltörõ Harcos, mely egy
„Bogar nemzetség kiméra támadni erõ meg
700 egész bogár nemzetség sor maszály elkészíteni kártya”. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy kizárólag magyarul nem tudó japánok fordították le – gyanítom szótárból – a
kártyákat, akad teljesen korrekt fordítás is; „A
következõ Készenléti Fázisodig vegyél el egy
szörnyeteget a te oldaladról a játékmezõn. A
kártya azonban beleszámít az öt kártyás
Szörny Zóna limitbe”. Értik ugye?
Hát én nem! Nem értem, hogyan kerülhetett
kereskedelmi forgalomba ez a silány minõségû kártyajáték, azt meg végképp nem értem,
hogy nem tûnt fel eddig senkinek! Sajnos én
sem vagyok kivétel, kisfiam több éves gyûjtésének köszönhetõen, ez idáig több mint 700
’jugjó’ kártyát vásároltunk össze!
Hahn Szilvia
Fotó: Fonyó Dániel (fent), Csahóczi Fotó (lent)

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

Mozi
Június 9. (péntek) 20 óra
MOTEL
feliratos amerikai horrorfilm
Június 11. (vas.) 20 óra
UNDERWORLD:
EVULOTION
Szinkronizált amerikai
sci-fi-horror
Június 14. (szerda) 20 óra
BEFEJEZETLEN ÉLET
Feliratos amerikai-német
dráma

Pünkösdi programok

TelePaks

A német nemzetiségi nappal kezdõdik a pünkösdi fesztivál a piactéren június 3-án. Délután fél négykor a
Roger Schilling Fúvószenekar térzenéje teremti meg a
hangulatot, majd fellépnek a környékbeli sváb hagyományõrzõ csoportok. A Paksi Német Önkormányzat
15.30-tól l8 óráig meghívja Paks város nyugdíjasait egy
korsó hideg sörre is. Este tíz órakor kezdõdik a bál.

A PSE NB II.-es labdarúgócsapata a Hévíz ellen lép
pályára a paksi közönség
elõtt. A másodosztály bajnokának utolsó mérkõzését felvételrõl június 5-én, hétfõn,
17:30-tól láthatják a TelePaks mûsorán.

Június 4-én, 10 órakor látványos utcai felvonulással
veszi kezdetét a sörfesztivál. Délig a piactéren fergeteges óriásbábos vásári komédia és szerszámíjász bemutató várja a közönséget. A délutáni fellépõk között találjuk Tóth Gabit, Palcsó Tamást és a Három Grácia
hegedûtriót. Fél kilenckor vérpezsdítõ latin-amerikai
zene csendül fel, majd végezetül az estét utcabál zárja
a Tuki trióval.

Június 16. (péntek) 20 óra
TÉTOVA TANGÓ
Feliratos francia dráma
7100 Szekszárd,
Kossuth L. u. 13.
Tel.: 74/311-814

Kiállítás
A mûvelõdési központ
nagykiállítójában kiállítást
láthatnak június 11-ig Kõszegi István népi hangszerkészítõ, Godóné Varga
Piroska szövõ, Erdei András gyékénytárgy-, és Sáfrány László fajátékkészítõ
munkáiból.

Ajánlatunk

36.850.- Ft

megtakarítást jelent személygépkocsi kategóriában.

Tanfolyam indul:
június 7-én (szerda) 15 órakor,
június 21-én (szerda) 15 órakor

Pakson, az Energetikai Szakközépiskolában.
Jelentkezni: A HELYSZÍNEN,
vagy a 74/311-814, 20/498-8383 telefonon.

www.tempo-autosiskola.hu

A kiskiállítóban az ÖKO
Munkacsoport által kiírt
környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódó rajzpályázatra beérkezõ alkotásokat tekinthetik meg.
A nagykiállító külsõ falánál a Balogh Antal Katolikus Iskola által kiírt „Keresztény gyökereink – Piros Pünkösd Napja” c.
rajzpályázat
anyagából
nyílik kiállítás 9-én 17 órakor, ami egyben eredményhirdetés is lesz.
A Dunakömlõdi Faluházban Hrivik Lászlóné kézimunkáit nézhetik meg.
A paksi Városi Múzeumban „Sváb lakodalmi szokások Paks környékén”
címmel láthatnak kiállítást.
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Salétromos, nedves
házak szigetelése
bontás nélkül

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig

Simon Zoltán
aquapol képviselõ
70/364-9917,

Telefon:
75/315-983
20/9450-992

e-mail: sinyazozo@freemail.hu

Fortuna 96,3 MHz
Bemutatkozik: a Tér-adó
A Tér-adó címû magazinunkat minden hétfõn 19:00 órától 20:30 óráig hallhatják a
Fortuna paksi frekvenciáján.
A Tér-adó egy könnyûzenei
magazin, melynek specifikuma, hogy csak a magyar
könnyûzenével foglalkozik.
A heti másfél órában stílushatárok nélkül a magyar
könnyûzene összeállításaival
jelentkezik, emellett stúdió-

beszélgetésekkel, élõ interjúkkal, valamint a lehetõ legtöbb hazai koncert- és programajánlóval, azokról élõ
helyszíni tudósításokkal, beszámolókkal jelentkezik. A
mûsor célja, hogy teret adjon
az amatõr együtteseknek is,
így valamennyi helyi és környékbeli amatõrt is bemutatunk.
A címre visszautalva a mûsor valóban tér-adó, mert

Az Atomerõmû SE – Albacomp bajnoki döntõ 3. mérkõzését június 7-én, szerdán
17 óra 30-tól felvételrõl sugározza a Városi Televízió.
Három Pont címû kulturális
mûsorunk június 8-án, csütörtökön új adással jelentkezik. A téma ezúttal a III.
Csámpai Találkozó lesz,
melyrõl a szervezõkkel Tell
Edit mûsorvezetõ beszélget.
HIRDETMÉNY
Paks Város Polgármestere értesíti a
lakosságot, hogy az önkormányzathoz
a lakosságtól, érdekeltektõl beérkezett
kérések alapján elkészült Paks helyi
építési szabályzatának és szabályozási
tervének felülvizsgálati, módosítási
anyaga. Az anyag személyesen megtekinthetõ ügyfélfogadási napokon (hétfõ, kedd, szerda 8–15.30, pénteken
8–12.00) a polgármesteri hivatal mûszaki osztályán, a 232. irodában, valamint a www.paks.hu internetes oldalon. A módosítással kapcsolatban telefonon is felvilágosítást lehet kérni a
75/500-512-es számon.

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

olyan elõadóknak, együtteseknek,
programoknak,
megszólalásoknak ad teret,
és teremt fórumot, amelyek
a hazai rádiós mûsorok
többségében nem kapnak
helyet.
Várja Önöket a Tér-adó
két szerkesztõje és házigazdája: Zomborka Zoltán és
Kozma Gyõzõ. A mûsor zenei szakértõi: Ruff Ferenc és
Simon Péter.
A program az ORTT támogatásával valósul meg.
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