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Paksi aranyesõ
Harmadszor is bajnok lett az Atomerõmû SE
férfi kosárlabdacsapata, miután 3–0-ra legyõzte régi, nagy riválisát, az Albacompot. Zsoldos
András gárdája a Magyar Kupában ezüstérmet szerzett ebben a szezonban.
A PSE labdarúgói is történelmet írtak: elsõ
Tolna megyei csapatként jutottak a nemzeti
bajnokság elsõ osztályába. Az NB I-es szerepléshez szükséges anyagi feltételek is biztosítottnak tûnnek.
Összeállításunk a 16. oldalon.

Vegyes érzelmekkel fogadták a
paksiak a körforgót, melyet nemrég
adtak át a fõutcán.
3. oldal
Mittler József, a Vak Bottyán
Gimnázium igazgatóhelyettese
kapta meg a Gyermekeinkért kitüntetést.
6. oldal
Dr. Imre József szülés-nõgyógyász
személyében új orvosa van a paksi
központi rendelõnek.
9. oldal

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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HEFOP
Fõként szociális szakemberek vesznek részt azon a
képzésen, melyet a Humánerõforrás Operatív Program támogatásával a paksi
kistérségben szerveznek. A
projekt egy Pakson tartott
konferenciával vette kezdetét, ahol a képzés résztvevõi, illetve az önkormányzatok, szociális intézmények képviselõi megismerhették a program elméleti
és gyakorlati részét. A tanfolyamot a sárszentlõrinci
Zsivora György Népfõiskolai Alapítvány az Együtt a
Munkaerõpiac Fejlesztéséért Alapítvánnyal szervezi.
A sárszentlõrinci szervezet titkára, Kocsis István
elmondta, a munkaerõ-piaci mentorok képzésén százan vesznek részt. Közülük
nem mindenki a paksi kistérségben él, így nem csak
az itt lévõ települések némelyikén, hanem Pécsett,
Simontornyán, Kölesden is
lesz elméleti képzés, hiszen
a szándék az, hogy közel vigyék a tanfolyamot a
résztvevõkhöz. Az elméleti
képzés 36 órás, ezt kétnapos, bentlakásos tréning
követi. – A cél, hogy olyan
ismeretekhez jussanak a
szakemberek, amelyek segítségével azokon tudnak
segíteni, akik tartósan
munka nélkül vannak – tájékoztatott Almási Martina. Az Együtt a munkaerõpiac fejlesztéséért Alapítvány projektmenedzsere
hozzáfûzte: húszmillió forint támogatást sikerült elnyerniük ehhez a projekthez.
-vt-

2006-os évben ismét meghirdetésre kerül az 5 héten át tartó
Családi parlagfûgyûjtés:
június 7-tõl július 12-ig.
Védõkesztyû igényelhetõ
„Együtt a parlagfû ellen”
Alapítványnál 7030 Paks,
Gesztenyés u. 24. Tel. 75/510-413

VÁROS

Árok utcai átok

Lakossági fórumon számolt be választási ígéreteinek teljesítésérõl Ulbert
Sándor. A II-es körzet önkormányzati képviselõje
sorra vette azokat a pontokat, melyeket jelölttársaival megfogalmazott a kampány idején, s ígéretet tett
megvalósításukra.
A megbeszélésen a képviselõ beszámolt több ered-

Gyulai Ilona
Elkeserít ez az árok. 13
éve lakom itt, és azóta ígérik, hogy befedik. A legnagyobb problémákat viszont
az elöregedett csövek jelentik, hiszen rendszeresen vannak itt csõtörések,
amik tönkreteszik az utat
és a házakat.

ményrõl, de szó esett a
megoldandó problémákról
is. Ilyen például az Árok
utcai vízelvezetõ árok lefedése. A fórumon Ulbert
Sándor elmondta, a tervek
még az idén elkészülnek.
Arra is ígéretet tett, hogy
ez a beruházás a következõ
év költségvetésének tervezésekor az elsõk között szerepel majd. Ezt Hajdú János polgármester is megerõsítette a fórumot megelõzõ bejáráson. A lakók
azonban türelmetlenek, azt
mondják, nem hisznek már
az ígéreteknek, hiszen sokszor eljátszották a bizalmukat. Az Árok utcai nyílt
csapadékvíz-elvezetõ árok
nagy problémát jelent az
ott élõknek. Egyrészt az
ott lefolyó víz néha kellemetlen szagokat áraszt,
sok szemetet szállít és
hagy maga után, másrészt
pedig az árok rossz állapota miatt a csapadék beszivárog a lakóépületek alá,
így a házak állapota romlik.
A lakók szerint rossz az
Árok utca közmû rendszere
is, hiszen gyakran fordul-

nak elõ csõtörések, ezeknek a következményeképpen pedig toldozni-foldozni
kell az utat.
Problémaként merült fel
a Szent István tér, és az ott
lévõ úgynevezett lengyel
park állapota. A képviselõ
elmondta, hogy több pályázatot is benyújtottak az
Európai Unióhoz a város
múzeumsziget programjának megvalósítására. Ha ez
sikerrel jár, a park is új arculatot kap. Ulbert Sándor
beszámolt arról is, hogy rövid idõn belül kihelyezik a
KRESZ-parkba az új, európai uniós elvárásoknak is
megfelelõ játékokat, melyekre gyártójuk tíz év garanciát vállal. – Nem csak
beszélgetés és tanakodás
szintjén folyik a város és a
körzet építése, hanem tettekkel bizonyítom, hogy a
választók
nem
hiába
tiszteltek meg bizalmukkal
– összegezte a képviselõ,
aki komoly eredménynek
tartja azt is, hogy a lakossági fórumon közel százan
vettek részt.
Polgár Tamás

Pfujd Lászlóné
Háborgunk, mint a tenger,
évek óta. Egyrészt a közlekedés, másrészt a bûz miatt. Több éve cirkuszolunk
a lefedés érdekében, de
mindig elutasítanak. Azt
mondják, túl sokba kerül.

Tóth István
Körülbelül 15 éve lakom
itt. Minden képviselõjelöltnek az volt az elsõ ígérete,
hogy lefedik az Árok utcát,
de ez eddig még egyiknek
sem sikerült. Nagyon sokat szenved emiatt az utca.
Utoljára a román alföldön
láttam ilyen állapotokat.

Fotók: Fonyó Dániel
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Körforgó: eltérõ vélemények
Megépült, használatba vették a paksiak a körforgót.
Nem egy autós tétován, feleslegesen lassítva érkezik az
új keresztezõdésbe. Olyanok is akadnak, akik elfeledkeznek az irányjelzõ használatáról kifelé jövet. Még
szokni kell az új helyzetet, s ráadásul a rend sem állt
még helyre. Most a Táncsics utca van lezárva, kerülõre
kényszerítve az autósokat. Rövidesen a Vak Bottyán
Gimnázium elõtt fognak építkezésbe, de ez már egy másik történet…
Kicsit hitetlenkedve figyelték
a járókelõk a körforgalom
építését. Lapunk is feltette a
kérdést a kivitelezõnek, vajon
lifttel kell-e átemelni az autókat a nagy szintkülönbség miatt. Nincs szükség ilyesmire,
sõt az is kiderült: az is tévhit,
hogy kicsi a körforgó, és nem
férnek el benne a csuklós buszok, kamionok. Nemeskéri
Zsolt, a Gemenc Volán területi igazgatója ezeket a mendemondákat az újdonság hatásával magyarázza. – A tervezõk minden bizonnyal tisztában voltak azzal, hogy mennyi
hely kell a jármûvek fordulásához – tette hozzá.
A keresztezõdés átépítésével a buszmegállók helye is
megváltozott. Legtöbb most
már végleges helyén van,
nem úgy a régi rendelõ köze-

lében lévõ, ami korábban a
gyógyszertár elõtt volt, s átkerült a Duna Hotel elé. Ez
utóbbi lesz majd a végleges
hely, mondta Hum Ferenc, a
polgármesteri hivatal mûszaki osztályának vezetõje. Átmeneti idõre visszakerül még
a gyógyszertár elé, majd
vissza oda, ahol most van, miután itt buszvárót építtetett
az önkormányzat.
Van egy közvetett hatása is
a körforgalom megépítésének, bár ez korábbra nyúlik
vissza. Az utasok kérték,
hogy a lakóteleprõl induló helyi járatok mindegyike menjen be az autóbusz-pályaudvarra, hiszen ott a rendelõintézet, illetve több bevásárlóközpont. Az építkezés, forgalomelterelés idején ez így is
történt. A Gemenc Volán az

ezalatt szerzett tapasztalatok
alapján úgy döntött, ezen
nem is változtatnak, így ezentúl ezek a járatok is a buszpályaudvar érintésével járnak.
A rendõrség egyébként üdvözli a körforgalom megépítését. Bakonyi László közlekedésrendészeti alosztályvezetõ
egyértelmûen úgy foglalt állást, hogy jó hatással lesz a fõutca forgalmára, ahol egyébként a reggeli és a délután
négy-öt körüli idõben volt a
legnehezebb közlekedni. Eddig szinte képtelenség volt a
Kápolna utcából, Táncsics utcából balra kanyarodni, vagy
akár feljutni a fõutcára, a körforgalom ezt a kérdést megoldja, erõsíti meg Mónus Attila is. A paksi rendõrkapitányság közlekedési és közrendvédelmi osztályvezetõje szerint a körforgó szükségessége mellett érvként felhozott
halálos baleseteknek viszont
nem a keresztezõdés volt az
oka, hiszen – mint mondta –
mindkét esetben egyenesen
közlekedõ autó gázolt zebrán
áthaladó gyalogost. A körforgalom azonban a rendõrök
szerint önmagában nem old

Bernáth Lajos
A tél ellenére elég gyorsan
elkészültek a körforgalommal. Jól megtervezték, és kiváló konstrukció lett szerintem. Jót tesz Paksnak, mert
itt mindig sok baleset volt. A
gyalogosok is biztonságosabban közlekedhetnek, mert
szûkebb lett az út, így lassítaniuk kell az autósoknak.

Vinkovics Erzsébet
Én általában gyalog járok. A
körforgalom elkészülte óta
könnyebb a közlekedés, de
azért van még néhány pont,
ahol olykor akadozik a forgalom, például ahol még
építkeznek. Ennek ellenére
eddig gyalogosként csak
kedvezõ tapasztalataim vannak a körforgalomról.

Bíber Imréné
Ha teljesen befejezik, akkor
még gördülékenyebb lesz a
közlekedés. Úgy érzem,
gyorsítja
a
forgalmat.
Busszal járok, és korábban
az építés alatt sokat késtem,
fõként az elterelések miatt.
Most, hogy nagyjából viszszaállt a régi rend szerencsére ez már a múlté.

Fotók: Fonyó Dániel
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meg semmilyen problémát, a
balesetmentes közlekedés záloga a szabályos, körültekintõ
közlekedés. Mónus Attila külön felhívta a figyelmet arra,
hogy a Deák iskolába járó diákokat autóval szállító szülõknek nem javasolja, hogy az iskola elõtt álljanak meg, mint
ahogyan azt eddig tették. Itt
ugyanis megszûnt a zebra,
nincsenek biztonságban a
gyerekek. A zebra most a
körforgalomban van, ahol –
mivel lassabban haladnak az
autók – biztonságosabb az átkelés. A parkoló megépülésével a megállás, várakozás sem
jelent majd problémát.
Ugyanennek a beruházásnak a részeként átépítették az
utat az ESZI-ig. Ez – mint
többen szóvá tették – keskenyebb a korábbinál. Ezzel
Faller Dezsõ szerint csökkenteni szeretnék a száguldást, s
ezzel a balesetek számát. A
beruházásokért felelõs alpolgármester azt is elmondta,
hogy a fõutcán a napokban
újabb építkezésbe kezdtek.
Ez már nem az önkormányzat megrendelésére és finanszírozásában történik, hanem
a tavaly átadott TESCO beruházás része.
Vida Tünde

Vörös Judit
Teljesen feleslegesnek tartom, semmivel sem javult a
közlekedés a korábbihoz képest. Lassítja a forgalmat,
és sokkal nehezebb a nagyobb autóknak be- vagy kihajtani. A gyalogosoknak
sem könnyû a helyzetük,
most még több zebrán kell
átkelniük.
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Esõs pünkösdi fesztivál
A pünkösdi fesztivál nyitó
rendezvénye, a hagyománynak megfelelõen, a
német nemzetiségi nap
volt, ahol Hajdú János polgármester köszöntötte a
vendégeket. A Paksi Közmûvelõdési Kht. és a Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat szervezésében hagyományõrzõ csoportok mutatták be táncés zenei programjukat a
közönségnek. Az elmúlt
évek során volt, hogy Budapest környékérõl hívtak
vendégeket, de jártak nálunk csoportok Baranya, illetve Veszprém megyébõl
is. Idén ismét Tolna megye
volt soron, Paksról és a
környezõ településekrõl
érkeztek a fellépõk. Bemutatkozott a györkönyi, a

németkéri, és a mözsi hagyományõrzõ csoport. Felléptek a II. Rákóczi Ferenc
valamint a Bezerédj Általá-

A Roger Schilling Fúvószenekar májusban ünnepelte

fennállásának 15. évfordulóját. A társaság kezdetben kölcsönhangszereken játszott, majd néhány hónap múlva a
dunakömlõdi Német Nemzetiségi Egyesület támogatásával saját felszerelést vásárolt. Az alapítók tizenhatan voltak. Ezt a zenekari létszámot máig megõrizték, bár az akkori tagok közül már csak nyolcan maradtak. Többen már
iskolásként együtt zenéltek, így nem csoda, hogy nagyon
összetartó társaságról van szó, jól ismerik egymást, átélik
a másik örömét, bánatát. Leginkább sváb zenét játszanak,
keringõt, polkát, és lädlert – azaz lassúbb keringõt –, de
indulók is szerepelnek repertoárjukban. Rendszeresen
hívják õket például a németkéri német nemzetiségi napra,
Szekszárdra, de zenélnek a helyi nemzetiségi nap és az
õszi sörparti mellett a saját szervezésû hagyományos sváb
bálon is. Ami a külföldi szerepléseket illeti, többször felléptek a spanyolországi Callelaban évente megrendezett
bajor sörpartin, Németkér testvérvárosában,
Büchenbachban is ismerik õket, valamint jártak
Laudában, Reichertshofenben és Gerlingenben. A háromévente meghirdetett német nemzetiségi zenekarok versenyében egyre eredményesebben szerepelnek, idén a legmagasabb pontszámmal, elsõ helyezettként kerültek a Déli-régió válogatójáról az országos döntõbe, amelyet õsszel
rendeznek. – Születésnapjukat együtt ünnepelheti velük a
közönség a piactéren, augusztus 26-án, a civil napon –
mondta el Horváth Margit. A Roger Schilling krónikásától
megtudtuk, hogy ennek ötlete az évforduló megünneplése
kapcsán született. A találkozón huszonnégy helyi civil
szervezet mutatkozik majd be, különbözõ programokkal,
illetve meghívták a reichertshofeni, a babarci és a jánossomorjai zenekart.

nos Iskola néptáncos diákjai, és itt voltak a taksonyi
Szigeti fiúk. A vendégeket
a Roger Schilling fúvószenekar térzenéje fogadta, és
a záró mûsort is tõlük hallhatta a közönség. Az esti

bál éppen elkezdõdött a piactéren, amikor eleredt az
esõ, így a vendégek elköszöntek egymástól, de csak
a másnapig, amikor hagyományosan sörfesztivált tartottak.
Az idõjárás ennek sem
kedvezett, hiszen már a
programra csalogató óriásbábos felvonulás alatt is
csepergett az esõ. A mûsorokat végül megtartották,
és estére többé-kevésbé
meg is telt a piactér, bár az
érdeklõdõk számán nyomot
hagyott a mostoha idõjárás. Új eleme volt a sörfesztiválnak a gumikerekû
kisvonat, mely egész nap
járta a várost, Pakson szokatlan városnézéssel kárpótolva a vendégeket, közülük is a gyerkõcöket az
elmaradt napsütésért, szép
idõért.
-gyöngy-

PAKSI HÍRNÖK
Megjelenik kéthetente, 4000 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde
Fõmunkatárs: Kövi Gergõ
Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
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Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
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Panorámakép: www.paksnet.hu
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Faller az MSZP polgármesterjelöltje

Molnár József, az MSZP volt
országgyûlési képviselõjelöltje mint kampányfõnök mutatta be a párt paksi polgármesterjelöltjeként Faller Dezsõt, aki a parlamenti választások kampányát vezette.
Molnár József elmondta, kistérségi szemléletet elõtérbe
helyezve, összeszokott csapattal készülnek az önkormányzati választásokra. Jelöltjük Faller Dezsõ tizenkét
éves önkormányzati tapasztalattal bír, két éve alpolgár-

Sofõrökre utaztak
A Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság a határõrök,
polgárõrök, a közlekedési
felügyelet részvételével kiemelt akciót tartott Pakson.
A tehergépjármû-vezetõk
pihenõidejére, valamint a
veszélyes hulladékok szállítására vonatkozó szabályok
betartását ellenõrizték. Az
utóbbinál csak egy kisebb
vétséget találtak, de a levezetett órák száma miatt
többször jártak el. Összességében 56 szabálysértõnek
helyszíni bírságot kellett fizetnie, 46 esetben feljelentést tettek a sofõr ellen. A
vezetési pihenést tekintve
17 esetbõl 16 alkalommal
bukkantak szabályszegõ sofõrre, hármat kényszerpihenõre ítéltek.
-vidaFotók: Szaffenauer Ferenc

mester. – Rengeteg felkérést
kaptam már 2002-ben is.
Most, hogy van rá mód, hogy
megválasztásom esetén gazdasági
érdekeltségemet
fenntartsam, engedtem a kapacitálásnak – indokolta döntését Faller Dezsõ, aki – mint
elmondta – nem szerette volna elhagyni a céget, amelyet
társaival a semmibõl hoztak
létre tizennégy éve. 34 éve él
a városban, s mint fogalmazott, minden rezdülését végig
élt, s azoknak tevõleges
résztvevõje volt. Jövõben a
város elsõ számú vezetõjeként szeretné kamatoztatni
azt a tapasztalatot, amire tizenkét évnyi önkormányzati
munka során tett szert. A
legfontosabbnak a kiegyensúlyozott, békés városvezetést tartja, mert – miként kiemelte – nem lehet pártpolitikát folytatni egy ilyen kis városban. Itt a 21 ezer ember
érdekeit szolgáló várospolitikáé a fõszerep. Megválasztása esetén folytatni szeretné

azt a munkát, amely a két
éve, kiegyezés alapján megteremtett együttmûködésre,
összefogásra épül. Most készülõ programjukban a városépítés, azon belül is az
utak, központi szerepet játszó parkok felújítása kap fõszerepet, de hangsúlyt helyeznek a biztos foglalkoztatás elõsegítésére, az oktatás,
kultúra szintentartására.
– Elengedhetetlen, hogy a
város vezetése kiegyensúlyozott és jó kapcsolatot
tartson fenn a Paksi Atomerõmû és a Magyar Villamos
Mûvek vezetésével, mint a
térség meghatározó szereplõivel, s fontos lenne a kormányzati szervekkel való
kapcsolat megteremtése, hiszen most nincs Paksnak, s a
térségnek
kormánypárti
képviselõje – tette hozzá a
polgármesterjelölt, aki még
a pályázati rendszer hatékony mûködtetését is fontosnak tartotta megemlíteni.
Vida Tünde

Jó szándékú károkozók
Úgy tûnik, rossz idõ jár a
Gesztenyés úti fákra. Megírtuk már, hogy nemrégiben
valószínûleg diszkóból hazafelé tartó fiatalok csonkították meg az utcában lévõ fiatal
fákat, most pedig túlbuzgó
jóakarók okoztak károkat.
Klézl Terézia fõkertész kérte a sajtó segítségét, hogy
felhívja a lakók figyelmét, ne
vegyék kézbe a fák gondozását, bízzák azt szakemberekre. Ugyanis nem feledékenységbõl, figyelmetlenségbõl
maradt el a Gesztenyés utcában lévõ fák metszése, tudatosan hagyták meg a tövön
eredõ hajtásokat. Ezeket az
oszlopos juharfákat néhány
éve ültették. A terv az volt,
hogy a lakótelep szélén térfalat hoznak ezekbõl létre. A fõkertész tájékoztatása szerint,

ezeknek a fáknak olyan a genetikai növekedése, hogy
lentrõl ágasak. Éppen ezért
nem is alakítottak ki törzset,
de valakik ezt nem nézték jó
szemmel, s minden évben belecsipegettek, fogalmazott
Klézl Terézia. Az elmúlt hétvégén a fasor egy szakaszán
megint feltisztították a fákat.
Emiatt a kertészek már nem
tudnak olyan esztétikai hatás
elérni, amit elgondoltak. Továbbra is azt kérik, hogy senki ne metssze meg a fákat,
azt majd, ha eljön az ideje
megteszik a szakemberek. A
fõkertész tájékoztatása szerint egy-két év múlva lesz a
fák habitusa olyan, hogy kialakíthatják a törzseket,
mégpedig nem úgy mint,
most összevissza, hanem egyforma magaságban. -tünde-

5

Trianon emlékére
A Fidelitas paksi csoportja
helyi általános és középiskolákhoz, valamint különbözõ
kulturális intézményekhez,
így a Városi Múzeumhoz,
könyvtárakhoz plakátokat
juttatott el, hogy felhívja a figyelmet – fõként a fiatalokét
– Trianonra.
– A nemzet kollektív tudatában máig fekete keretes
gyásznapként él az 1920. június 4-i igazságtalan országcsonkítás. Sajnálatos azonban, hogy nincs méltóképp
megemlékezve errõl a máig
ható nemzeti tragédiáról –
fogalmaz a Fidelitas közleménye. Hanol János elnök,
Szabó Krisztián és Májer
Viktor alelnökök szerint az
emlékezés fontos és szükséges, mert a mai napig a bõrén érzi Trianont például az a
szabadkai magyar fiatal, aki,
ha megszólal anyanyelvén az
utcán, azt kockáztatja, hogy
esetleg brutálisan szájba verik érte. Vagy az a szlovákiai
magyar nemzetiségû EU
parlamenti képviselõ, aki az
Európai Parlamentben felszólalhat anyanyelvén, a szlovák parlamentben viszont
nem. A Fidelitas közleménye
rámutat, a jobboldal választási gyõzelme esetén bevezették volna a Trianon-emléknapot, miként a Fidesz
kormány kötelezõvé tette a
holokauszt-emléknap megtartását is.
-vt-

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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VÁROS

Az elhivatottság elismerése
A „Gyermekeinkért” díj idei kitüntetettje kezdõ tanárként került a Vak
Bottyán Gimnáziumba 1965. augusztus 1-jén, és azóta is a tantestület tagja. Mittler József a város elismerését a
pedagógus napi ünnepségen vette át.
Mindig az a sodró lendület jut eszembe
róla, ahogy bejött az osztályba, és megtartotta földrajzóráit, és hogy mindig kimeríthetetlen energiával dolgozott, jött,
ment, szervezett, intézkedett. Mindezt
azért tudom ilyen pontosan, mert az osztályfõnököm volt. Gondolom, ez ma sincs
másként. Azt tudtam, hogy szívügye a
tájfutás, amelyet sikerült meghonosítania a megyében és az iskolában, azt is,
hogy a megyei tájfutó szövetség elnöke,
és azt is, hogy szeret fotózni, de az például, hogy a szõlészet-borászat is kedvelt
elfoglaltságai közé tartozik, csak beszélgetésünkbõl derült ki.
Elsõ osztályát 1970-ben kapta, hét alkalommal volt nappali tagozaton, háromszor pedig esti tagozaton osztályfõnök,
és mindeközben hû ars poeticájához,
amely így szól: minél színesebbé és tartalmasabbá tenni a diákok számára az iskolában töltött négy évet. 1973-tól diákmozgalmat segítõ tanár volt, munkája
jutalmaként 1978-ban Kubában tölthetett harminc napot a VIT-en, azaz a világ
ifjúsági találkozón. Jót nevettünk, amikor felidézte, hogy egykor az osztálykirándulások költségeinek 60-70 százalékát közös munkával teremtették elõ az
osztályok, hiszen ennek még én is részese voltam, sosem felejtem el a szõlõkötözéssel töltött napokat.
Tizenegy évvel ezelõtt lett igazgatóhelyettes. Ezzel kapcsolatban elmondta,
úgy érzi, hogy részese lehetett az iskolát
Idén is átadták az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium tavaly alapított
ESZI-gyûrû kitüntetését. A
két jutalmazott személyére
a tantestület tagjai tehettek
javaslatokat. A díjazottak
Barkovics Lajos pedagógus
és Kasza Tímea gazdasági
csoportvezetõ.
Barkovics Lajos 1987 óta
tanít mûszaki tantárgyakat
az ESZI-ben. Részt vesz a
felnõttképzésben, a hegesz-

érintõ nagy változásoknak, így az új
szárny illetve a díszudvar megépítésének, az informatika termek berendezésének, és annak is, hogy ma már 25 osztályban közel 800 tanulója van a gimnáziumnak, az egykori tizenhat fõs tantestületben pedig negyvenhárman dolgoznak.
Körülbelül a beszélgetésnek ezen a pontján tudtam meg egykori osztályfõnökömrõl azt, hogy õ is Vak Bottyános diák
volt. És milyen az élet körforgása, egykori tanárai késõbb kollégái lettek, az õ
tanítványai közül pedig többen az õ kollégái. Sõt! Hét olyan munkatársa is van,
akik gyermekének osztályfõnöke volt. A
negyvenegy év alatt mindig ugyanazt az
elvét követte, hogy nem büntetéssel, hanem meggyõzéssel neveli a fiatalokat.
Sok idõt tölt tanítványaival, a tájfutókkal. A rendezvények, kirándulások évente 30-35 hétvégét jelentenek. Abban,
hogy így dolgozhasson, sokat segített
családja.
Szívesen emlékszik vissza arra, amikor
1989-ben a Svédországban megrendezett tájfutó világbajnokságon a magyar
delegáció tagja volt, és arra a két útra is
amelyre a Comenius program keretében
nyílott lehetõsége, a Kanári-szigetekire,
illetve az amszterdamira. Két éve érettségi elnöki feladatot is ellát, elindítója
volt az Országjáró Diákok Megyei Találkozójának, bábáskodott a gimnáziumi
gólyatábor elindításánál is. Itt már a tizenharmadikra készülnek. A jövõrõl,
tervekrõl szólva a tanár úr elmondta,
nagy élmény lenne számára, ha megélhetné, hogy unokája – aki most 12 éves –
a gimnáziumban tanul úgy, hogy õ még
ugyanott tanít. Ha már a vágyaknál tartottunk, nem állhattam meg a jó öreg
„három kívánságos” kérdést. – Ugyan-

ilyen egészség, autósztrádán utazni Budapestre, részt venni az iskola fennállásának 75. évfordulóján – érkeztek a válaszok sorjában.

Korábbi díjazottak
1996. Schiller Józsefné, Varga Imréné
1997. Jantyik Margit, Szántó Péterné
1998. Bérces Béláné, dr. Krasznai Ivánné
1999. Enyedi Jánosné, Bernáth
Lajosné, Gutai István
2000. Károly Jánosné, Koch Józsefné,
Szakácsné Baller Veronika
2001. Tüdõ Jánosné, László
Boldizsárné, Farkas Mária
2002. Kerepesi Ottóné, Horváth
Gyuláné
2003. Törteli Béláné, Dr. Müller
János
2004. Dr. Rosner Gyuláné, Bencze
Barnabás
2005. Hoffmann Ádámné, Hernádi
István

tõ tanfolyamok tartoznak
hozzá, emellett munkavédelmi megbízott is. Többször
volt osztályfõnök, most kilencedikes osztálya van. Az
idei volt a harmadik év, hogy
a ballagási ünnepségen tõle
hallhatták trombitán az Il
silenciót. A gyûrû munkája
elismerését jelenti, és lendületet ad a továbbiakhoz, fogalmazott.
A másik ESZI-gyûrûst,
Kasza Tímeát meglepetés-

ként érte az elismerés, nagyon jólesõ érzés számára,
hogy rá gondoltak. Most kisbabát vár, az anyaságra készül, de ha eljön az ideje,
szeretne visszamenni a
munkahelyére, ahol összetartó csapat várja.
Lapzártánk után rendhagyó módon még egy ESZIgyûrût adnak át a nyugdíjba
készülõ igazgatónak, Ronczyk Tibornak.
-gyöngyFotók: Szaffenauer Ferenc
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Visszatértek szülõföldjükre a régi gyapaiak
Falunap már volt, falutalálkozót azonban csak most rendeztek elõször
Gyapán. Ulbert Ferenc, a Külsõ Településrészek Önkormányzatának gyapai
tagja úgy gondolta, a hagyományos falunapot jó volna kiegészíteni a településrõl elszármazottak találkozójával. A
rossz idõ miatt a GYAFIX Kft. ebédlõjében tartották a programot, amely zsúfolásig megtelt június 10-én, szombaton
délután. A programon fellépõ csoportok
mindegyikének volt gyapai tagja. A
rendezvényt kísérõ kiállításon a településrõl elszármazott alkotók munkáit tekinthették meg a látogatók. A nézõk sorában foglaltak helyet az állami gazdaság volt vezetõi. Az eseményre meghívást kapott a hajdani földesúr, a 88 esztendõs Kovács Sebestyén István is. Pista bácsi az uradalmi idõkre visszaemlékezve elmondta, dédnagyapja, dr. Kovács Sebestyén Endre sebész fõorvos,
aki Erzsébet királyné, Madách Imre és
Deák Ferenc orvosa is volt, még 1871ben vásárolta a gyapai birtokot. Az
1890-es években örökölte meg tõle Tolna megye fõispánja, nagyapja, aki 1916ig kezelte az uradalmat. Édesapja ebben az évben érkezett Gyapára. – Nagyapám szigorú ember volt, és kikötötte,
hogy a fia csak akkor veheti át a földbirtokot, ha kellõ gyakorlatot szerzett a
gazdálkodásban. Épp ezért apám több
helyen, többek között Újkígyóson is

gyakornokoskodott. Ott ismerte meg
édesanyámat, akit már feleségeként hozott Gyapára – mondta. Kovács Sebestyén Istvánék négyen voltak testvérek.
Pista bácsi második gyermekként jött a
világra 1918-ban. Mint elmondta, Endre bátyja, Györgyi és Magdolna húgai
halálukig külföldön éltek. Csak õ maradt itthon. Elemi iskolás koráig
Gyapán élt, majd Budapestre, a Lónyai
úti Református Gimnáziumba került,
ahol 1936-ban érettségizett. A Mûegye-

tem elvégzésébe már beleszólt a háború. Három évig, 1945-48 között Jerevánban volt hadifogoly. – A fogság után
visszajöttem Gyapára és száz hold földön gazdálkodtam egészen addig, amíg
1952-ben mindent el nem vettek. Késõbb kárpótlási jegyért megpróbáltam
visszavásárolni, de kemény akadályokba ütköztem, és inkább mindent itt
hagytam – folytatta a visszaemlékezést.
Az egykori földesúr elárulta, hogy
szinte védõbúra alatt nõtt fel. Német
kisasszonyok nevelték, magyarul is
csak a gimnáziumban tanult meg. Az alkalmazottakkal szinte családias viszony
alakult ki, sokan közülük megkeresték
õt – az akkori fiatalurat, mert csak így
hívták –, hogy nyugdíjba vonulásukkor
igazolja munkaviszonyukat. A gyapai
uradalomban egyébként körülbelül
harminc család dolgozott három majorban, mondta Pista bácsi, s már sorolta
is: volt a Lóhegyi, a Juhász házi és a
Belsõ major. A paksi Hidegvölgy lakói
szinte mind náluk dolgoztak. Huszonnégy pár arató jött onnan, Cseresznyésbõl pedig a napszámosok. – Olyan
sok mindenen mentem keresztül az elmúlt évtizedekben, hogy már emlékeimben elmosódnak az itt töltött évek.
Egy azonban biztos: nem látom annak a
lehetõségét, hogy azt a tündérbirodalmat még egyszer fel tudjuk építeni –
tette végül hozzá.
-sün-

Esõáztatta nosztalgiatalálkozó
Csámpán már harmadszor
hirdették meg a Nosztalgia
Találkozót. A rendezvény
nem veszített népszerûségébõl, idén is nagyon sokan elmentek a régi iskolába, ahol
napokon át komoly készülõdés folyt, hiszen a meteorológusok azt jósolták, esõ
lesz. Bevált a jóslat, ám az
esõ sem a szervezõket, sem
a résztvevõket nem tántorította el. Két hatalmas sátrat
állítottak fel, ahol kényelmesen elfért a több száz nézõ, s
a fellépõk is fedett színpadon mutatkoztak be, így
nem áztak, csupán fáztak a
csámpaiak. Ez sem sokban

zavarta õket, szép számmal
összegyûltek. A Nosztalgia
Találkozó jó alkalomnak bizonyult emlékek felidézésé-

Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Fonyó Dániel (lent)

re, jóízû beszélgetésekre.
Mindemellett alkalom nyílt
arra, hogy meghallgassák
többek között a madarasi

Tangóharmonika zenekar és
a paksi harmonikazenekar
elõadását. A nap focival kezdõdött, bállal zárult, de közben tartottak szentmisét,
volt lovasbemutató is. A
szervezõk elsõ ízben kerítettek sort arra, hogy ajándékkal kedveskedjenek az egykori pedagógusoknak, a
nyolcvan évnél idõsebb
csámpaiknak, Kolbert Mátyásnak, aki a misét tartotta,
és a Csámpáról elszármazott Weisz Juliannának, aki
másodszor lepte meg az egybegyûlteket erre az alkalomra írt költeménnyel.
-vida-
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Hajrá, Ronczyk tanár úr!
Zúgó taps, üdvrivalgás fogadta Ronczyk Tibort kedden este, amikor megérkezett az ESZI csarnokba. A
futballsztároknak kijáró fogadtatás minden bizonnyal
meglepte az igazgató urat,
hiszen az iskola nagy titokban készült a meglepetésre,
õ viszont a szokásos baráti
focira készült. A csarnok lelátói megteltek diákokkal,
köztük olyanokkal, akik már
elbúcsúztak a sulitól, illetve
pedagógusokkal. Az iskola
közössége azért gyûlt össze,
hogy így búcsúztassa nyugdíjba készülõ igazgatóját.
Nem csoda, ha Ronczyk tanár úrnak el-elfelhõsödött a
tekintete, hiszen a sportcsarnokot transzparensekkel aggatták tele tanítványai, kollegái, ezeken pedig Hajrá Tibi bá! Hajrá igi bá! feliratok
váltakoztak. Akadtak montá-

zsok a Tibi csokira asszociálva, s nem egyszer a jól ismert reklámszöveget skandálták: a Tibi jó, a Tibi finom, a Tibi különleges. A fociból végül nem sok minden
lett. A Ronczyk igazgató úr

Bõvül a szakközépiskola
Rövidesen új mûhelyépülettel bõvül az ESZI. A munkaterület elõkészítése elkezdõdött, az alapkövet az iskola
jubileumi ünnepségsorozata
keretében szeretnék letenni.
Ez – mint már megírtuk – augusztus végén lesz. A mûhelyépületben fõként laborok, mûhelyek lesznek, melyek az atomerõmû szakemberigényének megfelelõ képzéshez biztosít hátteret. Dr.
Kiss Mihály, az ESZI Intézményfenntartó és Mûködtetõ
Alapítvány kuratóriumának
elnöke elmondta, egyébként
is különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy az atomerõmû
üzemidõ-hosszabbítása miatt
megváltozott igényeknek eleget tegyenek. A mûhelyépület a Paksi Atomerõmû Zrt.
finanszírozásában épül.
Dr. Kiss Mihály beszámolt
arról is, hogy elkészült az alapítvány közhasznúsági jelen-

tése. Eszerint az alapítvány
és az iskola anyagi helyzete
stabil. Az állami normatíva
közel 300 millió, a paksi
atomerõmû támogatása 370
millió forint volt a múlt évben, illetve saját bevételük is
volt, ami ezeknél jóval szerényebb összeg.
Az iskola fõ profilja változatlanul a középiskolai képzés, de ezen túl ma már két
szakmában képeznek technikusokat. Lehetõség van
érettségi után azonnal, de
munka mellett is technikusi
végzettség megszerzésére.
– Akadnak olyan iskolák, melyek megérzik a gyermekek
számának csökkenését, s
nincs elég jelentkezõjük. Mi
abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egyre
több szakmában van túljelentkezés. Nem csak a gyerekek száma nõ, a színvonal
is magasabb.
-vt-

által erõsített tanárcsapat a
tizenegyedik osztályos fiúkkal játszott, hogy milyen
eredménnyel, talán senki
nem tudja. Egy gól biztosan
esett, s azt éppen az ünnepelt varrta be az ellenfél há-

lójába egy büntetõ nyomán.
A gólt is, de már azt is, ha
„igi bá” pályára lépett, pomponos lányok és tanár nénik
ünnepelték, hatalmas ováció
kísérte. Amikor eljött az elsõ
félidõ vége, abban maradtak,
hogy nem is lesz több, inkább köszöntik az ünnepeltet. A focicsapat nevében
Adorján György egy Ronczyk feliratú válogatott mezt
adott át. A diákok képviseletében Kovács Adrienn lépett
a mikrofonhoz, s elmondta:
õk is készítettek egy pólót az
igazgató úrnak saját portréjával, s az ESZI fotójával.
Ronczyk Tibor ezután egy
hatalmas ESZI-ért kupát
kapott, majd pedig a kedvencét: sportszeletet. Nem
egyet, nem kettõt, hanem
szám szerint annyit, ahány
diákja az ESZI-nek van.
tünde

Paksra figyelnek a sógorok
A paksi atomerõmû üzemidejének meghosszabbításáról tartottak közmeghallgatást az ausztriai
Mattesburgban. A környezetvédelmi
hatástanulmány elkészítésének, engedélyezésének része a lakosság megfelelõ tájékoztatása. A paksi és kalocsai
után Mattesburg a harmadik állomás volt, ahol az
érintett hatóságok és a
paksi atomerõmû szakemberei vázolták az üzemidõnövelés környezetre gyakorolt hatását, s válaszoltak az érdeklõdõk kérdéseire.
Mittler István, a Paksi
Atomerõmû Zrt. kommunikációs fõosztályvezetõje elmondta, Ausztria az espói
egyezményre hivatkozva
kérte a hatóságok és az
osztrák nyilvánosság tájé-

koztatását. A fórumot négy
osztrák tartomány kezdeményezésére az osztrák
környezetvédelmi és vízügyi minisztérium szervezte. A meghirdetett idõpontra körülbelül ötvenen jöttek össze. Mittler István
tájékoztatása szerint fõként az említett négy tartomány, Burgerland, Steierország, Felsõ- és AlsóAusztria képviselõi, különbözõ kutatóintézetek munkatársai. Civil érdeklõdõk
csupán néhányan voltak. A
kommunikációs vezetõ azt
is elmondta, a felvetett
problémák többsége nem a
környezetvédelmi hatástanulmányt és a paksi atomerõmû üzemidejének növelését érintették, hanem az
egész energiaszektort, s a
nukleáris ipart.
-vidaFotó: Vida Tünde
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Hírek a szakorvosi rendelõbõl

Dr. Imre József személyében
új orvosa van a paksi központi rendelõnek. Ez – mint Dr.
Pásztor Hilda igazgató-fõorvos elmondta – azért öröm
számukra, mert igen nagy
gondot jelent, hogy sok szakorvos nyugdíjas korú, s nem
tudják biztosítani az utánpótlást. Dr. Pásztor Hilda azt is
hozzátette, hogy lassan már
odajutnak, hogy minden
szakma hiányszakmának biA központi rendelõ átadása óta kihasználatlan

a Rákóczi utcai régi rendelõ.
Tavaly részleges felújítás
történt, az átalakított helyiségekben mûködik a kistérségi ügyelet. Rövidesen folytatódik az épület rekonstrukciója, az önkormányzat útjára indította a tervezést. Az e
célból hirdetett közbeszerzési pályázatra Hum Ferenc
mûszaki osztályvezetõ tájé-

zonyul. A képviselõ-testület
korábban elõírta, hogy nyugdíjas orvost csak hiányszakmában lehet alkalmazni. A
paksi szakorvosok közül
nyugdíjas a tüdõgondozó fõorvosa, a röntgenes, a
reumatológus, a nõgyógyászok, a laborosok és egy sebész
labororvos. Az igazgató folyamatosan, több éve hirdeti
az állásokat az egészségügyi
közlönyben, más szaklapokban, de nemigen akad jelentkezõ. Dr. Pásztor Hilda elmondta, nincsenek egyedül
gondjukkal, a megyei kórház
fõigazgatója is hasonló problémákról számolt be.
Hogy mi áll a háttérben,
azt maga az igazgató-fõorvos
sem tudja. Mint elmondta,
megváltozott az oktatás,
meghatározzák, hogy egy régióban hány orvos képzését
támogatják, s ez nem minden esetben találkozik az
igényekkel.
koztatása szerint hat ajánlat
érkezett. A bíráló bizottság a
budapesti székhelyû Radiáns
Kft.-t találta a legjobbnak,
így az önkormányzat ezt a
céget bízza meg a tervek elkészítésével. A vállalási ár
nettó 9 millió 700 ezer forint.
Hum Ferenctõl tudjuk, hogy
a rendelõ és környéke felújításának becsült értéke nettó
220-250 millió forint.
-vt-

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
Fotók: Szaffenauer Ferenc

– Ez borzasztóan komoly
gond. Az orvoskamara szerint nem a pénz áll a háttérben, de azt gondolom, ha
nem közalkalmazotti minimálbér lenne a fizetés, talán
jobb lenne a helyzet – fûzte
hozzá a doktornõ.
Dr. Pásztor Hilda beszámolt arról is, hogy egy másik
régi gondjuk megoldódni látszik, hiszen elkezdõdött a
Rákóczi úti rendelõ felújításának tervezése. – Mindig
gondot okozott számomra,
hogy itt van ez a nagyon szép
és jól felszerelt központi rendelõ, és van olyan, ahol nagyon mostoha körülmények

Dr. Imre József szülész-

nõgyógyász Pécsett végzett
1982-ben, szakvizsgáját a
Balassa János megyei kórházban szerezte, s májusig
ott is dolgozott. Néhány éve
ez csupán félállás volt, hiszen feleségével öt éve létrehoztak egy poliklinikát,
ahol hat rendelõben tizenhárom szakmában látják el
a betegeket. A doktor a megyei kórházbéli állását cserélte fel, amikor Paksra
jött. – Egyszerûen beleszerettem – fogalmazott a rendelõ felszereltségére utalva,
majd hozzátette: az elmúlt
öt hét alapján elmondhatja,
jó kollektívára talált. Dr.
Imre Józsefet különösen az
endoszkópos sebészeti technika érdekli. Már 1988-89

között dolgoznak munkatársaim – fogalmazott a fõorvos.
A Rákóczi utca 1-ben az átalakítás után gondozóközpont lesz, ide kerül a tüdõ-, a
bõr- és nemibeteg-gondozó,
a neurológia és ideggondozó.
Bizonyos kezelések is itt
kapnak helyet. Ezzel megszûnik az az áldatlan állapot,
hogy a reumatológia a központi rendelõben van, a hozzá kapcsolódó kezelések pedig a hegyen. Dr. Pásztor
Hilda hozzátette: csupán a
gyógytornának nem sikerült
helyet találni, így az továbbra is marad a Deák Ferenc
utcában.
-vtóta részt vesz ebben, több
esetben járt külföldön,
hogy tudását fejlessze, tapasztalatait gyarapítsa. Ma
is vezetõségi tagja a Magyar Nõgyógyászok Endoszkópos Társaságának.
Mint elmondta, négy éve
jár a bonyhádi kórházba, itt
szüléseket vezet, mûtéteket
végez, s afféle endoszkópos
központ kialakításába fogtak a kórház vezetõségével.
– Még a legnagyobb nõgyógyászati mûtéthez, a
méh eltávolításához sem
kell felvágni a hasfalat,
gyorsabb a gyógyulás, sokkal kíméletesebb – mondja
a módszerrõl.
Imre doktor egyik héten
kétszer nyolc órában, hétfõn és kedden várja a betegeket a paksi rendelõben.
Páratlan héten ez pénteki
rendeléssel egészül ki. Az
orvos elárulta, hogy a váltástól a szakmai elõnyök
mellett azt várja, hogy több
lesz a szabadideje. S akkor
talán hobbijára, ami tulajdonképpen szakmája is, a
muzsikálásra több ideje jut.
Dr. Imre József igényes
tánczenét és jazzt játszik
különbözõ billentyûs hangszereken, fõként zongorán.
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Sztárparádé a bluesfesztiválon
Az eddigi sikereknek és a támogatók nagyvonalú segítségének köszönhetõen minden eddiginél nívósabb programot kínál Gárdai György
és csapata a XIV. Gastroblues fesztiválon. A részletekrõl a fõszervezõ budapesti sajtótájékoztatón számolt
be. A nagy érdeklõdéssel kísért eseményen jelen voltak
a hazai gasztronómia, borászat és nem utolsósorban a
blueszene nagyágyúi. A város képviseletében Hajdú
János polgármester, a fõtámogató atomerõmû színeiben Németh Irén köszöntötte a megjelenteket. Tiffán
Zsolt a borászok nevében elmondta, hogy immár nemzetközi lesz a borbemutató
is, hiszen a vendégek idén a
Vajdaságból érkezett italokat is kóstolhatnak. Benke
László mesterszakács tíz éve
vesz részt a fesztivál fõzõver-

senyének zsûrijében, és –
mint kiemelte – nagyon örül
annak, hogy kezdeti gyermekbetegségeket levetkõzve, immár nem csak az ételek íze, hanem tálalása is elérte a nemzetközi színvonalat. Kovács János Veneszdíjas szakács, aki a blueskocsmában vezeti majd a
szakácsok ténykedését, arról
adott hírt, hogy a már jól be-

Nemzetközi
Gastroblues
Fesztivál
Hétfõ 18:00 – Gastroblues Klub
Trágárliliomok, Madács Quartett
Kedd 18:00 – Gastroblues Klub
Böllér Blues Band, Szekszárd All Stars
Szerda 18:00 – Gastroblues Klub
Woodrock, Midnight Boogie
Csütörtök 18:00 - Gastroblues Klub
Chaméleon Group, Against the Grain (UK), Ripoff
Raskolnikov
Péntek – Csarnok:
16:00 Nyitás
16:15 Hendrix Memorial
16:45 Tûzkerék XT
18:00 Little G. Weevil – Katona T.Jr. – Tóth Bagi Cs.
19:30 Deák Bill Blues Band
21:00 TEN YEARS AFTER (UK)

vált magyaros ételek mellett
helyet kapnak az étlapon újdonságok is. Természetesen
gondolnak a vegetáriánusokra és a fogyókúrázókra is.
Kovács János szerint az italok közül a sör mellett a nemes rozé boroknak lesz a
legnagyobb keletje az egy
hét alatt. Nemes Nagy Péter, a Magyar Blues Társaság vezetõje, a fesztivál

egyik zenei szervezõje elmondta: a paksi fesztivál
nemzetközi elfogadottságára
mi sem jellemzõbb, mint az,
hogy három nap alatt koncertet ad az atomvárosban a
Nazareth, Keith Emerson, a
már Magyarországra szinte
hazajáró Chris Farlowe és a
Ten Years After. Utóbbi két
tagja jelen volt a sajtótájékoztatón is, és elmondták:
megtiszteltetés számukra,
hogy a tíz állomásból álló
amerikai turné után hazánkba jöhetnek, hiszen csak kellemes élmények kötik õket
Magyarországhoz:
finom
ételek, nemes italok és a zenéjüket értõ, szeretõ koncertlátogatók. Már alig várják, hogy színpadra léphessenek a Paksi Gastroblues
Fesztiválon, mely június 26tól július 2-ig tart az ESZI
sportcsarnokában.
SJ

23:00 NINA VAN HORN (F)
01:00 Mistery Gang
02:00 Long Tall Sonny and His Wild Cows
03:00 Rhythm and Blues – Rockabilly Session
Szombat – Csarnok:
14:00 Nyitás
14:30 Future Cafe
15:15 Against the Grain (UK)
16:45 Petra Börnerová band feat. Benkõ Zsolt
18:00 Ripoff Raskolnikov
19:30 TWIN DRAGONS (I, UK)
21:30 NAZARETH (UK)
23:30 BLUES COMPANY (D)
01:30 Jam Session
Vasárnap – Csarnok:
14:30 Nyitás
15:00 Závodi J. (Cream Emlékzenekar)
15:45 Bega Blues Band
17:15 Muddy Shoes
19:00 CHRIS FARLOWE (UK)
21:00 KEITH EMERSON BAND (UK)
23:00 Rudán Joe Coda és Barátai
24:00 Jam Session (Muck F., Török Á., László A.,
Hirlemann B., Závodi J. stb.)
Fotó: Molnár Gyula

MOZAIK

Kitartó pecások

11

Kiállítás az étteremben

Igencsak megnehezítette a
horgászok dolgát az idõjárás
a hatodik maratoni horgászversenyen. Az elsõ éjszakán
zuhogó esõ és hideg szél uralkodott a Füzes tavak környékén, és késõbb is inkább õszies, mint nyárias volt az idõjárás. Mégis kitartóan küzdött
mind a 29 csapat, senki sem
adta fel. – A szabályok szerint
42 órán át folyamatosan kellett horgászniuk, így a háromfõs társaságok legalább egy
tagjának a parton kellett ülnie. Fejenként két-két botot
használhattak, hogy milyet,
és milyen csalit, azt már mindenkinek a tapasztalata,
szakértelme diktálta – tájékoztatott Cseh Attila, a szervezõ Atomerõmû Horgászegyesület titkára. Az ered-

ményhirdetés elõtt közös
ebédre várták a résztvevõket,
ahol hiszik vagy sem, nem halászlé, hanem jóféle sertéspörkölt volt a menü. Persze
azt megelõzõen sem hagyták
éhen a versenyzõket, szombaton sült kolbászt, sült tarját
kínáltak. Az étkek elkészítéséhez a felajánlás Pach Józseftõl és Richter Józseftõl
érkezett, akik egyébként
mindketten részt vettek a
versenyen is. Délidõben a
családtagok is megjelentek finom falatokkal telepakolt kosarakkal.
A maratoni pecázáson az elsõ helyet közel 46 kilogrammnyi hallal Juhász Krisztián–
Juhász Krisztiánné–Dudik
Tamás hármasa szerezte
meg. A fõdíj egy hatszemé-

lyes külföldi utazás volt, a
társszervezõ Viking Tours
Utazási Iroda felajánlásában.
Második lett a Nagy László,
Lacza József, Horváth Károly formáció, harmadik pedig Besenczi István, Pupp János és Petõ József. A fõdíj
mellett még számos más nyereményt kiosztottak a szponzori felajánlásoknak köszönhetõen, komolyabb díjazásban az elsõ hat helyezettet részesítették. Mint Antal Lajostól, az egyesület elnökétõl
megtudtuk, különdíjat kapott
a legfiatalabb hölgyversenyzõ, Richter Gabriella, valamint díjazták Kiss Gábort, aki
a verseny elõtt nem sokkal kifogott egy ötkilós csukát, de
sportszerûen visszaengedte a
tóba.
-gyöngy-

Vendégségben

Megújult a nyugdíjasklub

A Gazdag Erzsi Általános
Iskola és Diákotthon tanulóit látta vendégül a Neutron
Bevetési Osztály a közelmúltban. A kapcsolat a múlt
évre nyúlik vissza, amikor az
iskola igazgatójának meghívására két rendezvényen is
részt vett a Neutron vezetõje, dr. Lengyel Róbert, aki
elmondta, nagyon meghatotta a gyerekek mûsora, és
úgy érezte, viszonoznia kell
ezt az élményt. Ezért hívta
meg a diákokat a bázisra,
ahol a kommandósok életével ismerkedhettek, beülhettek az autókba, megnézhették a fegyvereket, és az
akadálypályát. A programot
kutyás bemutatóval zárták.
Jantyik Margit, az iskola
igazgatója elmondta, a kapcsolatot szeretnék tovább
folytatni kölcsönös látogatások formájában, ami megelõzés szempontjából is
hasznos lehet.
-gyöngy-

A jövõben nem klubot, hanem egyesületet alkotnak az
atomerõmû nyugdíjasai. A
régi tagok többsége már be
is lépett az új egyesületbe,
amit egyébként a törvényi
elõírásoknak eleget téve
hoztak létre. Az új egyesület
új vezetõséget is jelent, illetve új típusú mûködést.
Szanyi Nagy János elnök elmondta, hogy a korábbiaknál sokkal több lehetõséget
kínálnak tagjaiknak. Azt
szeretnék, ha mindennapossá válnának a találkozások. S
azt is, hogy ezek sokak számára hasznosak, kellemesek
legyenek. Azon túl, hogy
akár beszélgetéssel, kártyázással is tölthetik az idõt a
nyugdíjas urak és hölgyek,
lesznek filmvetítések, kézmûves foglalkozások. Terveznek gasztronómiai összejöveteleket, ahol egyik hozzáértõ klubtársuktól tanulják el a mesterfogásokat, s a
jövõben rendezvényeikre
maguk készítik akár a hideg-

tálakat. Szeretnék felvenni
más civil szervezetekkel a
kapcsolatot, s kicserélni a tapasztalatokat. Ennek elsõ állomásaként Németkérre látogattak el. Az elmúlt egy
hónap – azóta van új elnökség – a bejegyzés és egyéb
formális teendõk intézésével
telt, illetve egy anyák és egy
apák napját is rendeztek.
Az elnök kiemelte, hogy nagyon sokat segít, és segített
korábban is a PADOSZ és az
Üzemi Tanács, illetve maga
az atomerõmû is. Hogy másról ne is beszéljünk, ott van a
klubtagság rendelkezésére
bocsátott épület, ahol igen
kulturált körülmények között lehet kisebb-nagyobb
létszámú programokat szervezni.
Az Atomerõmû Nyugdíjasklub Egyesületnek már közel száz tagja van, de Szanyi
Nagy János elmondta, örömmel vennék új tagok jelentkezését is.
-tünde-

Az Andrássy úti galériából elõször visszafordultunk; úgy
éreztük, mintha eltévedtünk volna. Kondor Béla kiállítását jöttünk megnézni, az üvegfalon át
láttuk is az eddig csak albumokból ismert képeket, de a
kiállítóteremben szorgos felszolgálók esküvõi ebédhez terítettek.
A pénztárnál megnyugtattak
bennünket: jó helyen járunk (de
talán nem jókor?) ez a hely
ugyanis a gasztronómia és a
mûvészetek háza.
A kiállítást a mûvész születésének 75. évfordulója alkalmából rendezték. (Kondor Béla
1931-ben született és nem érte
meg 1972 karácsonyát.)
Halála után mûtermében másfél ezer mû – festmény, grafika,
rajz, fotó, verskézirat – maradt.
Albert Camus, Nobel-díjas író
elõszót akart írni Kondor Béla
tervezett párizsi kiállításának
katalógusába.
Meg-megállunk a Krisztusok,
angyalok elõtt (szinte szárnysuhanásukat is halljuk), de csak
valamelyik pincér oson el mellettünk egy pogácsás tányérral.
A zenekar is készülõdik, hangerõpróbát tart a pódiumon. Az
Emberpár címû kép éppen a zenészek háta mögött van, így
megközelíthetetlen.
Az elsõ és második emeleten,
ahol a kiállítás folytatódik, már
zavartalanul nézelõdhetünk.
Remit Tenda

LOVASFELSZERELÉS
Paks, Villany utca 2.
Tel.: 20/583-4537
Nyitva: H–P: 8–17-ig,
Sz: 8–12-ig

Amire Önnek és lovának
szüksége van, nálunk
megtalálja!

12

MOZAIK

Debreczeni az Iparoskörben Egy hét a férfiakért

Az új miniszterelnök címû
könyv szerzõjét látta vendégül a Paksi Iparos és Vállalkozói Kör legutóbbi klubestjén. A meghívásnak az adta
az aktualitását, hogy a kötetet az ünnepi könyvhéten mutatták be. De nem csak ez volt
az apropója, hanem az is,
hogy a szerzõ egykor Paksra,
a Vak Bottyán Gimnáziumba
járt. Debreczeni József elmondta lapunknak, hogy természetesen meg-megfordul
Pakson, egyrészt azért, mert
szülõfalujába, Dunaszentgyörgyre hazajár, másrészt,
mert gimnáziumi barátai élnek itt.
A klubesten fõként az új
könyvrõl beszélt, de említést
tett korábbi két kötetérõl, s
azok fõszereplõirõl, Antall Józsefrõl és Orbán Viktorról.
Itt is – mint korábban másutt

is – elmondta, hogy Antall József nem tudott segíteni,
merthogy a könyv születésekor már nem élt. Orbán Viktor nem akart, annak ellenére, hogy a szerzõ egy idõben
tanácsadója volt. Gyurcsány
Ferenc viszont igen készséges volt, Debreczeni József
több, mint harminc órát beszélgetett vele. S mint elmondta, a miniszterelnök
meghökkentõen õszinte volt
hozzá. Könyvében rendkívül
sokat idéz tõle. – Miután beszélgettem elég sok politikussal, s magam is politikus voltam, azt kell mondjam, hogy
meglepõen õszinte, rendkívül
nyitott és elképesztõen szókimondó volt. Döbbenetes kulisszatitkokat mesélt el –
árulta el Debreczeni József.
Az író, publicista hozzátette:
minden bizonnyal ez abból
ered, hogy Gyurcsány Ferenc
még kezdõ politikusnak számít. – Remélem, hogy valamennyit megõriz ebbõl, bár
ahogy az idõ elõrehalad, biztosan rutinosabb lesz. De ez
most számomra szerencse
volt – fogalmazott.
Kovács Sándor, az Iparoskör elnöke elmondta, még
egy elõadást terveznek a nyári szünet elõtt. Erre igyekeznek ismét olyan elõadást
szervezni, mely a vállalkozók
többségét érdekli.
-vida-

Pakson, a lakótelep központjában jelentõs
vendégkörrel rendelkezõ étterem berendezéssel
együtt BÉRBE ADÓ,
illetve a bérleti jog átadó,
a berendezés külön is megvásárolható.
(167 + 49 m2)
Részletes felvilágosítás:
06-30/981-5301
www.goldminepaks.hu

Sikeresnek értékelte a férfiak egészséghetét dr. Vöröss
Endréné, az egészséges városok szervezetének helyi
koordinátora.
Elmondta,
hogy a meghirdetett programok közül a szabadtériekhez
nem mindig volt kegyes az
idõjárás, ugyanakkor a szûrések telt házzal mentek. A
családi napon és a PA Zrt.
egészségközpontjában 150
fõ élt a lehetõséggel, vérnyomásmérésre, tápláltsági állapot meghatározására, testtömeg index, koleszterin,
vérzsír, vércukor meghatározására, az egészségközpontban pedig ezek mellett
artériás érrendszer rugalmasságának vizsgálatára is
alkalom nyílott. A prosztataszûrést április elejétõl hirdették meg, az elsõ két héten ketten-hárman éltek vele, majd George Herbert
Walker amerikai nagykövet
látogatását illetve a figyelemfelkeltõ szórólapok szétküldését követõen megemelkedett a vizsgálatra jelent-

kezõk száma – öszszegezte dr. Vöröss
Endréné.
Dr. Pásztor Hildától tudjuk, hogy míg
tavaly csupán 27-en
végeztették el a férfiak egészséghetéhez kapcsolódóan a
prosztataszûrést,
addig idén, az eddigi
tíz alkalommal 67-en jelentek meg vizsgálaton. A városi rendelõintézet vezetõje
hozzátette, az érdeklõdés
mértékét mutatja, hogy június 23-ig már nincsen szabad hely, sõt az azt követõ
két péntekre is öt-öt fõt elõjegyeztek már. Azt tervezik,
hogy augusztusban folytatják. A szûrésnek a korai felismerés miatt van jelentõsége, ezzel megnövekszik
ugyanis a gyógyulás esélye.
A szûrésnek része volt egy
kérdõív kitöltése, beszélgetés az urológussal, vérvizsgálat,
illetve
manuális
prosztatavizsgálat. A KSH
adatai szerint Pakson 2003ban az összes rákhalálozáson belül a prosztatadaganat 8%, 2004-ben már 11%
volt. A paksi kistérség öszszes települését tekintve
ezek a számok 6 illetve 7
százalék. 2005-ös adatai
csak nyáron lesznek a rendelõintézetnek, tájékoztatott dr. Pásztor Hilda.
-gyöngy-

7100 Szekszárd,
Kossuth L. u. 13.
Tel.: 74/311-814
Ajánlatunk

36.850.- Ft

megtakarítást jelent személygépkocsi kategóriában.

Tanfolyam indul:
június 21-én (szerda) 15 órakor,
július 11-én 15 órakor

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

www.tempo-autosiskola.hu
Fotók: Vida Tünde (balra), Fonyó Dániel (jobbra)
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Alexandra lemezbemutatóra készül
„És ott áll a lány. Õ térdig fûben áll, s a zöld úgy tükrözõdik a bõrén, mint fehér
mennyezeten a kinti, zöld verõfény, mikor a fákra ül a
nap.”
Ezekkel a Nemes Nagy
Ágnestõl kölcsönzött gondolatokkal fogalmazta meg
Tell Edit vers- és mesemondó ismerõsöm azt, amit
Alexandrával
találkozva
éreztem. Televíziós interjút
akkor készítettem vele elõször. Az Ürgemezõt választottam helyszínül, talán
meghitt mivolta miatt, talán mert egyszerûen szép a
háttér. Már nem emlékszem, de azt tudom, hogy
amikor megpendítette citeráját és elkezdett énekelni,
nyugalom szállt belém, valami megmagyarázhatatlan

idill, valami minden hétköznapi problémát elfeledtetõ
állapot.
Berta Alexandra tíz éve
foglakozik a népzenével.
Amikor elkezdte, elsõ osztályos általános iskolás volt.

Egészségre nevelnek
Harmadszor hirdette meg
„Zöldalma” programját az
Együtt a parlagfû ellen Alapítvány. A rendezvénysorozatban, amely egyben verseny is, tíz alkalommal gyûjthettek pontokat az iskolák.
Az állomások között volt virágosítás, rajzpályázat, környezetvédelmi vetélkedõ, tájékozódási futás, parlagfûgyûjtés
és fogalmazási verseny. Az
összpontszám nyolcvan százalékát az alapítvány adta az
elsõ kilenc forduló eredményei alapján, a fogalmazási
versenyre beérkezett munkákat az önkormányzat független zsûrije értékelte. A gyerekeknek arról kellett írni, milyennek képzelik el településüket tíz év múlva. A záróünnepségen a harmadik helyezettnek járó díjat a Bezerédj
Általános Iskola vehette át,
második lett a II. Rákóczi Általános Iskola, elsõ pedig a
Balogh Antal Katolikus Általános Iskola, amelynek diákFotók: Csahóczi Fotó (fent), Vida Tünde (lent)

jai ebben a tanévben elõször
vettek részt a próbasorozatban. Az elsõ három helyezettet további négy iskola követte, a dunaszentgyörgyi Csapó
Vilmos Általános Iskola, a
paksi Deák Ferenc Általános
Iskola, a Madocsai Általános
Iskola illetve a Gazdag Erzsi
Általános Iskola. Az ajándékokat Hajdú János polgármester, valamint Tuza János,
a felügyelõ bizottság, illetve
Bõsz Ádám, a kuratórium
tagja adták át.
Sáhi Manuéla az alapítvány
ügyvezetõje úgy tájékoztatta
lapunkat, hogy a „Zöldalma”
programot azért hívta életre
az alapítvány, hogy a gyerekeknek hasznos szabadidõs
programokat kínáljanak, közben játékos formában egészséges életmódra és a környezet védelemére neveljék, ösztönözzék õket. A következõ
sorozatot szeptember végén
indítják egy rajzpályázattal.
-gyöngy-

Két évi zenei elõkészítõ után
nyúlt ahhoz a hangszerhez,
ami most, ennyi idõ után is
társa maradt, a citerához.
Akik vele együtt kezdtek el
foglalkozni a hangszerrel,
többségük már abbahagyta.
– A népzene a mindenem, a
részem. Ebben kiteljesedem
– mondja, amikor arról faggatom, hogy õ miért maradt
meg a zenénél.
Alexandra több együttesben játszott, és szólókarriert
is befutott. Jelenleg a Paksi
Vetõvirág együttessel zenél,
valamint a Paksi Vonósokkal
énekel.
Tehetségét számos alkalommal elismerték. A bonyhádi népzenei találkozón felnõtt kategóriában kiemelt
nívódíjjal jutalmazták, megkapta a Bartók rádió legjob-

ban szerepelt szólistának járó különdíját, országos minõsítésen elnyerte az Aranypáva díjat.
– Nem az eredmények a
legfontosabbak számomra –
vallja. – Jó, ha az embert ezáltal elismerik, és megismerik, de az elsõdleges célom,
hogy a népzenét eljuttassam
az emberekhez, és megismertessem velük.
Nemrégiben készült el elsõ
profin rögzített hanganyaga,
Birinyi József, a KÓTA
Egyesület társelnökének zenei szerkesztésében. A CD
bemutatója június 17-én,
szombaton lesz a városi mûvelõdési központban, este 6
órától. A bemutatón Alexandra több barátja is fellép
majd.
Polgár Tamás

Indul a dráma tanszak

A képviselõ-testület májusi
döntésének
értelmében
szeptembertõl új tanszakot
indít a Pro Artis Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény. A drámajáték, színjáték tanszak Hefner Erika
drámapedagógus vezetésével indul útjára az új tanévtõl. Hattól egészen huszonkét éves korig mindenki jelentkezhet, aki szeret játszani. Hefner Erika elmondta,
hogy indulásként a kommunikációs készség fejlesztését

tûzték ki célul, ezért fõként
nem „profi” versmondók jelentkezését várják, hanem
nyitott és játékos kedvû gyerekeket, fiatalokat. Elõképzettség, különös adottság
nem szükséges, sõt akár beszédhibás, izgulós lurkók is
beülhetnek
a
drámajátékórákra. A képzést alsós, felsõs és középiskolás
csoportokban tartják, és hasonlóan a mûvészeti iskola
más tanszakaihoz, itt is félévkor vizsgázniuk kell a növendékeknek, de ez esetben
csoportosan. Az éves program során közelebb kerülhetnek a színház világához,
sõt a kulisszák mögé is bekukkanthatnak majd. Év végén mûvészeti oklevelet kapnak a diákok. Részletes információkkal várja a jelentkezõket Hefner Erika a 202193-854-es, illetve Simon
Péter igazgatóhelyettes a
20-2030-147-es telefonszámon.
sete
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Híres paksiak, paksi hírességek

Gebhardt Xavér Ferenc
A tudománytörténet több
paksi születésû személyt is
ismer az országos hírû orvosok között. Közülük is kiemelkedik Gebhardt Xavér
Ferenc orvos-akadémikus,
a Magyar Tudományos
Akadémia rendes (1830tól), és az Osztrák Tudományos Akadémia (1835-tõl)
levelezõ tagja. Nevét az orvostudomány lapjaiba a
himlõoltás szérumának magyarországi elõállításával,
és a magyar nyelvû orvosi
szaknyelv megteremtésének egyik megvalósítójaként írta be.
Pakson született, 1791. január 23-án. Orvosi oklevelét 1814-ben a pesti egyetemen szerezte, s külföldi tanulmányútja után a pesti
egyetem belgyógyászati
tanszékén kezdett el dol-

gozni. 1818-tól az egyetem
orvoskari jegyzõje, 182021-ben a gyógyszertan helyettes tanára lett. Több
évtizeden át, 1821-tõl 1860ig, nyugdíjazásáig volt az
egyetem belgyógyászati
sebészetének professzora.
Megbecsültségét, tudományos tevékenységének elismertségét jelzi, hogy ez idõ
alatt háromszor is megválasztották az orvosi kar dékánjának. Orvosi, tanári,
szakírói tevékenységéért
1840-ben magyar nemességet, 1857-ben Ferenc József érdemrendet és királyi
tanácsosi címet kapott.
Tudományos munkáiban
(melyek magyar, latin és
német nyelven jelentek
meg) az orvoslás általános
szakmai- módszertani feladataival, az emberi és a

tehénhimlõ kórélettanának
leírásával, gyógyításával
foglalkozott. A kötetek címének pontos, szakszerû
felsorolása kimeríti egy ismeretterjesztõ cikk kereteit, az érdeklõdõ megtalálhatja ezeket a forrásként
megadott lexikonokban.
Múlhatatlan érdemei közt
tarják számon az 1824-ben
megalapított himlõ elleni
oltóanyagot elõállító intézetét, amely 1850-tõl Központi Oltóintézet néven
mûködött, és a magyar orvosok számára ingyen biztosította az oltóanyagot,
nagyban segítve ezzel a
járványok leküzdését. Fontos megemlíteni következetes magatartását a magyar
nyelvû orvosi szaknyelv
megteremtésében: az akadémián elsõként tartotta
meg székfoglaló beszédét
magyar nyelven. Elõadásaiban, könyveiben az orvosi
szakkifejezések magyarosítására törekedett, és hall-

gatóitól elvárta azok használatát.
A Révai Nagylexikon ismeri és közli fia, Lajos
(született 1836-ban) és unokája, Ferenc (született
1872-ben) orvostudományi
jelentõségû életrajzát is.
Õk szintén a járványos betegségek leküzdésében: a
kolera illetve a gümõkóros
megbetegedések
elleni
küzdelemben
szereztek
fontos érdemeket.
Gebhardt Xavér Ferenc
Pesten, 1869. október 29-én
halt meg, sírja a Kerepesi
úti temetõben található.
Forrás: az említetten kívül az Új Magyar Életrajzi
Lexikon.
Kernné Magda Irén

Az „Együtt a parlagfû
ellen” Alapítvány várja a
parlagfûvel fertõzött
területek lakossági
bejelentését az alábbi
zöldszámon: 80/200-537

Diákok figyelem!
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.

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!
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Jó napot, mi újság?

Antal Lajos
A paksi atomerõmûben dolgozik, a villamos szakterület
fõkoordinátoraként, és nem mellesleg a Paksi Atomerõmû Horgászegyesület elnöke. De ahhoz, hogy Antal Lajost megismerjük, meg kell érteni a természetszeretetet,
mely gyermekkorában, a Gyöngyös patak partján
„megfertõzte”õt.
Antal Lajos Jászárokszálláson nõtt fel, vidám gyermekkori emlékek kötik a
Gyöngyös patakhoz. A víz
tiszta volt és halban gazdag,
a nyár rendszerint fürdéssel
és horgászattal telt. Budapesten az Üteg utcai
Villamosenergiaipari Szakközépiskolában érettségizett, majd technikusi minõsítést szerzett. A középiskolában a tanulás mellett a
sport kapott fõszerepet: Lajos a Fradi NB I-es férfi kézilabdacsapatánál volt kapus, emellett jégkorongmeccsekre járt rendszeresen. A Metró épülõ vonalánál kezdett dolgozni elektrikusként. A munka mellett
folytatta tanulmányait, felsõfokú energetikusi végzettségre tett szert. Lajos jelmondata: „az életet élni kell,
nem szenvedni.” Fiatalkori

évei is ennek jegyében teltek: Budapesten és a
Balatonparton diszkózott,
nyaranta õ vezette a Siótour
Clubot. A sporttal továbbra
sem hagyott fel: az öregfiúkból verbuválódott Gamma
nevû csapattal a budapesti
elsõ osztályú bajnokságot is
megnyerték. Ezt mindanynyian örömjátékként fogták
fel, a siker csak ráadás volt,
mondja. Lakáshoz jutni abban az idõben sem volt könnyû. Feleségével úgy határoztak, visszaköltöznek vidékre, a szülõi házba. Az
ÉMÁSZ gyöngyösi kirendeltségénél helyezkedett el,
üzemirányítóként. Katonaság után, a jobb megélhetés
reményében választották
Paksot. Fél évig dolgozott
szerelési felügyelõként mint
kölcsönadott munkavállaló.
Végül az ÉMÁSZ elengedte,

s a beilleszkedés ezáltal
könnyebbé vált. Atomerõmûves dolgozóként lakást
kapott, ezért Paks már nem
csak munkahelyet jelentett
a fiatal párnak, hanem otthont is. Kezdetben folyamatos tanulással telt az idõ. –
Sokat tanultunk és dolgoztunk, tele voltunk ambíciókkal – emlékszik vissza.
Emellett újra hódolt gyerekkori szenvedélyének: a
Dunára, a Béka csárdához
jártak fürödni és horgászni.
Az évek során a beosztásai
változtak, de a sportszeretete maradt. 1986-ben felvették a Paksi Atomerõmû Horgászegyesület tagjai közé.

idõszakban, õ úszni szeretett
volna. De túl nagy meglepetés azért nem érte, mert
édesanyja mai napig is versenybíró, aki szintén ezt a
sportágat választotta. Azóta
is gyakran együtt mennek a
versenyekre, Tia legnagyobb megelégedettségére.

A sporttevékenységén kívül álló dolgokról is szívesen
beszél:
– A Vak Bottyán Gimnázium 11. évfolyamán humán
osztályba járok, mindenképpen ez a terület áll hozzám közel. Távolabbi terveimben a média világa
szerepel. Bekapcsolódtam
az iskolaújság munkájába,
nemrég megjelent egy cikkem – mondja. De már
sorolja is, milyen versenyekre készül. Miután eddigi eredményei között területi, sõt országos bajnoki
cím is szerepel, sejteni lehet, hogy milyen álmok és
célok foglalkoztatják.
S.Szabó

Tehetségesek, fiatalok

Járfás Tímea
A tizenhét esztendõs Járfás
Tímea – vagy ahogyan a többiek hívják: Tia – már hét
éve lapátolja rendületlenül a
Duna vizét. Legalább is ott
kezdte, de azóta messzebb is
vitte õt az evezõ s a kajak:
idén horvátországi edzõtáborozáson is járt.
– A tolnai sportegyesület
hívott meg edzõtáborozni.
Az a tervük ugyanis, hogy
egy tolnai lánnyal indítanak
párban – újságolja.
Tia tulajdonképpen véletlen folytán került az elsõ kajakedzésre a téli, alapozó
Fotók: Vida Tünde (fent), Molnár Gyula (lent)
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Az élet úgy hozta, hogy az
egyesület életében idõvel
nagyobb szerepet vállalt. Az
elsõ megkeresést visszautasította, de végül 1997-ben elvállalta az elnöki megbízatást. – Ekkor a változások
kora következett – fogalmaz
Lajos. Ez érintette a gazdálkodást, a tavak környezetét
egyaránt. A fogási naplókba
bejegyzett adatok is bizonyítják, hogy az elvégzett
munka nem volt hiábavaló.
Mindezeknek köszönhetõen
a vezetõség, melynek élén õ
áll, újabb öt évre bizalmat
kapott a tagságtól. Látva az
eredményeket, a PA Zrt. jelentõs anyagi támogatást
nyújtott az egyesület munkájához. Ennek köszönhetõen olyan jelentõs beruházások valósultak meg, mint a
tavakhoz vezetõ út, a tavak
hidegvízellátása és a halpucoló szennyvíztelepre történõ rákötése. Antal Lajos véleménye szerint a horgásztavak ma már Paks hírnevét
is öregbítik. Rengeteg barátra, ismerõsre tett szert,
megszerette a várost, és a
városi lakosság is befogadta
õt. Mint megtudtam, Lajosnak van még egy szenvedélye: az asztali foci. A PMSC
NB I-es igazolt játékosaként országos és nemzetközi
versenyeken vesz részt. Az
évek során Európa szinte
minden országában megfordult, leginkább Anglia tetszett neki. – Az a szabad világ, a pubok hangulata semmihez sem hasonlítható –
mondja. Pihenni a Tisza-tóhoz jár a család, mert az ottani természeti környezetben tudnak igazán feltöltõdni. Ezért is építettek ott
nyaralót, s azt tervezik,
hogy nyugdíjas éveiket
Tiszanána-Dinnyésháton
töltik. A tó környéki élõvilág
tanulmányozása a legjobb
kikapcsolódás Lajos számára. Egy-egy baráti társaság
betoppanása, vagy a hal a
szákban csak ráadás.
Szász Tibor
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Tripláztak a kosarasok
Két nappal a PSE labdarúgóinak bajnoki diadala után
az ASE sportcsarnokban is
ünneplésre készültek a szurkolók. A 2005/2006-os bajnoki idény döntõjében a három
nyert mérkõzésig tartó
ASE–Albacomp
párharc
harmadik mérkõzését játszották az ASE kettõ-nullás
vezetésénél.
Az elsõ találkozó a szurkolók legmerészebb álmait
idézte, magabiztos 83–68-as
paksi gyõzelem született.
Monroe, Horváth, és Pavlik
is 15-15 pontot dobott,
Czigler pedig szenzációsan
védekezett, szerzett tizenkét
lepattanót, és adott hat – nem
is akármilyen – gólpasszt.
A második összecsapás egy-

értelmûen Monroe meccse
volt. Székesfehérváron telt
ház elõtt elõfordult, amikor
már 17 ponttal vezetett az
Alba, de az amerikai légiós
vezérletével fordítani tudott
az ASE, és óriási küzdelemben 98–96-ra megnyerte a
mérkõzést. Monroe 41 pontjával kimagaslott a mezõnybõl, de Pavlik 20 találata,
Czigler 8 lepattanója és
Grizzard gólpasszai is élményszámba mentek.
Ezek után következett a
harmadik mérkõzés. A hazai
pálya elõnye, a 2–0-s vezetés
mind-mind az ASE mellett
szólt. A tét nagy volt, ha
nyernek Zsoldos András tanítványai, újra övék a bajnoki
cím.

A csarnokban egy gombostût is nehéz lett volna leejteni. Soha nem látott arcok a
nézõtéren, többek között Illés Béla az MTK labdarúgója.
Az elsõ negyed jól alakult,
ötpontos ASE elõnnyel kezdõdött a következõ tíz perc.
Meg rövidzárlattal. Nem a világítással volt probléma, a játékosok keze remegett. Rengeteg volt a rossz passz, nem
állt össze a védekezés, az
Alba pedig élni tudott a lehetõséggel Át is vették a vezetést, 39-45-ös állásnál vonultak félidei pihenõre a csapatok. Azt nem tudni, hogy
Zsoldos mester mit mondott
a játékosainak, de az ASE
magára talált, s átvette az

Az NB I-ben folytatja a PSE csapata
Pünkösdvasárnap játszotta a
2005/2006-os bajnoki idény
utolsó mérkõzését a PSE NB
II-es labdarúgócsapata. A kellemetlen idõjárás és a televíziós közvetítés ellenére nagyon
sokan látogattak ki a Fehérvári úti sportpályára, hogy a
helyszínen ünnepeljék az NB
II. nyugati csoportjának bajnokát. A kezdõrúgást Márkus
László, az 1990/1991-es idényben NB III-as bajnoki címet
szerzett csapat kapitánya végezte el. A Hévíznél kellemesebb ellenfelet nem is kívánhattak maguknak Buzásék, a
2-0-s félidõ után 5-1-re megnyert mérkõzés kellõ alapot
teremtett az ünnepléshez.
Lengyel Ferenc vezetõedzõ
csereként pályára küldte a
régóta sérült Vizdárt és a lábadozó csapatkapitányt Benedeczkit is, aki védõ létére
szemfüles góllal zárta le a
mérkõzést és a bajnokságot.
A másik négy találatot Nógrádi, Kiss Tamás, Buzás és
Báló szerezte.
A lefújás után nagy ünneplés vette kezdetét, a gyepen

felállított zöld-fehér dobogó
elõtt Kisteleki István, a Magyar Labdarúgó Szövetség
elnöke, Kovács József, a Paksi
Atomerõmû Zrt. vezérigazgatója, Molnár László, a PA Zrt.

dött. A játékosok így köszöntötték a nézõket, majd ajándéksörrel kedveskedtek nekik. Az ünneplés állófogadással, majd hajnalig tartó bulival folytatódott.

Akik kivették részüket a bajnoki sikerbõl:
Balog Judit PSE ügyvezetõ igazgató
Süli János labdarúgó szakosztályelnök
Lazók Béla labdarúgó szakosztályvezetõ
Haraszti Zsolt labdarúgó szakosztálymenedzser
Karszt József technikai vezetõ
Játékosok: Abonyi Levente, Ambrus Sándor, Barics Péter,
Bán Csaba, Báló Tamás, Benedeczki Ferenc, Bita László,
Böde Dániel, Buzás Attila, Csehi Tamás, Fehér Attila,
Fritz Ádám, Gábor Gergõ, Heffler Tibor, Heizler János,
Kiss Tamás, Kovács Attila, Mészáros István, Nógrádi Árpád, Pulcz István, Salamon Miklós, Szabados Attila, Tamási Gábor, Tóth Péter, Tóth Ákos, Varga László, Varga Tamás, Vizdár Zsolt.
Vezetõedzõ: Lengyel Ferenc
Pályaedzõ: Péter Norbert
Kapusedzõ, gyúró: Heizler János.
vezérigazgató-helyettese, és
Faller Dezsõ, a PSE elnökségének tagja adta át az aranyérmeket a játékosoknak és
vezetõknek.
Ezután zöld-fehér konfettizápor és pezsgõfürdõ kezdõ-

Arra a hetek-hónapok óta
megválaszolatlan kérdésre,
hogy él-e, élhet-e a PSE csapata azzal a lehetõséggel,
hogy a magyar bajnokság elsõ osztályában játsszon, ekkor még nem tudták a választ.

irányítást. Az utolsó negyednek négypontos paksi vezetéssel vágtak neki a csapatok.
Az Albacomp még nem adta
fel, Flowers vezérletével küzdöttek becsülettel, de jobbnak bizonyult az Atom. Aztán
úgy két perccel a vége elõtt
látszott, feladták, nem tudnak újítani. A végén: paksi
örömkosárlabda, és nagy különbségû 92-78-as hazai gyõzelem. A pályára beözönlött
szurkolók és a játékosok
pezsgõvel locsolták egymást.
Amikor Mészáros Zalán csapatkapitány a magasba emelte a bajnoknak járó serleget,
a konfetti esõ sem maradt el.
Ezúttal piros-kék papíresõ
hullt az égbõl. A mérkõzés
legjobbjának járó díjat Chris
Monroe kapta. Azután pedig
buli, ünneplés kifulladásig…
-kovácsSüli János az egyesület évadzáró vacsoráján jelentette be,
hogy a csapat a 2006–2007-es
bajnoki idényben az NB Iben indul.
A szakosztályelnök elmondta, az MVM Zrt.-vel, a
PA Zrt.-vel és Paks város önkormányzatával
történt
egyeztetések után felelõsséggel felvállalható a labdarúgó csapat indítása az NB
I-ben. – Fontos lenne – emelte ki –, hogy létrejöjjön az alku az MLSZ-el, és a csapat
az elsõ õszi hazai mérkõzését
Pakson játssza.
Hajdú János polgármester
elmondta, hogy az önkormányzat biztosítja a csapatnak a licencfeltételeket, s 160
millió forintot fordít a klubház
felépítésére. Kocsis István
MVM Zrt. vezérigazgatója
azt kívánta a csapatnak, hogy
álljanak helyt, és öregbítsék
Paks és a térség hírnevét.
Benedeczki Ferenc csapatkapitány hozzátette: Örülök
hogy sikerült, köszönöm a
támogatóknak, akik ezt felvállalták. Majd hozzátette:
remélem sokáig fog tartani!
-cseri-
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A mester büszke Guzoránra

A megújult teke klubban tartotta a PSE Szabadidõ Szakosztálya a IV. Teke-tória Bajnokságot. A versenyzõ négyfõs csapatok családi és baráti
kategóriában indulhattak. A
két kategóriában hét-hét gárda mérte össze teketudását. A
szoros mérkõzések végeredményeként baráti kategóriában a „Jobb csatorna”
(Máyer Mária, Kajáriné Lehr
Piroska, Kajári Attila, Pécsi
László) végzett az élen. Õk
vacsorautalványokat vehet-

tek át Horváthné Szeip Ildikó
szervezõtõl. Családi kategóriában a Vass család (Vass József, Vassné Pacher Andrea,
Vass Gábor, Horváth Eszter,
Oláh Richárd) vitte el a pálmát, õk strandbérleteket kaptak. A különdíjat, egy tekebáb
formájú tortát a „Vonal alatt”
elnevezésû együttes nyerte
meg. A Teke-tória Bajnokság
jó hangulatához a hagyományos sütés-fõzés is hozzájárult, melyhez a húst a PSE
biztosította.
sete

Az ausztriai St. Pöltenben
rendezték meg a Karate Világszövetség szervezésében
a Felnõtt Karate Európabajnokságot, melyen a magyar válogatottat a PSE
sportolója, Guzorán Attila is
erõsítette. A négynapos versenyen 17 ország 460 versenyzõje mérte össze erejét
és tudását. A Guzorán Attila
(PSE), Farkas András (Békéscsaba), Torma György
(Gyula) összeállítású felnõtt
csapat a 3. helyet szerezte
meg a népes mezõnyben. A
PSE karatékája egyéniben
is megállta a helyét, katában

és kumitében is éppen hogy
lecsúszott a dobogóról, és a
negyedik helyen végzett.
Mestere, Záborszki Zoltán
elmondta, hogy rendkívül
büszke Attila teljesítményére, aki a vérmes és nagy ütõerõt képviselõ olaszok, románok és fehéroroszok között is hozni tudta formáját a
sérülésekkel tarkított Eb-n.
A rendezvény ideje alatt zajlott a bírói továbbképzés is,
ahol Záborszki mester sikeres elméleti és gyakorlati
vizsga után megszerezte a
nemzetközi bírói minõsítést.
sete

Az Atomerõmû SE kyokushin szakcsoportvezetõje,
Krasznai Tamás nemrég hatvan ellenféllel küzdött meg az
ASE pályán. A küzdelmek során a három danos mester
húsz tanítványa rövid idõ alatt egymás után háromszor küzdött meg sensei-ével.

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

7030 Paks,
Dózsa Gy. 44.
Telefon:
75/511-246
Fotók: Fonyó Dániel (balra), Szaffenauer Ferenc (jobbra)

MOZAIK
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Mit süt-fõz ma?

Péter János
Ha valaki kilátogat a PSE Fehérvári úti
pályájára, akkor biztos, hogy találkozni
fog Péter Jánossal, mindenki Jani bácsijával. Õ ugyanúgy hozzátartozik a pályához, mint a fû meg a futballkapu. 1990
õsze óta üzemelteti a PSE Büfét, azóta
együtt él a csapattal, a hõn szeretett
PSE-vel. A tavalyi tûzesetben odalett a
pályán álló faháza, ezzel együtt a család
tizenhat évi munkája. A segítség azonban gyorsan megérkezett: barátok, jóakarók, vállalkozók keze nyomán az új
büfében iszogathatnak a pályára kilátogató sportolók, szurkolók. Jani bácsi
többször is kifejezte köszönetét a segítõknek, de a csapatnak is, ha jól játszottak a fiúk. Hol egy halászlével, hol egy
pörkölttel, hol egyéb finomságokkal. Az
én kedvencem a rántott haltej volt, persze egy isteni halászlé után. Jani bácsi
Családomat különös kapcsolat
fûzi az állatokhoz. Azon túl,
hogy – mint sok
mindenki más –
szeretjük õket,
mi akkor vagyunk igazán
boldogok, ha
egy-egy állatfajból minimum egy falkára való van otthon. Persze szigorúan az udvarban, a lakásban a tengeri malacon, hörcsögön, papagájon, pintyen
és a szegény, tápszeren nevelt, anyátlan, apátlan kiscicán kívül nem tûrök meg állatot!
Nem csoda hát, hogy a következményekkel
mit sem törõdve, néhány szerelmes éjszaka
után, két nõstény macskánk összesen tizenegy, kutyánk pedig öt kölyökkel lepett meg
minket, mindezt pár nap differenciával, szinte
egy idõben.
Nagy volt az öröm, és persze a gond is. A legnagyobb problémát korelnök macskánk, Nyafi
okozta. Úgy gondolta, kicsinyei kizárólag bent a
lakásban lesznek biztonságban, így minden ajtónyitásnál felkapott egy csipás jószágot, és
megpróbált vele beslisszanni. Ennek következtében az udvaron állandóan szanaszét hevertek
a pár napos macskák. Molyszi – akit az isten is
anyának teremtett – kötelességének tartotta
visszahordani õket; egyet a Nyafinak, egyet magának. (Néha megzavarodott a szentem…)
Ezt a tevékenységet akkor is folytatta, amikor
a kismacskák maguktól indultak útnak. Idõt és

székely származása közismert a pályán
és környékén. Így nem csoda, hogy a nekem bemutatott ételbe, a fokhagymás
csirkemájba belecsempészett némi székely motívumot.
Hozzávalók: 1 kg csirkemáj, 2 dl
olaj, 1 tubus pirosarany, 4 gerezd
fokhagyma, kukoricaliszt

Plörõ

Állatságok
fáradságot nem sajnálva cincálta a helyükre az
aprónépet, akik a földet érés pillanatában boldogan futottak tovább, sziszifuszi munkát
okozva anyjuknak, illetve nagynénjüknek. Az
állatfarm egyetlen hímje, Tappancs is kivette
részét a kölyökgondozási feladatokból, úgy
gondolta, ha már apa nem lehet (egy átduhajkodott éjszaka után kiheréltettük), hát majd
anya lesz. A hangsúlyt a tisztálkodásra fektette. Ez a böszme dán dog reggeltõl estig nyalta
a kicsiket, teljesen mindegy volt neki, hogy kismacska vagy kiskutya az áldozat. (A cicák húzták a rövidebbet, õk nyakig nyálasan úgy néznek ki, mint a patkányok!). Miután – mindezt
túlélve – felcseperedtek, indultunk velük a piacra, ez volt az elosztó központ. Gazdát eddig
még minden kiscicának találtunk, sõt, még válogattunk is. Kétes kinézetû személynek egyszerûen nem adtunk macskát, olyankor pénzt
kértünk érte. Az áruk természetesen az aranyéval vetekedett.
Ha minden kölyök elkelt, akkor jöttek a talált, beteg, kidobott állatok. A legemlékezetesebb befogadott jószágunk egy hófehér, csípõficamos cica volt. Az elsõ két lábával teljesen szabályosan, felváltva lépkedett, a hátsó
kettõt azonban, mint a nyulak, párosával
használta, futás közben minden lépésnél
hátra rúgott velük. Ritka csámpás macska
volt! (Az õ nyomait egy felsõfokú végzettség-

Az elkészítés roppant egyszerû, pillanatok alatt kész, úgyhogy a mindig idõhiánnyal küszködõ háziasszonyok is gyorsan megbirkózhatnak vele. A felforrósított olajba tegyük bele a megtisztított,
megmosott májat. Sütés közben óvatosan forgassuk, nehogy összetörjön.
Mindkét oldalát süssük világosbarnára.
Közben nyomjuk rá a pirosaranyat. Jani
bácsi szerint az ízlésünkre van bízva,
hogy csemegét vagy csípõset használunk. A pirosaarany után jöhet a májra a
fokhagyma, amit a fokhagymanyomóval
áttörtünk. Így süssük készre. Most jön a
székelyes fordulat, a köret. Forró vízben
fõzzük ki a finomra õrölt kukoricalisztet.
Ez lesz a puliszka. (Talán még a népmesékbõl emlékszünk erre az ételre, amit
mindig a szegény ember evett.) A puliszkát öntsük kivajazott kisebb-nagyobb
formákba és a máj mellé így tálaljuk.
Reméljük egyszer egy jó NBI-es meccs
után ilyet is ehet majd a csapat.
sete
gel rendelkezõ indián nyomkövetõ sem fejtette volna meg.)
De volt nekünk madarunk is. Kedvencünk
Rudi, a kecskepapagáj elõzõ életében bõrgyógyász lehetett, ugyanis rendkívüli alapossággal próbálta meg eltávolítani anyajegyeinket. A beavatkozás gyors volt, de nem fájdalommentes. Ha óvatlanul levetkõztünk a jelenlétében, több sebbõl vérezve, üvöltve menekültünk ki a szobából. Az orr-fül-gégészet sem
állt távol tõle, ezt nagylányom fülcimpájának
egy darabja bánta. Az egészben az volt a legrosszabb, hogy Rudi mindezt láthatóan szívjóságból tette, egyszerûen aggodalommal töltötte el minden, ami kiállt belõlünk… Ez a tulajdonság mellesleg a szárnyasok családjában
több fajtánál is fellelhetõ. Gyerekkori pajtásommal esett meg, hogy 6-8 évesen, nyár közepén pucéran indult a baromfiudvarba tojásokat összeszedni. A történet szerint a kacsák –
tán nokedlinak nézve – szemet vetetek nemesebbik szervére. Barátom gyorsan menekülõre fogta a dolgot, futás közben nagyokat szökellve próbálta menteni „himbilimbijét” az utána meglepõen gyorsan csámpázó, a célba érve fel-felugró kacsáktól.
Egy szó mint száz, mi szeretjük az állatokat,
legyen az kacsa, kutya vagy akár víziló, és
mindegy, hogy szép, vagy csúnya. Hiszen –
mint ahogyan a következõ vicc is mutatja –
minden nézõpont kérdése:
„Két patkány beszélget a csatornában, amikor elrepül felettük egy denevér. Azt mondja a
kicsi a nagynak:
– Nézd anya, egy tündér!”
Hahn Szilvia
Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent), Csahóczi Fotó (lent)
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Mozi

TelePaks

Június 18. (vas.) 20 óra
A DA VINCI-KÓD
Szinkr. amerikai kalandfilm

Június 21-én 18 órától folytatódik a Mindentudás Egyetemének V. szemesztere. A 6.
elõadást Vonderviszt Ferenc
tartja „A négymilliárd éves
nanotechnológia” címmel.

Június 21. (szerda) 20 óra
MISSION
IMPOSSIBLE 3
Szink. amerikai akciófilm
Június 23. (péntek) 18 óra
ÖSSZEKUTYULVA
Szinkronizált amerikai
családi vígjáték
Június 25. (vas.) 20 óra
HORRORRA AKADVA 4
Feliratos amerikai
horror-vígjáték
Június 28. (szerda) 20 óra
EGY GÉSA
EMLÉKIRATAI
Feliratos amerikai dráma
Június 30. (péntek) 20 óra
A RÓZSASZÍN PÁRDUC
Szinkronizált am. vígjáték

„Segítenék kiabálni néked”
címû vallási magazinunk új
adással jelentkezik szerdán,
június 28-án 19 órától a
TelePaks csatornáján.
A TelePaks nyári adásrendje
június 26-án kezdõdik. A péntekenként jelentkezõ Víkendhíradóban a Pakson és környékén történt események
összefoglalóját láthatják.
A Gastroblues Fesztivál vendégeiként június 29-én, csütörtökön este, a városháza
elõtt fellépõ együttesek mûsorát élõben közvetíti a
TelePaks.
HIRDETMÉNY

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992

Kiállítás, program
A mûvelõdési központ nagykiállítójának külsõ falánál a
Balogh Antal Katolikus Iskola által kiírt „Keresztény gyökereink – Piros Pünkösd
Napja” c. rajzpályázat anyagából összeállított tárlatot
láthatják.
A paksi Városi Múzeumban
„Sváb lakodalmi szokások
Paks környékén” címmel láthatnak kiállítást.
A mûvelõdési központban
június 17-én 18 órakor Berta
Alexandra Aranypáva-díjas
népdalénekes, citerás, CDbemutatót tart. A belépés díjtalan.

Paks Város Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv felülvizsgálata
során, mely jelenleg folyamatban van, a
helyi védettség alatt lévõ természetvédelmi területek felülvizsgálat is megtörtént. A felülvizsgálatra azért volt szükség, mert a közelmúltban életbe lépett a
NATURA 2000 területeket kijelölõ kormányrendelet, mely rendelet olyan paksi területeket is érint, amelyek helyi védelem alatt állnak. Arra tekintettel, hogy
a magasabb szintû jogszabályokban elrendelt természeti védettség megelõzi

KÉPZÕMÛVÉSZETI ALKOTÓTELEP
Gyerekek és fiatalok számára
Ideje: 2006. június 26–30.
Helye: Paksi Képtár, Szent István tér 4.
1. gyermek csoport (5–12 éves korig)
A foglalkozások délelõttönként 8–12 óráig
tartanak. A programban játékos kreativitás
és képességfejlesztõ feladatok szerepelnek,
a legkülönfélébb képzõmûvészeti technikák
megismerésével. Részvételi díj: 3000 Ft
2. ifjúsági csoport (12 éves kortól)
A foglalkozások naponta 8–12 és 14–17
óráig tartanak. A programban modell utáni
tanulmányok, alakrajz, kreativitást fejlesztõ
feladatok szerepelnek, a különféle képzõmûvészeti technikk alkalmazásával. Részvételi
díj: 5000 Ft. Jelentkezés: a Paksi Képtárban,
telefon: 75/510-911, 70/597-6582

PAKS,
Táncsics u. 22.
Tel: 75/319-209
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
az önkormányzati rendeletben elrendelt
helyi védelmi szintet, így a NATURA
2000-es területek miatt a hatályos
14/1996.(VII.1.) számú önkormányzati
rendeletet felül kell vizsgálni, melyrõl a
lakosságot értesíteni szükséges.
Fentiek alapján értesítjük a lakosságot,
hogy az érintett területek lehatárolása
megtekinthetõ Paks Város Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályán
(II. emelet 232-es irodahelyiség) 2006.
június 1-je és 2006. július 1-je közötti idõszakban, hétfõn, kedden,
szerdán 8,00 órától 15,30 óráig,
pénteken 8,00 órától 12,30 óráig.

Fortuna 96,3 MHz
A Fortuna Rádió immár 6. alkalommal, idén is megrendezi
nyári rendezvényeit. A hallgatók számára már ismert
Road Show sorozat mellett
más városi és regionális rendezvényekbe is bekapcsolódnak egy-egy programmal. A
rendezvények helyszíneit úgy
választották, hogy a Fortuna
három rádiójának vételkörzetét érintsék, tájékoztatott
Schuckert József. A fõsz-

erkesztõ elmondta, a rendezvénysorozat célja, hogy a Fortuna Rádiót népszerûsítse, illetve közvetlenül is találkozhasson a közönség a stábbal,
a mûsorvezetõkkel.
Június 18. 10 órától Bony-

hádon a háromnapos Völgységi Könyvfesztivál zárónapján: Fortuna futás – „Futás a könyvért”
Június 18-án 16 órától
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Emlékezetre
méltó
Június 3-án 135 éve, született Dunaföldvárott Szévald
Oszkár alispán, 120 éve,
ugyanitt elhunyt egy 107
éves asszony, aki még 60 évesen életképes gyereket szült.
Június 6-án 270 éve halt meg
Höbling János, a dunaföldvári
templom építõmestere.
Június 15-én 205 éve
Sztankovánszky András földesúr kajdacsi jobbágyainak
szõlõtelepítési szabályzatot
adott: megtiltotta, hogy „gyöpöt tartsanak” és a tõkék közé más növényt ültessenek.
Június 20-án 70 éve, 1936ban Bikács telepítése 200.,
templomalapítása 150. évfordulóját ünnepelte.
Június 21-én 105 éve, 1901ben elhunyt Pusztahencsén
Tolna fia, Gõzsi (Geisz) László, Babits-regényalak, aki
elõször hozta ide a telefont.
Június 22-én 140 éve, 1866ban Dunakömlõd mellett
Mercurius szobrot találtak.
Késõbb adóhátralék-elengedésért kapta a paksi jegyzõ,
aki a múzeumnak adta.
Június 23-án 130 éve, 1876ban Sántha Károlyt, a jövendõ országos hírû költõt
sárszentlõrinci lelkésszé választották.
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Road Show Pakson a Duna
korzón
Június 24-én 16 órától
Cece Dél-Mezõföld Kulturális Fesztivál
Július 2-án Simontornyán,
a vár elõtti téren a városi
ünnepség keretén belül
Road Show
Július 30-án 16 órától
Bonyhádon a volt strand területén Road Show
Augusztus 13-én 16 órától
a sárbogárdi Millenniumi
parkban Road Show
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