PAKSI HÍRNÖK
XVI. ÉVF. 6. SZÁM

ALAPÍTVA 1989-BEN

2007. MÁRCIUS 23.

Tizenkét igen, négy nem ellenében a testület elfo-

gadta a költségvetést. A város idén hét és fél milliárdból
gazdálkodik.
3. oldal
Nem igaz a szóbeszéd, miszerint bezárják a lakóte-

lepi postát. Lechner Zoltán elmondta: ellenkezõleg, bõvítésre készülnek, a postahivatal még idén kényelmesebb,
tágasabb helyre költözik.
4. oldal
A Szakújságírók Egyesülete éremmel ismerte el

Mittler István, a paksi atomerõmû kommunikációs fõosztályvezetõjének munkáját.
6. oldal
Széchenyi-díjban részesült dr. Molnár Károly, a

Paksi Atomerõmû Zrt. igazgatótanácsának elnöke, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora.
6. oldal
Egy hét alatt három halálos baleset történt, öt halott

volt a paksi kapitányság illetékességi területén a közelmúltban. A rendõrség fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet.
9. oldal
Másodjára adott otthont harmonikafesztiválnak

Paks. A rendezvényen természetesen fellépett a Paksi
Harmonika Együttes is.
11. oldal

Együtt, békében
ünnepeltünk

Írásunk a 12. oldalon

Havi törlesztés 1 millió Ft hitelösszegre akár
5.700 Ft induló részlettõl a futamidõ
függvényében, (THM 6,07%-tól 10,15%-ig)

Igényelje lakásvásárláshoz,
felújításhoz, bõvítéshez,
hitelkiváltáshoz
lakáshitelünket akár az
ingatlan értékének 75%-áig
forint- vagy devizalapon!

Kedvezõ CHF alapú devizahitelek szabad
felhasználásra is!
PAKS, VILLANY UTCA 4.
75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok
tartalmazzák!
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Tiszta erotika!
Minden kultúrának, minden kornak megvan a saját normája, értékrendje,
amit a szexuális viselkedésként „normálisnak”, elfogadhatónak tart. Sokan
mondják, hogy a magyarok többsége prûd. Paks
ilyen szempontból, kisvárosi jellege miatt lehet hátrányban. A kérdés adja
magát, volna e kereslet
akkor egy ilyen helyen
erotikus kiegészítõkre, itt
ahol, mindenki mindenkit
ismer. Nemrégiben nyitotta meg kapuit egy erotikus
bolt a piactéren, az emeleten, amolyan úttörõ jelleggel. Választéka mindenki

igényét kielégítheti, férfiak
és nõk egyaránt megtalálhatják számításaikat. Az
eladók fontosnak tartják a
diszkréciót. Az üzletet
egyre többen fedezik fel,
egyre szélesebb a vevõkörünk, a huszonévesek
mellett megjelentek a középkorúak is, egyre bátrabbak, mondta el az üzlet
tulajdonosa. Az bolt árukészlete nemsokára megtekinthetõ és megrendelhetõ is lesz az interneten a
www.tisztaerotika.hu weboldalon. Tiszta Erotika,
Paks Villany utca 2/c, a piactéren, az emeleten.
(X)

Március 31-én 14 órakor tartja hatodik rendhagyó borversenyét
a Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesülete. A borversenyre
fehér, rozé, vörös, siller és óbor kategóriában lehet nevezni két
palacknyi bor leadásával. A minták leadása március 28-29-én
16 és 18 óra között lehetséges Haaz Ferenc présházában.
A borversenyen, melyet a Polgár Pincében tartanak, hasonlóképpen az elõzõ évi rendezvényekhez, lehetõséget adnak minden
borosgazdának és más vendégnek a borok bírálatára.
A borversenyt hidegtálas vacsora követi, ahol a Reform Fõzõklub
lesz a Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesületének
együttmûködõ partnere.
Érdeklõdni, jelentkezni Kovács Mihálynál lehet
a 20/6316-4221-es telefonszámon.

Kenyér és péksütemény széles választékával várja
minden régi és új vásárlóját

a Bauer Pékség
és ABC
Nálunk tönkölybúzából készült termékeket,
különleges rácsos kalácsot is vásárolhatnak.
Bauer Pékség és ABC Paks, Tolnai út 55.
Telefon: 75/510-395
Nyitva: hétfõtõl péntekig: 5:30-tól 18 óráig,
szombaton: 5:30-tól 12 óráig

MEGÉRKEZTEK
A 2007-ES
MODELLEK
Védje szemét UV-szûrõs
napszemüveggel!
LENS OPTIKA
7030 Paks, Dózsa György út 44.
Telefon: 75/511-246

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

A 45 perc
ifjúsági melléklet

megjelenését

a Bau-Paks Kft.
támogatta.

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján,
a volt konzervgyári
irodaépületben
(Tolnai út 2.)
15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252

Egészséges otthon, tiszta környezet!
Légtisztítók,
Atkamentesítõ
vegyszermentes
takarítógépek
Egészségbiztosítási pénztárra is vásárolható!
További információ:20-399-7733

Ingyenes helyszíni bemutató!
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Döntés után
A képviselõ-testület márciusi ülésén, második fordulóban tárgyalta a város a 2007.
évi költségvetést. Tizenkét
képviselõ igennel, négy nemmel szavazott, így elfogadta
a testület az elõterjesztést.
A város költségvetésérõl
Hajdú János polgármester
elmondta, lesz pénz az intézmények fenntartására, városüzemeltetésre, a hét és
fél milliárdos keret durván
fele ezt a célt szolgálja. Újszerû, mutatott rá, a 22%-os
fejlesztési arány, amilyen
mértékûre még egy évben
sem volt példa. A polgármester ezt azzal támasztotta alá,
hogy a következõ hét évben
beruházásdömpingben gondolkodnak, és ennek nyitányaként az elsõ évben a szokásosnál is nagyobb beruházási elképzeléseket valósítanak meg. Nem szeretnék elszalasztani a pályázati lehetõségeket, uniós pénzek lehívását, ehhez pedig önrészre
van szükség, amit a tervek
szerint kötvénykibocsátással
fognak megoldani, és nem hitelfelvétellel. Ez volt egyébként az egyik pont, amely miatt az MSZP-SZDSZ frakció
képviselõi nem szavazták
meg a költségvetést. Faller
Dezsõ, a frakció vezetõje elmondta, bár megértik, hogy
a pályázatokhoz szükség van
hitelállományra, de nem tudnak egyetérteni azzal, hogy

ez kötvénykibocsátással történjen, õk az eddig is alkalmazott hitelfelvételt szorgalmaznák. Nincsenek meghatározva a pontos beruházási
célok, biankó tételeket tartalmaz a dokumentum, s a
megszorításokat nem humánusan kezeli, sorolta ellenérveiket Faller Dezsõ, aki
szerint a kistérségi szerepvállalást sem kezeli helyesen
a város, s így bevételektõl
esik el, megtakarítási lehetõségeket szalaszt el.
Kovács Sándor, a Paksi Lokálpatrióták Egyesületének
frakcióvezetõje úgy fogalmazott, hogy nem volt könnyû
helyzetben a testület, ezen
belül a frakció sem, hiszen
elég szoros költségvetés készült. – A bizottsági üléseken
igen komoly vita folyt errõl,
elmondhatjuk, hogy egy sor
olyan dolog, ami fontos lenne
a városban, nem került bele,
de nem azért, mert a testület
nem akarta, hanem azért,
mert jelen pillanatban ilyenek az anyagi lehetõségek,
itt is megszorításokra volt
szükség – tette hozzá.
Kern József úgy gondolja,
nem volt könnyû összeállítani a költségvetést, mert azok
a források, amelyek még tavaly rendelkezésre álltak,
megcsappantak, és így nagyon meg kellett gondolni,
mibõl tevõdik össze a költségvetés végösszege. A gaz-

PAKSI HÍRNÖK
Megjelenik kéthetente, 4000 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde (Tel.: 20/398-4504)
Fõmunkatárs: Kövi Gergõ
Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: 2007. április 6.
Címlapfotó: Molnár Gyula
Panorámakép: www.paksnet.hu
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dasági bizottság vezetõje
hozzátette, hogy a hiányzó
források elõteremtésére õ a
kötvényt tartaná jobb megoldásnak. – Az biztos, hogy
nem szabad elszalasztani a
lehetõséget, a városnak
pénzre van szüksége ahhoz,
hogy az uniós pályázatokhoz
hozzá tudjanak férni – fûzte
hozzá.

További témák
A képviselõ-testület határozott a szociális és gyermekjóléti intézmények térítési díjáról, tárgyalt a város gazdasági programjáról, amely az eddigi gyakorlattól eltérõen nem
négy éves ciklust ölel fel,
hanem az uniós költségvetési ciklusnak megfelelõen
hét évre szól. Az elõterjesztett program tartalmazza a
kötelezõen ellátandó feladatok vonatkozásában a
fejlesztési irányokat, megoldási módokat. A gazdasági program egyfajta iránymutatás, amelynek legfontosabb feladata a prioritások meghatározása, a benne foglaltak megvalósítása
függ a város pénzügyi helyzetétõl, illetve a változó körülményektõl. Az elõterjesztésrõl több képviselõ
mondta el véleményét, illetve élt javaslattal, amelyeket a második fordulós
elõterjesztés elkészítéséhez figyelembe vesz a polgármester.

Arról is egyhangú döntés
született az ülésen, hogy az
1997-ben létrehozott „Együtt a katasztrófavédelemért” Közalapítványt megszüntetik oly módon, hogy
egyesítik a „Paks és Környéke mentéséért” Alapítvánnyal.
A grémium korábban döntött arról, hogy minden alkalommal intézményi tájékoztatót hallgat meg, ez alkalommal a Szociális Intézmények Igazgatósága és a Bóbita Bölcsõde volt soron.
A márciusi tanácskozás
zárt üléssel ért véget, ahol
úgy döntöttek, hogy a következõ
négy
évben
is
Darócziné Szalai Edit, valamint Balogh Pálné látják el a
Paksi Közmûvelõdési Kht.
ügyvezetõi teendõit. Legközelebb április hetedikén ül
össze a képviselõ-testület.
Akkor közmeghallgatást is
tartanak.
-kgy-

Személyre szabott
társkeresés,
leinformálható
ügyfélkörrel.
20/9333-672
Pakson, az Atom Center
és a Tesco szomszédságában
üzlethelységek kialakítására
alkalmas 1314 m2-es ingatlan
egyben vagy
részletekben eladó.
Érdeklõdni: Alpek István
20/926-7408

ORSZÁGOS MEZÕGAZDASÁGI GÉPKIÁLLÍTÁS
2007. március 30-31. (péntek-szombat)
A Contstar Hungary Kft. és az Inter-Plant
szeretettel meghívja Önt és családját
országos mezõgazdasági gépkiállítására.

CONTSTAR HUNGARY Kft.
7020 Dunaföldvár, Paksi út 81.
Tel.: (06-75)541-276,
(06-30)400-1414,
Fax: (06-75)541-275

Kft.

Az aktuális pályázati lehetõségekrõl elõadást tart
Font Sándor, a Parlament Mezõgazdasági
Bizottságának elnöke. Rendkívüli vásári
kedvezményekkel és szórakoztató
lovasbemutatóval várjuk vendégeinket.
A gépkiállítás helye, címe: Pongrácz Major,
6041 Kerekegyháza, Kunpuszta 76.
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Kevesebbõl többet

Kígyózó sorok a postán

Tavaszi nagytakarításba fogott a DC Dunakom Kft. A
közterületeken nem túl nagy költséggel, inkább jelentõsebb odafigyeléssel megvalósítható munkákba kezdtek
azzal a céllal, hogy komfortosabbá tegyék a városban lakók életét. Rendbeteszik a köztéri bútorokat, szobrokat,
lomtalanítást, hulladékgyûjtõ akciót szerveznek. Sorra
kerülnek a játszóterek, parkok, információs eszközök is.
A DC Dunakom Kft. ügyvezetõje elmondta, igyekeznek az eddigieknél is gondosabb gazda módjára végezni feladataikat. Mint
mindenütt, náluk is szûkülnek a gazdasági lehetõségek, de Saáry Miklósné szerint ez nem jelent majd
visszaesést, sõt, szerinte
szemmel látható lesz a változás, amit a nagyobb odafigyeléstõl várnak. Az ügyvezetõ szólt arról, hogy a hétfõn kezdõdõ lomtalanítás
elõtt azért hirdettek veszélyeshulladék-gyûjtõ akciót,
hogy minél kevesebb veszélyes anyag vegyüljön az
„ártalmatlan” limlomok közé. Ezeket egyébként a hulladékudvarban ingyen átveszik a paksiaktól, ám annak
ellenére, hogy az udvar fél
éve üzemel, nem ismerik,
nem szokták meg még a
paksiak, ezért döntöttek a
már szokásos akciók mellett. Fontos – hívta fel a figyelmet az ügyvezetõ –,
hogy ne rakják ki például a
rossz televíziót, hûtõt a többi hulladék közé, mert géppel pakolják, így nem tudják válogatni a szemetet, és
a közé kerülõ veszélyes
anyag szennyezi a talajt. A
lomtalanítás egyébként kiterjed a város minden területére és a külsõ városrészekre.
Saáry Miklósné elmondta,
a köztisztasági feladatcsokor csak egyike annak a tizenegynek, melyet az önkormányzattal kötött közszolgáltatási
szerzõdés
alapján ellátnak. A hivatal
tavalyi átszervezése után
bõvült a feladatkörük, idén,

az egyéves tapasztalatok leszûrése után tovább finomodott. Visszakerült például a hivatalba az energiatakarékos felújítási program,
azaz a panelprogram. A DC
Dunakom intézi viszont, ellentétben a tavalyi helyzettel, a nem lakáscélú önkormányzati ingatlanok, így
például az irodaház, polgármesteri hivatal üzemeltetését, karbantartását.
Kudorné Szanyi Katalin
részlegvezetõ elmondta, a
városüzemeltetési feladatokat is a tavaszi nagytakarítás jegyében végzik. Padokat festenek, köztéri utcabútorokat javítanak, sorra
kerülnek a játszóterek, ahol
nem a nagyberuházások,
csupán a karbantartás a feladatuk. Ebbe „belefér” az
uniós szabványnak megfelelõ „ütõfelületek” kialakítása, azaz gumifelületek kiépítése, a játékok javítása,
homokozók tisztántartása.
A játszóterekre különös figyelmet szentelnek, két
ember ügyel rájuk folyamatosan. Mint azt már megírtuk, elkészültek az új eligazító táblák, most pedig a
városba vezetõ utaknál lévõ üdvözlõtáblák kerülnek
sorra. Nem maradnak ki a
buszmegállók, szobrok, padok, parkok. Lecserélték
például a zászlókat, gondot
fordítanak a folyó túlpartján lévõ, nem hivatalos, de
paksiak
által
kedvelt
strand állapotára. Kudorné
Szanyi Katalin kiemelte,
ezek nem költséges munkák, de látványos javulást
várnak tõlük.
-vt-

Balkániak az állapotok, jellemezte egy kamasz fiú a lakótelepi postán uralkodó viszonyokat. Huszonhét perce állok itt, tette hozzá. Egy másik ügyfél, Müller Mária szerint nem kivételes esetrõl
van szó, a kettes postán
rendre ez a helyzet. Hosszan
kígyóznak a sorok, fél órára
nyúlik a várakozás. Olvasónk szerint a lakótelepi postán eleve rossz a nyitva tartás, hiszen késõn, tízkor kezdenek. Mindig egy ablak van
nyitva, ha szóvá teszik, a hivatal dolgozói más munkára,
ebédidõre hivatkoznak, vagy
egyszerûen elmondják, õk
teszik a dolgukat, a létszámot, mûködési feltételeket
nem õk határozzák meg.
Müller Mária elmondta, a
napokban kétszer kényszerült sorba állni, mindkét alkalommal félórányit kellett
rostokolnia. Látva a sort,
többen sarkon fordultak,
mások zúgolódtak.
A posta vezetõje, Nagy
Ferencné elmondta, a szokottnál jóval nagyobb az
ügyfélforgalom tizedike körül, sokszorosára emelkedik
a pénzbefizetés. Az ablaknál
folyó munka mellett háttérfeladatok is terhelik munkatársait, s mivel pénzzel dolgoznak, nagy figyelem kell,
s pontos elszámolás, kasszazárás.
A munkatársak, munkahelyek számát az ügyfélforgalom alapján határozzák meg,

a várakozási idõt pedig rendszeresen mérik. A szabályok
szerint ez nem haladhatja
meg átlagosan a tizenöt percet. Ezt már az egyes posta
vezetõje
teszi
hozzá.
Lechner Zoltán elmondta,
négy éve, amikor a hivatal
élére került, még körülbelül
ennyi volt a várakozás az
egyes postán, most alig több,
mint öt perc az átlag. Nem
egy intézkedést tett, hogy
csökkentse az ügyfelek várakozási idejét, például a lottóeladást a postaboltba helyezte át, a nyolcas, egyébként
banki ügyintézéssel foglalkozó ablakot is bekapcsolta
az általános feladatokat ellátók sorába. Azt, hogy tizedike tájékán megnövekszik a
forgalom, Lechner Zoltán is
megerõsítette, s azt is elmondta, ez ebben a hónapban még szembetûnõbb volt
a helyi adók (kommunális és
gépjármûadó) befizetése miatt. Az ilyen idõszakot megfelelõ munkaszervezéssel
igyekeznek elviselhetõbbé
tenni, nem adnak ki szabadságot, átcsoportosítják a
háttérfeladatokat.
A posta vezetõje a nemrég
szárnyra kapott hírre, miszerint a lakótelepi postát
bezárják, elmondta: nem
igaz a szóbeszéd. Nemhogy
bezárásra, bõvítésre készülnek, a hivatal még ebben az
évben kényelmesebb, tágasabb helyre költözik.
Vida Tünde
Fotó: Fonyó Dániel
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Paksi lett az alelnök

Évértékelõ a hegyközségnél

A paksi csoport elnökét választotta alelnökké a Fidelitas Tolna Megyei Választmánya. Tolnában hét helyen,
Szekszárdon, Bátaszéken,
Bonyhádon,
Tamásiban,
Dunaföldváron, Dombóváron és immár egy éve Pakson mûködik Fidelitas csoport. A korábbi megyei elnök, Fetzer Gábor elfoglaltságai miatt nem tudta vállalni a további vezetést. Utódjául a megjelent választmányi tagok egyhangúan Asztalos Adriennt, a szekszárdi
csoport elnökét választották.
A megyei vezetésbe bekerült
Hanol János, a paksi csoport
vezetõje is, aki az egyik alelnök lett. Az összejövetelen
szó esett jövõbeni közös
programokról és a közelgõ
áprilisi országos tisztújító
kongresszusról,
amellyel
kapcsolatban a Tolna Megyei Választmány a jelenlegi
elnököt, Szíjjártó Pétert javasolta jelöltnek.
Hanol János elnök úgy tájékoztatott, nemrégiben ünnepelte megalakulásának
egyéves évfordulóját a

Lezárta a múlt évet, s mérleget vont a Paksi Hegyközség
is. Kanczler Istvánné elnök
összegzése szerint az elmúlt
év optimális volt a szõlõtermesztéshez. A hegyközség elvégezte feladatait, ültetvények telepítéséhez, kivágásokhoz adott engedélyt. Az utóbbi
– mint Kanczler Istvánné
mondta – sajnos több volt. A
tagdíjat tavaly növelték, ilyenre több mint tíz éve nem volt
példa, most viszont a duplájánál is többre nõtt. A hegyközség elnöke felhívta a figyelmet
az adatszolgáltatási, illetve a
járulékfizetési kötelezettségre. A hegyközségnek ugyanis
jelentési kötelezettsége van
november végéig a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-

vatal, valamint a vámhivatal
felé.
Az elmúlt év eredményeit
összegezve a hegyközség elnöke elmondta, 403 hektáron
termeltek szõlõt, az átlagtermés 69,86 mázsa volt hektáronként. A szervezetnek tavaly 565 termelõ és 36 felvásárló volt a tagja. A Paksi
Hegyközség idén a korábbiaknál szûkösebb év elé néz. Ez
az anyagiakat illeti, egyébként
igyekeznek a tavalyihoz hasonlóan tartalmas programokat szervezni. Ismeretterjesztõ elõadásokat, szakmai kirándulásokat tartanak, hozzájárulnak a borkultúrát népszerûsítõ rendezvények, borversenyek, boráldás szervezéséhez.
-vT-

ka, mivel az egyes juttatások
a kérvényezõ munkaügyi státuszához kötõdnek. – Nem
mindegy, hogy az igénylõ álláskeresõ, vagy a munkaügyi
központ esetleg ki is közvetítette, és már munkába is állt.
Elõfordulhat a segélyek jogtalan kiutalása, mert a hivatal
nem tud meggyõzõdni arról:
dolgozik-e az illetõ. Ezért
szerettük volna elérni azt,
hogy a munkaügyi központ és
a polgármesteri hivatalok
adatbázisát össze tudjuk kötni. Az új jogszabályok szerint
ugyanis a tévedés már nem
számít bocsánatos bûnnek: a
település jegyzõje személyesen felel ezekért az összege-

kért. A közelmúltban elkészült a szoftver, melyben a
munkaügyi központ és a polgármesteri hivatal az aktuális
adatokat feltünteti. – Ez a
fejlesztés teljesen úttörõ kezdeményezés volt a paksi kistérségi társulásnál, az országban másutt nem mûködõ, saját fejlesztésû szoftverrõl van szó, ami iránt már
most nagy az érdeklõdés –
árulta el az elnök. Az ülést
követõ bemutatón a kistérségben lévõ tizennégy hivatal
mindegyikének
illetékes
szakembere jelen volt. Hajdú
János szerint nagyon örültek
a látottaknak, mert a munkájukat sokkal biztonságosabbá
teszi az új rendszer, melynek
bevezetésére a napokban kerül sor.
-s-

Fidelitas paksi csoportja. Az
évértékelésre egy kötetlen
összejövetel keretében kerítettek sort. Személyi kérdésekrõl, a csoportvezetés bõvítésérõl döntött a tagság.
Májer Viktor és Szabó
Krisztián mellé alelnökké
választották Bányai Pétert,
aki az ESZI végzõs tanulója.
Az utóbbi idõben gondot
okozott, hogy a két alelnök
egyetemi elfoglaltságok miatt viszonylag ritkábban van
Pakson, ennek megoldására
szolgált a Pakson tanuló alelnök megválasztása. A csoport a Fidelitas áprilisi VIII.
Tisztújító Kongresszusára
két paksi küldöttet delegált.
A találkozón a Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági Mozgalom paksi csoportjának koordinátora, Lampert Marianna bemutatta a mozgalmat, csoportjuk mûködését
és programjait. Szebényi
Roland csapatkapitány pedig a Fidelitas focicsapata
kispályás városi teremlabdarúgó bajnokságbeli szereplésérõl számolt be.
-tünde-

Saját fejlesztésû szoftver
A tavalyi és az idei költségvetés volt a legfontosabb témája Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás legutóbbi ülésének.
– A kistérség most már abszolút beágyazódott az önkormányzatiságba mind finanszírozási oldalról, mind a
mûködés
szempontjából.
Szemléletes adat, hogy egy
közepes településével egyezõ,
mintegy 300 milliós költségvetése volt tavaly a paksi kistérségnek, és hasonlóan alakul az idén is – fogalmazott
Hajdú János, a társulás elnöke.
Az ülés másik fontos témája
a kistérségi mûködés informatikai rendszerekkel való
Fotó: Szaffenauer Ferenc

támogatása volt. – A kisebb
településeken nem érhetõ el
a földhivatal adatbázisa, pedig fontos volna, hogy a térképeket és a tulajdoni lapokat a hivatal munkatársai képesek legyenek megtekinteni
anélkül, hogy emiatt a körzet
központjába vagy a megyeszékhelyre kelljen utazniuk.
Most erre lehetõség nyílik.
Az így nyert adatok egyelõre
ugyan nem közhitelesek, de a
valós információk megtekintése is nagy jelentõségû a hivatal munkájában – összegezte Hajdú János. Hozzátette, a szociális jogosultság
megítélésénél is nagy segítséget jelenthet az informati-
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Az év kommunikátora

Kommunikációs éremmel
jutalmazta a Magyar Tudományos-, Üzemi-, és Szaklapok Újságíróinak Egyesülete, ismertebb nevén a
Szakújságírók Egyesülete
Mittler Istvánt. A paksi
atomerõmû kommunikációs
fõosztályvezetõje egyrészt
a helyreállítási program
kommunikációjáért, másrészt az Atomerõmû címû
lap fejlesztéséért kapta az
elismerést, melyet Budapesten vett át. Az egyesület
elnöke, Komornik Ferenc
elmondta, a kitüntetés fiatal, öt éve alapították.
Olyan vállalati kommuniká-

ciós vezetõk kaphatják
meg, akik példamutatóan
segítik az üzemi lapot. A díjazott személyére maga a
vállalati újság szerkesztõsége tesz javaslatot, odaítélésérõl a kuratórium dönt.
Az Atomerõmû címû lap,
melynek élén Beregnyi
Miklós áll, az utóbbi években az eddigi 13 település
mellett újabb kilencre is eljut, így már több mint 34
ezer példányban kerül ki a
nyomdából. Az újság 2006
januárjától színes oldalakkal jelenik meg. Ehhez –
állt az indoklásban – a fõosztályvezetõ minden segítséget megad. Lehetõvé teszi, hogy magas színvonalon
és objektíven tudósíthasson
a cég életérõl, és tájékoztathassa a régió lakosságát,
a közvéleményt az atomenergetikával kapcsolatos
hírekrõl. Mittler István
mellett Várkonyi Zsolt, a
Dunaferr Dunai Vasmû Zrt.
pr-menedzsere kapott még
idén kommunikációs érmet
a szabad sajtó napja alkalmából.
Vida Tünde

Uniós forrásokhoz segítenek
Kalocsán tartott ülésén döntött az idei pénzügyi keret felhasználásáról és egyéb kérdésekrõl a Paksi Atomerõmû
Zrt. által tavaly áprilisban létrehozott Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány. Dr.
Kocsis István kiemelte, a tavaly folyósított 435 millió forint támogatás 1,7 milliárd forint fejlesztést generált, 87 új
munkahely teremtéséhez járult hozzá. Az elnök beszámolt arról, hogy a kuratórium
úgy döntött, idén az európai
uniós pályázatokon való részvételt támogatja az Új Magyarország Fejlesztési Terv
pályázati eszközrendszerével
összhangban.
Segítséget
nyújt a pályázatok, tervek elkészítéséhez, biztosítja az önerõt. A támogatás lehetséges
formája az önkormányzatok,
azok társulásai, intézmények,
közhasznú szerveztek, civil
szervezetek, egyesületek,
gazdálkodó szervezetek pályázati lehetõségeinek elõsegítése, illetve pályázatokhoz
szükséges önrész meghatározott részének biztosítása. A
kuratórium külön preferálja a

települések és térségek közötti fejlesztési összefogást.
Dr. Kocsis István elnök kiemelte: szigorú elvek alapján, szakszerû döntés nyomán lehet támogatáshoz jutni, szó sincs pénzosztásról. A
pályázóknak nyújtott támogatásból megvalósuló beruházásokat, a pénz felhasználását nyomon követik.
Az elsõ pályázati forduló benyújtási határideje 2007. május 15., a második fordulóé
pedig 2007. augusztus 31. A
pályázati kiírás megtalálható
a www.atomeromu.hu honlapon a Kapcsolatok címszó
alatt.
Dr. Varga Sabján László, a
kuratórium operatív ügyeket
felügyelõ tagja elmondta, a
kalocsai ülésen elfogadták a
közhasznúságról szóló jelentést, a kommunikációs tervet,
és új arculatot is terveztek.
Ez utóbbiak – mint kiemelte
– azért fontosak, hogy a pályázatokban érintett településeken élõk értesüljenek az
atomerõmû által létrehozott
alapítvány munkájáról.
-tünde-

Új szerelõcsarnok épül,

rint, ennek közel tíz százalékát adja az alapítvány,
melyet a paksi atomerõmû
hozott létre gazdaságfejlesztési céllal. Az alapkövet
dr. Kocsis István, az alapítvány kuratóriumának elnöke rakta le.

Széchenyi-díjas az elnök

Március 15-én a miniszterelnök elõterjesztésére a köztársasági elnök Kossuth- és
Széchenyi-díjakat, továbbá
a Magyar Köztársasági Ér-

demrend
kitüntetéseket
adott át. Dr. Molnár Károly,
a Paksi Atomerõmû Zrt.
igazgatótanácsának elnöke,
a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem rektora Széchenyi-díjban részesült. A kitüntetést
az egyidejû hõ- és anyagátadás, a transzportelmélet,
valamint az alkalmazott
energetika területén nemzetközileg is elismert tudományos-közéleti munkásságáért, a magyar felsõoktatás megújításában végzett
tevékenysége elismeréseként kapta.
-vt-

s várhatóan õsztõl hatvan
embernek ad munkát
Gerjenben. A beruházás a
Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány támogatásával valósul meg. Az
összköltség 350 millió fo-

Fotók: Paksi Hírnök archív (fent és lent balra), Szaffenauer Ferenc (lent jobbra)

VÁROS

Díjmentes kurzusok
Két tanfolyam indult március elején városunkban,
amelynek megvalósítására a Paks-Dunaföldvár Térségfejlesztõ Önkormányzati Kht. nyert támogatást tavaly a Paksi Atomerõmû Zrt. Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványától. A támogatásból és mellé rendelt saját forrásból megvalósult tanfolyamok témája
a bor és a hozzá kapcsolódó gasztronómia, illetve a
biogazdálkodás.

A Paks-Dunaföldvár Térségfejlesztõ
Önkormányzati
Kht.-t 2003 májusában hozta
létre a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás elõdje. A kht.
célja, hogy a helyi vállalkozásokat, civil szervezeteket, önkormányzatokat segítse külsõ források bevonásában pályázati úton, illetve hogy a
térségfejlesztési koncepcióit
elkészítsék, abban részt vegyenek.

– 2004-ben a Magyar Tudományos Akadémia Regionális
Kutatások Központja, az
FVM és a Holland Földmûvelésügyi Minisztérium egyik
szervezetének segítségével,
helyi szereplõk bevonásával
vidékfejlesztési programot
készítettek, mely felméri a
kistérség adottságait, lehetõségeit. Itt kristályosodott ki
az a vélemény, hogy a kistérségben leginkább a turizmus-

Sajtónapi kitüntetés
hoz és a mezõgazdasághoz
kötõdõen kellene, lehetne fejleszteni. Tavaly alkalom kínálkozott pályázni a paksi
atomerõmû által létrehozott
Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványhoz alternatív
jövedelemszerzést elõsegítõ
képzések megvalósítására –
összegezte az elõzményeket
Kiss Lajos, a kht. ügyvezetõje. Elmondta, ötmillió forintot
nyertek két tanfolyamra,
amelyek illeszkednek a fejlesztési program megállapításához, ugyanis a turizmushoz
köthetõ bor és gasztronómia,
illetve a mezõgazdasághoz
kapcsolódó biogazdálkodás a
két témakör. A tanfolyamokhoz neves elõadókat sikerült
megnyerni, a bor és gasztronómia tanfolyamhoz Módos
Ernõt, Tolna Megye fõborászát, illetve Kovács János
Venesz-díjas mesterszakácsot; az ökogazdálkodással
foglalkozó sorozathoz pedig
Jaksa Péter Tituszt, a Tolna
Megyei Agrárkamara szaktanácsadóját. Az ingyenesen látogatható
tanfolyamokra
mintegy hatvan jelentkezõ
volt, a bor és gasztronómia témaköre bizonyult vonzóbbnak.
-kgy-

Népes közönség, sokszínû témák
Újabb fejezet zárult le a Városi Nyugdíjasklub népfõiskoláján. A hetedik évfolyamot
tavaly õsszel kezdték, majd az
ünnepek után, év elejétõl folytatták és a napokban zárták.
Az elõadók sorában ifjú tudorokat, illetve az adott témákban jártas felnõtt szakembereket hallgattak a klub tagjai.
Szó volt többek között az
egészségmegõrzésrõl, gyógyszerekrõl, gyógyhatású készítményekrõl, az idõskorúak
sérelmére elkövetett bûncselekmények megelõzésérõl, de
mindemellett a bukovinai széFotó: Szaffenauer Ferenc

kelyek kultúrájáról, Ázsia régészeti feltárásairól, dr. Tarisznyás Györgyi életérõl is
hallhattak. A hagyományokhoz hûen, a nagyvilágot kitáró
témák mellett a mindennapokban hasznosítható ismeretanyag is megjelent a sorozatban. Ezzel az évfolyammal
már mintegy nyolcvan elõadás áll a klubtagok mögött,
és az érdeklõdés töretlen. A
záró rendezvényen hatvan
oklevelet adtak át azoknak,
akik rendszeresen látogatták
a népfõiskolai alkalmakat. Az
iskolát a tervek szerint foly-
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tatják, de más programokat
is szerveznek. Rendszeresen
találkoznak a klubdélutánokon, és egynapos kirándulásokat is tesznek, amely szintén kedvelt, hiszen amellett,
hogy kellemes kikapcsolódás, az országjáráson hazánk tájait is megismerhetik, sok helyre eljuthatnak a
klubtagok. Nem feledkeznek
meg az ünnepi alkalmakról
sem, idén már megünnepelték a nõnapot és egy összevont névnapi rendezvényt is
tartottak.
-gyöngy-

Közös rendezvény keretében
köszöntötte a helyi újságírókat Paks Város Önkormányzata és a Paksi Atomerõmû
Zrt. március 15-e, a szabad
sajtó napja alkalmából.
Hajdú János polgármester
arról szólt, hogy a társadalom mai zaklatott állapotában
fokozott felelõsség hárul a
hírközlés munkatársaira, de
ebben a helyzetben is mindenkinek az a leghasznosabb,
ha a tájékoztatás a lehetõ leghitelesebb. Mint mondotta: a
helyi sajtó munkatársaitól
legtöbbször ezt tapasztalja,
ezért köszöni az együttmûködést.
Ezután a Paksi Atomerõmû
Zrt. nevében Varga-Sabján
László törzskari igazgató
vette át a szót, és adta át azt
a kitüntetést, melyet tizenöt
éve ítélnek oda minden esztendõben a nukleáris energetika kommunikációjáért annak az újságírónak, aki objektív és szakszerû tájékoztatásával kivívja az erõmû
szakembereinek elismerését.
Idén Illés Józsefnek, a Népszava munkatársának nyújtotta át az Urántollat.
A díjazott az atomenergiával közel 12 éve került kapcsolatba, azóta foglalkozik a
Népszava gazdasági rovatában az energiaszektorral. –
Folyamatosan bõvültek az ismereteim, nagyjából ismerem már ezt az iparágat, és
igyekszem minél pontosabban tájékoztatni az olvasókat
az erõmû mûködésérõl, az ország energiatermelésében
betöltött szerepérõl – mondta
Illés József. Hozzátette: nem
befolyásolja, hogy pártolja
avagy ellenzi a nukleáris
energia hasznosítását, ami
történik, arról a lehetõ legpontosabban és legobjektívebben számol be, lehetõleg
úgy, hogy a mindennapi aktualitások mellett háttér-információhoz is hozzájussanak az
olvasók.
-s-
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Hírek a rendelõintézet háza tájáról
Új röntgenorvos dolgozik a paksi központi rendelõintézetben. Dr. Kun Gábor érkezése annak a képviselõtestület által megfogalmazott alapelvnek az „eredménye”, hogy lehetõleg ne foglalkoztassanak nyugdíjas
orvosokat. Az egészségügyi intézményben egyébként –
mint olvasóink is jelezték – változatlanul sok az elõjegyzési idõ a kardiológián, illetve a vizitdíj-rendszer
bevezetése megnövelte némileg a várakozási idõt.

Az önkormányzat mint
fenntartó elvárja a rendelõintézet vezetõjétõl, hogy lehetõség szerint ne alkalmazzon nyugdíjas orvosokat. Dr. Pásztor Hilda ezért
rendszeresen hirdeti az állásokat. – Csak a közvetlen
kollegáim tudják, hogy ez
milyen nehéz, kellemetlen
számomra – árulta el. A
nyugdíjas kollégák szívesen
dolgoznak tovább, de erre

csak a hiányszakmákban
van elvileg lehetõség. Márciustól minden esetre új
röntgenorvosa van az intézetnek dr. Kun Gábor személyében. E tény sem javított sokat a helyzeten, a tizennyolc
szakorvosnak
majdnem fele nyugdíjas korú. Ez – mint a fõorvos rávilágított – cseppet sem kirívó, ugyanez a helyzet a háziorvosoknál, s országosan is.

Dr. Kun Gábor 1990-ben,

Pécsett szerzett orvosi
diplomát. Utána Gyõrben
dolgozott, ott szakvizsgázott. – Jó tanulóidõ volt,
nagy, rendkívül jól felszerelt kórházban dolgoztam,
jó kollégák között – jellemezte ezt az idõszakot a
rendelõintézet új röntgen
szakorvosa. A gyõri éveket szekszárdiak követték, ide családi okok miatt érkezett a fiatal doktor. Õ ugyanis medinai, felesége
sióagárdi, s akkor érkezett elsõ gyermekük. A megyei
kórház után, engedve a versenyszféra csábításának,
egy gyógyszeripari cég munkatársa lett. Az „ügynök”
munka mellett egyértelmûen a jobb kereseti lehetõség
szólt. A kérdésre, hogy a paksi rendelõbe mi csábította, egyszerûen körbe mutat: – Csak körül kell nézni.
Önállóan dolgozhatok kiváló körülmények között –
mondja, hozzátéve, lehetõsége volt vállalkozóként vállalni ezt a feladatot, így minimális kompromisszumot
kötve megtalálta számítását.
A kardiológia régóta neuralgikus pont a rendelõben. Több hónapra nyúlik
az elõjegyzési idõ. – Az intézetünk nem sürgõsségi
ellátó hely, beteg ellátatlanul nem marad – szögezi
dr. Pásztor Hilda. Elmondta, többször foglalkoztak e
témával, s reméli, lesz változás például abban, hogy
a kardiológiai szakorvos
konkrét idõpontot, s nem

csak napot jelöl meg, illetve magánrendelést indít
Pakson. A hosszú várakozás összefügg azzal, hogy
az orvos minden beteget
nagyon alaposan, teljes körûen kivizsgál, illetve azzal
is, hogy nem minden megjelenés indokolt. Ez utóbbiban folyamatosan kérik a
háziorvosok együttmûködését.
Vida Tünde

A laborban eddig egy, most két ember foglalkozik

a beutalókkal, mégis megnõtt a várakozási idõ, nem
sorszám szerint fogadják a betegeket, adják az eredményeket – kifogásolta egyik olvasónk. Dr. Pásztor
Hilda ezzel kapcsolatban elmondta, nem önkényesen
határozzák meg a sorrendet. Az érkezésen túl a laborszakma szabályait is figyelembe veszik, így megeshet,
hogy egy idõs beteget, vagy kismamát „soron kívül”
látnak el. A megnövekedett várakozás oka pedig a vizitdíj, ami nem csak a laboratóriumban okoz pluszmunkát, itt azonban a magas betegszám miatt még érezhetõbb. – Naponta több mint száz vizsgálatot végeznek a
kollegáim, a beutalón számos adatot kell ellenõrizniük,
s el kell dönteniük azt is, hogy kell-e fizetni vagy sem.
A beutalók pontos kitöltése sokat segítene a munkánkon – tette hozzá az intézetvezetõ fõorvos.
Fotók: Fonyó Dániel
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Óvatosságra int a rendõrség
rom említett baleset egyébként különbözõ okokra vezethetõ vissza. A motoros baleseteknél – több ilyen is volt – a
jármûvezetõk egyértelmûen
még nem álltak át, nem szokták meg a sok motoros jelenlétét. A diszkóbalesetek sajnos tipikusak, s gyakran elõfordul az is, hogy hajnaltájt
lankad a figyelem, ami közrejátszhatott a három halállal
járó, Dunakömlõdnél történt
esetnél.
Bakonyi László rámutatott,
nagy hangsúlyt helyeznek az
ellenõrzéseknek, mert a rendõri jelenlétnek visszatartó
ereje van. A szakember szerint egyébként a magyar
szankciórendszer túl megengedõ, ezért rossz a közlekedési morál, sok a baleset. Külföldön sokkal súlyosabban
büntetik a szabályszegõket,
könnyen ugrik a vezetõi engedély, ezért ott nem kockáztatnak. A magyar határt átlépve,

Egy hét alatt három halálos
baleset történt, öt halott volt
a paksi kapitányság illetékességi területén a közelmúltban. Az adat sokkoló, de miként a közlekedésrendészeti
alosztályvezetõ mondja, nem
kell belõle messzemenõ következtetéseket levonni, hiszen a statisztikát éves, illetve
több éves szinten érdemes
vizsgálni. Bakonyi László
hozzátette, ez nem jelenti azt,
hogy „elmennének” az esetek
mellett, szinte azonnal fokozott akcióba kezdtek megyei
kollégáikkal közösen. A há-

Kvíz

rálépnek a gázra, mert itt kisebb pénzbüntetéssel megússzák a gyorshajtást, teszi
hozzá. Bakonyi László arról is
beszélt, hogy bízik abban,
hogy rövidesen bevezetik az
objektív felelõsség rendszerét, és nem lesz módjuk a közlekedési szabályok ellen vétõknek kibújni a felelõsség
alól. Ma egyszerûen közlik,
hogy nem õk vezették a gyorsan közlekedõ, tilosban parkoló autót, hanem családtag-

Szerkesztõségünk játékra invitálja olvasóit. Oldja
meg kvízünket öt lapszámon keresztül, és a helyes
beküldõk között wellness hétvégét sorsolunk ki.
Megfejtéseiket fordulónként postán, e-mailben vagy
személyesen juttathatják el szerkesztõségünkbe.
Aki mind az öt fordulóban helyesen válaszol, annak
ötszörös esélye van a nyereményre!
Címünk: Paksi Hírnök,
7030 Paks, Dózsa György út 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu

Második kérdéssorunk városunk sportolóihoz kötõdik.

1. Hányszoros Magyar Kupa-gyõztes az Atomerõmû SE férfi kosárlabdacsapata?
A. kettõ

B. három

C. négy

2. Milyen érmet szerzett a 2002-es bledi sakkolimpián az Ács Péterrel erõsített magyar
válogatott?
A. arany

B. ezüst

C. bronz

3. Hány felnõtt világbajnoka van az Atomerõmû SE cselgáncs szakosztályának?
A. kettõ

Fotók: Vida Tünde (balra), Kövi Gergõ (jobbra)

B. három

C. négy

juk, akire nem kötelesek terhelõ vallomást tenni. Ez Bakonyi László szerint megengedhetetlen. Az alosztályvezetõ külön felhívta a figyelmet
a biztonsági öv használatára,
ami hetven százalékkal növeli
a túlélési esélyt. Az pedig,
hogy nem érdemes bekötni,
mert, ha ég a kocsi, vagy beszorul valaki, nem tud kiszállni, az akciófilmek sugallta
tévhit, mondja. Tavaly a paksi
térségben egyetlen kocsi lobbant lángra. A biztonsági öv
tehát valóban életet ment,
hangsúlyozta.
-vt-

Delegáció
Erdélyben
Hagyományosan meghívást
kapott Paks városa Kézdivásárhelyre, a március 15-i
ünnepségre. A delegáció,
melyet Barnabás István alpolgármester vezetett, három napot töltött az erdélyi
városban. Részt vettek az
erdélyi város többi testvértelepüléseinek képviselõivel
az ünnepségen, mely – mint
Barnabás István mondta –
meghatározó élmény volt. –
Tapasztalatainkat itthon is
szeretnénk kamatoztatni –
mondta az alpolgármester.
Rajta kívül a paksi küldöttség tagja volt Ulbert Sándor
és Kern József képviselõ.
Paksra várhatóan legközelebb Kárpátaljáról, Viskrõl
érkezik önkormányzati delegáció, de visszavárják az erdélyieket is.
-vida-
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Színpadra lépett a tánciskola apraja-nagyja

Önálló gálamûsorral lépett a
közönség elé az Akrobat
Original Dance School tánciskola paksi csapata a mûvelõdési központ színháztermében. Ez tulajdonképpen
már hagyomány a tánccsoport életében, minden évet
egy ilyen esttel zárnak le,
ahol mintegy összefoglalását
adják a tanultaknak. Az idei
gálán minden csoport az
utolsó négy táncát mutatta
be, különösen nagy izgalommal a legújabbakat, hiszen
ezeket közönség elõtt még
nem táncolták el. A csoport
vezetõjétõl Dombai Ferenctõl megtudtuk, hogy a tánciskolát vezetõ tánctanáruk,
Gyöngyösi Szilvia álmodta
meg, alapjait 1996-ban rakta

le, és ma már tizenhárom városban mûködnek sikerrel.
A paksi csoport három évvel
ezelõtt alakult, ma körülbelül 45 tagot számlálnak. A
képzésben négyéves kortól
vehetnek részt az érdeklõdõk. A legkisebbek a manó
csoportot alkotják, a gyermekek hét-tíz évesek, ez
után jön a tini, végül pedig,
tizenhat éves kortól a felnõtt
társaság. A tánctudás szintje
is lényeges szempont, több
kategóriát különböztetnek
meg, a legügyesebbek a max
profi csoport tagjai. Az
Akrobat iskoláiban a színpadi showtánc alapjait oktatják. Több stílus megjelenik,
többek között az r’n’b, disco
és a hip-hop.
-gyöngy-

Anikó tavaly
szeptember óta tagja az
Akrobatnak, most harmadszor állt színpadra velük.
Elmondta, hogy nagyon
összetartó, összeszokott
társaság tagja lett. A rendszeres edzés nem okozott
számára nehézséget, hiszen éveken át sportolt. A
fellépéseken a táncprodukció a kiegészítõkkel, azaz a
ruhával, sminkkel válik teljessé. Úgy érzi, hogy a
tánctanulás azért is hasznos, mert javítja a testtartást, mozgást, és magabiztosabbá teszi az embert.
Prantner

Együtt véndiákok és ifjú gimnazisták
Közgyûlést tartott a közelmúltban a Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákok Egyesülete, amely néhány évvel ezelõtti megalakulásakor azt
tûzte zászlajára, hogy az iskola legszebb hagyományait
továbbörökíti, segít az ifjúságnak megismerni a múltat, amelyben a jelen és jövõ
gyökerezik. A tanácskozáson egyebek mellett értékelték az elmúlt évben végzett
tevékenységet, megvitatták
az idei esztendõ feladatait.
Új elnököt kellett választania a civil szervezetnek, aminek szomorú esemény adott
aktualitást, a tisztséget eddig betöltõ dr. Molnár István

tavaly novemberben elhunyt. Mittler József, a választmány tagja arról tájékoztatott, hogy a közgyûlést
megelõzõ választmányi ülésen úgy döntöttek, hogy a
posztra Kováts Balázst terjesztik fel. A javaslatot a
közgyûlés elfogadta. Kováts
Balázs 1969-ben érettségizett a gimnáziumban. Mint
elmondta, a megtisztelõ felkérés hosszas gondolkodásra késztette, hiszen a tisztség komoly felelõsséggel jár.
Elsõként szeretné tüzetesebben megismerni a rá váró feladatokat, kihívásokat,
de ezzel együtt már most
úgy véli, hogy fontos feladat

az öregdiákok egyesületi
taglétszámának emelése, illetve, hogy továbbra is támogató szerepet játsszanak
az iskola életében olyan rendezvények szervezésével,
ahol a volt és jelenlegi gimnazisták találkozhatnak egymással. Ilyen találkozási
pont lehet például egy elõadássorozat, ahol egykori diákok beszélnek életpályájukról, sikereikrõl, de alkalom az ismerkedésre a különbözõ évfordulók megünneplése. Továbbá egy díjat is
szeretnének alapítani, amellyel volt és jelenlegi diákokat egyaránt elismerhetnek.
Kováts Balázs kiemelte,

Vass Rebeka barátnõjével, Anikóval együtt érkezett az Akrobathoz. Látta a
csoportot fellépéseiken, de
sokat hallott is róluk,
ugyanis nõvére régóta tagja az iskolának. Hetente
kétszer próbálnak, a foglalkozásokon megtanulják
a lépéselemeket, amelyekbõl felépül egy-egy produkció. A koreográfia megalkotása tanáruk feladata,
a zenét és a fellépõruhákat
együtt választják ki, a színpadi smink tekintetében
pedig abszolút szárnyalhat
a táncosok fantáziája.

hogy nem szeretnének rátelepedni az ifjúságra, hanem
a generációkat kívánják közelíteni egymáshoz. Az
„öreg-” és ifjú vak bottyános
diákok találkozására egyébként a közgyûlés is alkalmat
kínál, hiszen már hagyomány, hogy bemutatkozik
valamilyen
produkcióval
egy-egy tehetséges gimnazista. Ez alkalommal Juhász
Kitti citerajátékával ajándékozta meg az egyesület tagjait. Ehhez kapcsolódó új
kezdeményezés volt, hogy
öregdiákok is mutatkozzanak be a közgyûléseken, ennek jegyében most Rauth
János képeslapgyûjteményébõl nyílott kiállítás a
Gimigalérián.
-gyöngyFotók: Szaffenauer Ferenc
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A harmonika szerelmesei
Harmonikák hangja töltötte be az ESZI sportcsarnokot a közelmúltban, ott rendezték ugyanis a II. Paksi
Harmonika Fesztivált. A
rendezvényt a Ifjú Harmonikásokért Alapítvány hívta
életre tavaly, akkor még
kettõs céllal. A Paksi Harmonika Együttes javára
gyûjtöttek, hogy részt vehessenek a Magyar Kulturális
Gyermekdelegáció
tagjaként a Kínában megrendezett
Nemzetközi
Gyermek Fesztiválon, de
már megfogalmazódott a
hagyományteremtõ szándék is. Sokfelõl hallották
ugyanis, hogy mennyire
szeretik az emberek a harmonika hangját, ezért úgy
gondolták, van létjogosultsága egy ilyen zenei fesztiválnak. Igazuk lett, hiszen
a tavalyihoz hasonlóan ebben az esztendõben is nagy
érdeklõdés kísérte a rendezvényt. Az idei fesztiválon felléptek a budapesti
Bartók Béla Zenemûvészeti
Szakközépiskola és Gimnázium harmonika tanszakának növendékei, a Kolinda
Mûvészeti Iskola diákjai
Pécsrõl, az érdi Lukin
László Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény növendékei, érkeztek harmonikás
ifjak Voronyezsbõl. Itt volt

a dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskola Harmonika Együttese, a beregszászi Bartók Béla Mûvészeti
Iskola Harmonika Együttese. Vendég volt Moger
Péter is, aki harmonikajá-

téka mellett hangszerkiállítással is megörvendeztette
a közönséget. A zenész
Eszék környékén született,
1993-ban került Keszthelyre. Tízéves korától tanult
harmonikázni, késõbb a

Julia Altuhova Voronyezsbõl érkezett a fesztiválra.
Tizenhét éve harmonikázik,
és nagyon szereti ezt a
hangszert. Elmondta, hogy
otthonában rendszeresen
szerveznek a harmonikát
középpontba állító rendezvényeket, éppen egy héttel
a paksi elõtt volt egy hasonló fesztiváljuk. Családjában
tevékenyen ápolják néphagyományaikat, zenéjüket,
táncaikat, így nem meglepõ
hogy leginkább a népzene
áll közel hozzá, ezeket a dallamokat szereti legjobban
játszani hangszerén.

Mészáros Melinda a három

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

éve alakult dunaújvárosi harmonika együttest vezeti. Nála a hangszer szeretete családi örökség, anyukája, nagynénje is harmonikázik. Úgy
tapasztalja, egyre népszerûbb ez a hangszer, egyre
több helyen hallani. Mivel
mindkét kéznek külön feladata van, és a légszekrényt
is szabályozni kell, nehéznek
tûnhet a harmonikázás,
mégse problémásabb megtanulni játszani ezen a hangszeren, mondja a tanárnõ,
akit annak idején a harmonika sokoldalúsága fogott meg.

hangszer javításával is elkezdett foglalkozni, sõt ma
már saját tervezésû hangszerrel is büszkélkedhet,
amelybõl zágrábi partnerével eddig tizenegy darabot
készítettek el. Úgy fogalmazott, hogy neki nem csupán közel áll a szívéhez a
harmonika, hanem „rajta
van”.
Természetesen a gálán
színpadra lépett a három
évvel ezelõtt megalakult
Paksi Harmonika Együttes, amelynek tagjai Papp
Olga tanítványai a Pro
Artis Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben. A
fesztivál sztárvendége ez
alkalommal is Orosz Zoltán
és zenekara volt. A programot záró bálon a gyõri
Akkordeon Együttes muzsikált jó néhány harmonikával, illetve más hangszerekkel is felszerelkezve.
Papp Olga fõszervezõ elmondta, céljuk az volt, hogy
a közönség több oldaláról
megismerhesse a harmonikát, azaz mint klasszikus,
kortárs, virtuóz és mint
szórakoztató
hangszert.
Hozzátette, azon gondolkodik, hogy még jobban ki
kellene szélesíteni a fesztiválon bemutatkozó harmonikások körét.
-gyöngy-
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Együtt, békében ünnepeltünk
A verõfényes tavaszi délelõttön, több százan idézték
fel a Szent István téren a
159 évvel ezelõtti március
15-i esõs nap reggelét az
ünnep szónokával, Hajdú
János polgármesterrel és a
Bezerédj Általános Iskola
diákjaival. Hajdú János beszédének elsõ részében Széchenyi István munkásságát
vázolta fel, aki, mint mondta, igazi liberális reformer
volt, de mégis megtalálta a
középutat az uralkodóval
való együttmûködés és
szembenállás között.
– Az események nem történnek csak úgy, forradalmak nem robbannak ki csak
úgy, különösen nem nálunk
Magyarországon, itt aztán
nem! Itt sokat kell tenni az
uralkodónak, a hatalmon lévõknek, hogy a nép haragra
gerjedjen, hogy az idõ
megérjen… – fogalmazott.

1848 márciusában ez az idõ
elérkezett. Mégis a világ
egyik legbékésebb eseménysorozatára emlékezünk. – A
március 15-i forradalom, a
mindent legyõzõ lelkesedés,
a felemelõ beszédek és a hatalmas indulatok ellenére kiegyezésre törekvõnek nevezhetõ már az elsõ óráitól

kezdve. A Pilvaxból indulók
nem az indulatok hergelésére játszottak, nem ellenõrizetlen események elindításában jeleskedtek, nem a rendbontást, az aljas indulatok
elszabadulását keresték és
kívánták – mondta a szónok.
A kiegyezés ellentmondásos korszakának érintésével

fejezõdött be a történelmi
áttekintés. Hajdú János záró gondolatában a következõképpen összegezte a korszak üzenetét: – Boldog és
elégedett lehet annak a
nemzetnek, annak az országnak az uralkodó osztálya vagy vezetéssel megbízott rétege, amelynek olyan
türelmes, béke- és rendszeretõ polgárai vannak, mint
a magyar. Viszont azt is tudnia kell a kormányzatoknak, hogy mindennek eljön
az ideje: a türelemnek és a
béketûrésnek vége szakadhat egyszer…
A beszédet a Bezerédj Általános Iskola diákjainak
ünnepi mûsora követte,
majd Jámbor Pál szobrának
megkoszorúzása zárta a
rendezvényt. A paksi ünnepség békésen, nyugalomban telt, a városi rendezvényen együtt emlékeztek a
forradalomra a jobb- és a
baloldali politikusok.
-S-

Honvédsorsok a szabadságharcban
Elõzõ lapszámunkban indult
cikksorozatunk a paksi Kornis testvérekkel foglalkozik.
Most a második, befejezõ részt
közöljük.
Kornis Pál honvédszázados
1824. január 28-án született
Bölcskén. Õ is jogot végzett,
és a forradalom kitöréséig
ügyvédként dolgozott. 1848
novemberétõl lett hadnagy az
1. utászezredben, illetve a 2.
utászzászlóaljnál. Egyes adatok szerint már 1848. decemberben, más adatok szerint
1949. februárban kapott fõhadnagyi rangot ugyanitt.
1849 márciusában századossá
léptették elõ, egyben áthelyezték a IX. hadtest 3. utászzászlóaljához.
Élete során a megyei közélet
szereplõje volt: tagja az 1848
májusában és az 1861. januárban választott Tolna megyei
állandó bizottmánynak, neve
megtalálható az 1872. évi Tol-

na vármegye legtöbb adót fizetõ bizottsági tagjainak névsorában is.
Kornis Pál a kiegyezés idején városunkban élt, ügyvédként dolgozott, és Pakson halt
meg, 1876. március 31-én.
A tótváradjai Kornisok jogász leszármazottai közül többen éltek egészen az 1940-es
évekig Pakson, ügyvédként,
szolgabíróként dolgoztak. A
kúriájukat, a Kornis-féle házat
(ahogy az 1893/94-es polgári
iskolai évkönyv nevezte) Paks
önkormányzata megvásárolta
a létesítendõ polgári iskola
számára, a család pedig a Malom (mai Deák Ferenc) utca
18-as számú házba költözött,
az egykori szolgabírói hivatal
szolgálati lakásába. Sajnos, a
családi sírbolt, mint Pakson
annyi más híres családé (elég,
ha csak Deák Ferenc nõvérének, nemeskéri Kiss Józsefné
Deák Jozefának sírjára gon-

dolunk), mára megsemmisült,
helyét, sírköveit eladták, átcsiszolták, de utcanév õrzi a
Kornisok emlékét.
És ahogy múlnak az évek, elmondhatjuk, bár nem mindegyikõjükét, de közülük egyre
többeket, és egyre személyre
szólóbban ismerjük azokat a
honfitársainkat, egykori paksiakat az 1848-49-es forradalom és szabadságharc honvédei közül, akikre kegyelettel
és tisztelettel emlékezünk
március 15-én.
Források:
– Bona Gábor: Hadnagyok
és fõhadnagyok az 1848/49. évi
szabadságharcban, I-III. k.
Heraldika, Bp. 1998.
– Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai, Zrínyi Bp. 1988.
– Tolna megye 1848-49-ben,
Szerk: Dr. Dobos Gyula, Szekszárd, 1998. - Dr. Horváth Árpád: A Tolna megyei 1848-as
szabadságharcosok nyomá-

ban, in: Tanulmányok Tolna
megye Történetébõl, (továbbiakban: TTmT.) I.k. Szekszárd,
1968.
– Dr. Braun Sándorné:
Tolnavármegye és a rendi
országgyûlések, in: TTmT.
VIII. k.
– Dr. Horváth Árpád: A megyei önkormányzat mûködése
Tolnában 1848-1872. között, in:
TTmT. VIII. k. Szekszárd,
1978.
Itt szeretném megjegyezni,
hogy az általam ismert források nem következetesek a
Kornis családnév írásában,
egyaránt elõfordul a Kornis és
a Korniss írásmód is. Mivel fõként Bona Gábor adatait használtam fel, ezért az õ általa
használt írásmódot vettem át.
Egyébként a tótváradjai
Kornisok esetében a családtörténeti szakmunkákban is
így található.
Kernné Magda Irén
Fotó: Molnár Gyula
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Kalendárium: Sándor, József, Benedek
Márciusban beszélhetünk-e
másról, mint a jó idõket hozó
neves három férfiúról, akikrõl
azt tartja a népi mondóka századok óta: „Sándor, József,
Benedek, zsákban hozzák a
meleget.”
A három meleghozó névnap
a tavaszi napéjegyenlõség
idejére esik, amikor megfordul az idõ. Így természetesen
idõ- és termésjósló szerepük
is van, kivált a Józsefnek. A
régiek szerint e napon érkeznek meg a fecskék és a gólyák, s ha piszkos a tolluk, bõ
termés, ha meg fehér, szûk
esztendõ várható. (Remélem,
figyelte valaki!)
A hagyomány szerint a madarak nem csak megérkeznek, meg is szólalnak e napon,
mert „Szent József kiosztotta
nekik a sípot”.
Én József napján egy marék
földdel a kezemben az eget
kémleltem, azt mondják
ugyanis, ha megdördül ilyenkor az ég, tanácsos az udvar-

ról egy maroknyi földet a kerítésen át kertekbe dobni,
hogy sok kapor legyen. (Borzasztóan aggódtam az ez évi
kaportermés miatt!) A szivárványt is lestem – mindhiába –
pedig úgy tartják, ha e napon
szivárvány tûnne föl az égen,
benne a széles sárga sáv jó
búzatermést, a széles piros
pedig jó bortermést ígér. Az
idõjárás- és termésjóslás mellett József napjához haláljóslás is fûzõdik, úgy vélik, ha
ezen a napon rossz az idõ, az
sok halottat jelent abban az
éven. Valószínûleg ehhez a hiedelemhez kapcsolódik valamilyen formában az a versike,
mely – ha engem kérdeznek –
névnapi köszöntõnek kissé
morbid:
„József, a neved napján a
boroskancsót érd el, amíg a
halál a torkodra nem térdel”
A március 21-i Benedek
napját általában gyógyító
erejûnek tartották. Megszentelték a zsírt, a fokhagymát,

hogy a belõle készült kenõcscsel enyhítsék a végtagok fájásait. (Erre az idén nem jutott idõ, jajgathatok egész évben!)
E három tavaszkezdõ nap
idõjárásra gyakorolt hatását
a magyar mondavilág a következõképpen magyarázza:
a hosszú tél után Szent Péter
egy zsákba kötve elküldötte
Sándorral a meleget a földre.
Sándor ment-mendegélt, de
nagyon elfáradt a meleg súlya alatt. Amint körülnézett,
meglátott a Tejút mellett egy
kocsmát. Hogy megpihenjen,
ott lerakodott és iddogálni
kezdett. Közben pillája elnehezülvén
ottfeledkezett.
Szent Péter már megsokallta
a földi embereknek a meleg
utáni könyörgését, és Sándor
után elküldte Jóskát, hogy
keresse meg. Kereste, kereste, végre megtalálta az ivóban, a bor mellett azonban õ
is elfeledkezett arról, hogy
miért küldték. – Eriggy fiam,

Benedek, aztán nézz utána,
hol kujtorog a két lator! – Indította útba a harmadikat is
az öreg Péter. De biz, Benedek is úgy járt, mint a másik
kettõ, mert a Tejút melletti
kocsmában igen jó bort mértek. Szent Péter csak várta,
leste, mikor ér a földre a meleg. Lenézett az égbõl, de a
jámbor vándorokat sehol
sem látta. Nagyon megharagudott, és Mátyást küldte a
földre, de most már korbácsot is nyomott a kezébe. Mátyás hamarosan rájuk akadt
a kocsmában, s bement hozzájuk. Amikor a három víg
koma meglátta Mátyást ostorral a kezében, gyorsan
szedték a sátorfájukat, és siettek a földre a zsák meleggel. Hirtelen nagy meleg
lett, minden jég megolvadt.
Ezért mondják rájuk az ismert regulát, Mátyást pedig
ezért tisztelték meg a jégtörõ névvel.
Hahn Szilvia

Pákozdon ünnepelték az

Húsz gyerekkel utazott a
két óvodapedagógus, Lázár
Márta és Jantnerné Oláh
Ilona,
valamint
Haaz
Ferencné dajka. Ez volt a
második alkalom, hogy a
paksi óvodából Pákozdra
utaztak, hogy élményekbe
ágyazottan szerezzenek tapasztalatokat a gyerekek,
mondta el Jantnerné Oláh
Ilona.
tünde

Népzenei koncertet rendezett március 15-re Kun
Szilárd és barátai. A társaság mögött már több, a hagyományaink ápolásának
jegyében szervezett rendezvény áll, amelyeken
megjelenik a népzene, néptánc, kézmûvesség. Az ünnepi koncerten Tintér Gabriella énekszóval, Róka
Szabolcs lantjátékával, a
Vetõvirág együttes citera-

muzsikával
ajándékozta
meg a közönséget, de a
szervezésben partner Mandorla népzenei együttes is
fellépett. A zenekar egyik
tagja, Szabó Adrienn elmondta, feladatuk zenénk e
szeletének ápolása, továbbörökítése, ezért kutatnak is
a leírásokban azután, hogyan történt a verbuválás,
katonakísérés.
-gyöngy-

1848-as forradalom évfordulóját a Hétszínvirág óvoda Csicsergõk csoportjának
tagjai. A történelmi események felidézése során került szóba, hogy Pákozdon
volt a magyarok elsõ nagy
gyõztes csatája, mely tiszteletére emlékmûvet állítottak. Ebbõl jött az ötlet,
hogy nézzék meg az emlékezetes csata helyszínét.

Fotó: Hétszínvirág Óvoda (balra), Szaffenauer Ferenc (jobbra)
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Mit süt-fõz ma?

Gyõrffi Orsolya
Az ajándékokat általában két csoportba
szoktam sorolni: hasznosak és dísztárgyak. (Illetõleg olykor ez a semmire sem
jó kategóriával is kiegészül.) Többektõl
hallottam már, hogy nem szeretik a hasznos ajándékot, mert azzal dolgozni kell.
Vannak azonban – velem együtt – “mazochista szemléletûek”, akik élvezik a hasznos holmikat, és szívesen próbálnak ki
például konyhai gépeket, eszközöket.
Gyõrffi Orsi, miközben éppen meseszép
körmöt varázsolt nekem, elmondta, hogy
húgától egy római tálat kapott karácsonyra, ami talán az eddigi legjobb ajándék,
hiszen azóta szinte minden héten használja. Orsi egyébként gyakran fõz, leginkább
sülteket szeret és a már emlegetett rómaiban. Abba csak belepakol az ember, betolja a sütõbe és mehet a dolgára. A minap ily módon készítette Orsi a „pulykacombot gõzgombóccal” is.
Elsõként a húst kell bepácolnunk a megadott fûszerekkel, amit aztán egy napig
hagyunk állni. Másnap a római tálat beázGyermekoromban a tavasz
meleget hozó
napsugaraival
együtt érkeztek
meg a cirkuszosok. Mint mindenhol, nálunk is
a faluszélen állították fel sátrukat, hogy elõadássorozatukkal – mely a szombati nyitó és a
vasárnapi záró gálából állt – elkápráztassanak.
Közönségtoborzó reklámhadjáratuk gerincét a
szanaszét elhelyezett plakátok képezték, melyeken fõ motívumként oroszlán, tigris és persze
elefánt szerepelt. Nos, ezek az egzotikus fenevadak az elõadásra általában kedves háziállatokká
szelídültek. A három uszkárformára nyírt kutyából és két galambból álló állatrevüt maximum
egy költségkímélõ üzemmódban mûködõ láma
– etetése a cirkusz körüllegelését jelentette – és
egy kivénhedt fogatlan kígyó színesítette. Párom
visszaemlékezése szerint az õ „városi” cirkuszukban egyszer majdnem fellépett egy malacka is. Az apró kurta farkút a gazdája pórázon sétáltatta az Ürgemezõn, ahova a kíváncsi gyereksereg – hogy meglessék az esti fellépõket – már
kora délután kicsõdült. Kérdésükre, hogy mit tud
a malacka, a fickó nemes egyszerûséggel a következõt válaszolta: „ír, olvas, tût befûz” A gye-

tatjuk, majd
beletesszük
a húst és jó
másfél órára
mehet a sütõbe. Amíg a
hús aggódik
a sütõben,
elkészítjük a
gombóctésztát a kelt
tészták szokásos módján, ügyelve olyan apróságokra, hogy a tej, amiben az élesztõt felfuttatjuk, ne legyen se túl meleg – akkor leforrázzuk az élesztõt, ergo nem kel meg – se
túl hideg, mert akkor sem kel meg. Lényeges a kelesztés ideje is, mert a túlkelesztett tészta szakad, összeesik, savanyú,
a rövid ideig kelesztett tészta nehéz, nehezen emészthetõ. Szóval, ha összeállítotHozzávalók: a húshoz: 3-4 db pulykacomb, delikát, só bors, olaj. A tésztához:
1kg liszt, 8 dkg cukor, 10 dkg margarin,
9 dl tej, 3 dkg élesztõ, kávékanál só. És
az öntethez tejföl.

Plörõ

Cirkusz Minimusz
rekeket teljesen lázba hozta a kis „állatgéniusz”,
egész este õt várták, persze hiába. (Gyanítom,
elõbb vagy utóbb vacsora lett belõle.) Csalódottságukat csak részben enyhítette a gyönyörû
Amanda Matadzsi, aki, bár kísértetiesen hasonlított a pörköltszagú jegyárusra, kígyóbûvölõ
volt. Száma elején két fickó behozott egy kosarat, melyben a porondmester szavai szerint „hihetetlenül veszélyes és roppant erejû óriáskígyó
lakozik”. Ekkor lépett elõ a függöny mögül az egzotikus szépség Amanda Matadzsi, aki hosszú
felvezetõ tánc után – melyben mint egy buja indiai bajadér csak tipegett a kosár körül – felvette a kígyónak tûnõ tárgyat, hogy aztán a földre
fektetve tovább táncikáljon körülötte. A feszültséget fokozta, hogy a két biztonsági ember (darabja harminc kiló) a teljesen mozdulatlan kígyót
egy-egy hosszú villás bottal sakkban tartotta
úgy, hogy az alélt jószágot néha-néha arrébb
lökték kicsit. A jelenet tetõpontjaként az enervált
hüllõt Amanda Matadzsi nyakába helyezték. Na,
ekkor tûnt elõször élõnek az a szegény állat!
Vagy a pörköltszagtól, vagy a kizárólag forgásból álló tánctól a kígyó kiegyenesedett és mereven tartotta magát egészen a szám végéig. A siker, párom elmondása szerint frenetikus volt.

tuk a gombócnak valót, langyos helyre
tesszük és mehetünk takarítani, kertészkedni vagy Orsival együtt táncolni. A sütési idõ elteltével átforgatjuk a húsokat és
még egy órán át bennhagyjuk. Ezután levesszük a római tetejét és megpirítjuk.
Következõ lépésként a pulykát félreteszszük, a keletkezett levet pedig egy tálban
tejföllel kikeverjük. Orsi elmondása alapján, ha nem esszük meg az összes öntetet,
akkor érdemes betenni a hûtõbe és másnap reggelire kenyérrel és hagymával
mennyei ínyencséget tálalhatunk a családnak. A gombócokhoz egy lábasban vizet forralunk, ráteszünk egy szûrõs
edényt, amelybe olajos kézzel kis gombócokat formálunk és lefedjük. Orsi szerint
3-4 darabnál többet ne tegyünk bele egyszerre, mert néhány perc alatt hatalmas
méretûre megdagadnak. Tálaláskor a hús
mellé tesszük a gõzgombócokat és leöntjük a szósszal. Ha kevés az idejük vagy
egyszerre legalább három-négy féle dolgot szoktak csinálni, akkor hallgassanak
Orsira, és készítsék el a pulykacombot
gõzgombóccal. Aztán majd egyetértenek
velem abban is, hogy milyen jó is a hasznos ajándék.
sete
A porondmester a következõ fellépõt, a cirkusz
erõmûvészét a függöny mögül konferálta fel, így
csak a szemfülesebbek vették észre azt a villámgyors mozdulatot, mellyel a bemondó átadja a
mikrofont a feleségének, hogy aztán elõlépjen
mint Mefisztó, az erõ ördöge! A porondmester
símaszkja, mint ahogy a kígyõbûvölõ kendõje,
kitûnõ álca volt, ezeknek köszönhetõ, hogy egyegy szereplõ feltûnés nélkül felléphetett 4-5 mûsorszámban is. Ezek az apró csalafintaságok
jellemzõek voltak minden vándorcirkuszra, akárcsak a bohócok közönségtréfáló viccei.
Egy alkalommal a célpont két tányérsapkás
rendõr volt az elsõ sorban. Az egyik bohóc egy
régimódi fényképezõvel próbálta meg lefotózni a
másikat, ám az exponálás pillanatában liszt
lövelt ki a masinából beterítve a célszemélyt. Miután sírva-ríva elment a lisztesfejû, megjelent
egy új – mit sem sejtõ – bohóc hangosan követelve, hogy fényképezzék le. A helyszín, melyet
a fotózáshoz választott, kaján röhögést váltott ki.
A mókamester közvetlenül a két rendõr elé ült le!
A nézõk jókedvét csak fokozta hogy egyfolytában fészkelõdött, hol a bal, hol a jobb oldalon ülõ
közeget hagyva szabad prédának. A rendõrök
sok mindent nem tehettek, csak húzkodták a fejüket, bízva abban, hogy megússzák a lisztbombát. A jelenet katarzisa liszt helyett kismadár formájában röppent elõ a gépbõl. Bohócot ugyanis akkoriban még a cirkuszosok sem mertek
csinálni a rend õreibõl!
Hahn Szilvia
Fotók: Molnár Gyula (fent), Csahóczi Fotó (lent)
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Jó napot, mi újság?

Weisz József
Csenevész, de pimasz kölyök volt, hogy érvényesüljön,
elkerülje a kínos helyzeteket, kénytelen volt beszédkészségét fejleszteni, azaz megtanulta kidumálni magát. Vidám, nagy dumás pasi lett belõle, mûszaki bolt
vezetõjeként dolgozik, idõnként rádiózik és szereti a
kosárlabdát.
Pakson született, itt is nõtt
fel. Rádió-tévé mûszerész
szeretett volna lenni, ami a
'80-as években „menõ” szakma volt, s érettségi után lehetett csak kitanulni. Ezért
elõbb a Vak Bottyán Gimnáziumban koptatta az iskolapadot. Saját bevallása szerint
csenevész gyermek volt, tudta, hol a helye a rangsorban.
Éppen ennek ellensúlyozása
miatt valami mással kellett
kitûnni: fizikai fejletlenségét
a szövegeléssel igyekezett
pótolni. Késõbb aztán a testi
adottságokat tekintve is beérte társait, szerencsére
azonban az átlagosnál jobb
beszédkészsége megmaradt.
Szinte mindig jókedvû, könynyen pörög a nyelve, így mindenki tõle vár egy-két jó szót,
poént. Igyekszik megfelelni
ennek az elvárásnak, talán
éppen ennek köszönhetõ,

hogy minden közösségben
kedves ismerõsökre tett
szert. Így volt ez Szekszárdon az 505-ös szakiskolában,
ahol érettségi után a szakmát
tanulta. De így volt az elsõ
munkahelyén is, a paksi konzervgyárban, ahol lakóházméretû gépsorok logikai
áramköreinek karbantartásával foglalkozott. A régi kollégák még ma is kedvesen

csóbb lett, sok esetben jobban megérte új terméket vásárolni, mint a régit javíttatni. Látva ezt a folyamatot, õ
is átállt a másik oldalra: mûszaki bolt eladójaként vállalt
munkát. Az üzlet, ahol tizenhat éve dolgozik, egy kisbolt
volt csupán, mára – a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetõen – Paks egyik vezetõ mûszaki üzlete. Józsi pe-

gi Régió döntõjében, a Deák
Ferenc Általános Iskola fiúcsapatának tagjaként. A közeljövõben
Budapesten
küzdhetnek majd az újabb
jó helyezésért az országos
versenyen. A grundbirkózás
csapatát is erõsíti Elemér,

megyei döntõn második, területin harmadik helyet értek el a fiúk. A testedzésben
aktív és eredményes fiú kitûnõ tanuló, kedvenc tantárgyként a matematikát jelölte meg. Hetedik osztályos
testvére szintén jeles a
sportban, és jó tanuló. Szüleik büszkék a fiúkra, aktív
figyelemmel kísérik a gyerekek tanulmányi és sportéletét. Elemér hobbija maga a
sport minden mennyiségben, de jut idõ a számítógépre, olvasásra, kerékpározásra, játékra is. Tanítói szorgalmát, kitartását, példamutató magatartását, s nem
utolsósorban szerénységét
emelték ki.
bézsé

Tehetségesek, fiatalok

Berki Elemér
Példaképe lehet társainak.
A tizenegy éves Berki Elemért jellemezte így testnevelõ
tanára,
edzõje,
Klopcsikné Somorjai Mária.
A fiú valamennyi iskolai
sportágban megmozgatható,
legyen az atlétika, foci, kosár-, röplabda, grundbirkózás, de a nagy kedvenc a
floorball, amelyet második
osztályosként próbált ki elõször. Ebben a sportágban
már kiváló eredményekkel
is büszkélkedhet, a legfrissebb az idén elért elsõ helyezés a Nyugat-MagyarorszáFotók: Fonyó Dániel (fent), Molnár Gyula (lent)

üdvözlik, és õ is szeretett a
gyárban dolgozni. Mikor eljött onnan, a konzervipar
már hanyatlóban volt. A
könnyûelektronika viszont
éppen akkor, a rendszerváltás után kezdett fellendülni.
Igaz, hogy a fellendülés komoly szerkezeti változásnak
volt köszönhetõ. Mivel a fejlett technológiának köszönhetõen a gyártás egyre ol-
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dig több mint alkalmazott,
együtt él a bolttal, s éppen
ezért most ideje nagy részét
leköti a munka, amit új áruházuk megépítése, indítása
jelent. Üzletvezetõként kollégáit maga választhatja meg,
tehát õ a fõnök, ám õ ezt a
szerepet nagyon sajátosan
értelmezi: mindent megbeszél a kollégákkal és utasítás
helyett inkább kérni szokott.
Ez valahogy közelebb áll hozzá, és mûködik is. A vásárlókkal is korrekt viszonyt igyekszik kialakítani. Hite szerint
nem szabad rátolni az árut a
vevõre, hanem segíteni kell,
megtalálni a neki megfelelõ
terméket. Az akciókat idõnként reklámozni kell, ebben
régóta partner a Fortuna Rádió. Ebbõl az üzleti kapcsolatból azonban közös munka
lett: másfél évig dolgozott
mûsorvezetõként a rádiónál.
De az is elõfordult, hogy a rádió által szervezett roadshow-t konferálta. Ez a korszak ugyan véget ért, de szívesen emlékszik vissza rá,
különösen azért, mert itt ismerte meg párját, akivel
másfél éve kiegyensúlyozott
kapcsolatban él. Sokan ismerik, így nem titok, hogy elvált. Nyitottsága ellenére
nem szívesen beszél magánéletérõl, ha nincs is takargatnivalója. Persze elválni nem
kellemes, de úgy érzi, nekik
sikerült korrekten megoldani
a dolgot. Gyermekeivel, Tündével és Andrással, azaz Öcsivel nagyon jó kapcsolata van.
– Õk a legszebbek és legokosabbak a világon – szögezi le.
Tünde rendkívül jó tanuló és
mivel édesapja nem akar lemaradni mögötte, ezért angol
nyelvet tanul. Hetente úszni
jár, szereti a kosárlabdát, a
városi bajnokságban õ is játszik, igaz mindig másik csapatban. Nagyra törõ tervei
nincsenek, talán azért is, mert
mostani helyzetével elégedett. Életszemléletét egy
mondatba sûríti: ha az élet
citrommal kínál meg, kérj
hozzá martinit.
Gyuri

SPORT
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PFC: egy gyõzelem, egy vereség

Hullámzó teljesítményt nyújtott legutóbbi két mérkõzésén a Borsodi Ligában szereplõ Paksi FC labdarúgócsapata. Március 10-én a listavezetõ és válogatottakkal
teletûzdelt MTK Budapest
látogatott a Fehérvári útra.
Aki akár csak pár perccel is
lekésett a kezdõ sípszóról, lemaradt az elsõ gólról is. Az
elsõ percben ugyanis szöglethez jutott a PFC, melyet
Heffler végzett el. Középre
adását a mindenkit megelõzõ
Lambulics saját kapujába fejelte. Ezt követõen hatalmas
küzdelem alakult ki a pályán,

a Paks remekül védekezett
és kontrázott, míg az MTK
csak szenvedett az elsõ 25
percben. Majd, amikor már
kezdtek kilábalni a kezdeti
sokkból a fõvárosiak, újabb
gólt ért el Lengyel Ferenc
gárdája. Kiss Tamás kapott
jó labdát a baloldalon, élesen
középre lõtt és az érkezõ
Pollák, Végh lábai között, a
hálóba sodorta a pettyest.
Mindenki meglepetésére két
öngóllal, de a PFC vezetett.
A félidõ hátralévõ részében a
vendégek támadtak többet,
de a hazai védelem magabiztosan állt a lábán. A fordulás

után, ahogy
várható volt,
mindent egy
lapra feltéve
támadott az
MTK, míg a
paksi zöldfehérek életveszélyesen
kontráztak.
A 60. percben
aztán
Cvitkovics tizenegyesbõl
szépített, de
újabb öt minutummal
késõbb megfogyatkozott
a listavezetõ. Kristont szándékos ütésért az öltözõbe parancsolta a játékvezetõ. A
kegyelemdöfést Belényesi
találata jelentette a Garami
egylet számára a 73. percben. Így 3:1-re magabiztosan
gyõzött a Paksi FC az MTK
Budapest ellen.
A következõ fordulóban Diósgyõrben vendégszerepelt
a PFC. A 4000 nézõ elõtt lejátszott mérkõzésen az orkán erejû széllel is meg kellett birkózniuk a feleknek.
Az elsõ játékrészben a Diósgyõr lépett fel támadólag. A
szél által is támogatott hazai

Kaposvár és Kecskemét kipipálva
A 21. bajnoki fordulóban az Atomerõmû
SE NB I-es férfi kosárlabdacsapata a
Kaposvári KK-t fogadta a Gesztenyés
úti sportcsarnokban. Nagyon elkapta a
fonalat az egykor szebb napokat megért
vendégcsapat ellen az ASE, már az 5.
percben 10 pont volt az elõnye. Az elsõ
negyedben Czigler és Walters vitte a
csapatot, míg a második negyedben a
hárompontos kosarakat szerzõ Kiss
Zsolt, és a nagyon harcos Horváth Zoltán találatai által nõtt tetemesre a hazai
elõny (54-31). A nagyszünet után visszaesett az iram, sok volt a hiba mindkét oldalon, a kosárba is ritkán találtak a csapatok. Az utolsó tíz percben többféle va-

riációban játszott a paksi csapat, a Kaposvár becsülettel küzdött, de csak keveset tudott lefaragni a hátrányából. A
legeredményesebb ASE játékos Horváth Zoltán volt, 27 ponttal. Az Atomerõmû SE 89-73-ra legyõzte Kaposvárt.
Zsoldos András a paksi csapat mestere elmondta: „Nagyon jó elsõ félidõt
játszottunk, a szünet után pihentettem a kisebb sérüléssel bajlódó játékosainkat.”
A 22. fordulóban Kecskemétre utazott
az ASE csapata. A házigazda Univer
számára a nyolc közé jutás, azaz a felsõházi rájátszás, míg az Atomnak a második hely megtartása volt a cél. Az új

csapat a 20. percben megszerezte a vezetést. Egy kapu
elõtti kavarodást követõen
Rubint kotorta a labdát a
paksi kapuba. A 33. percben
megduplázta elõnyét a pirosfehér gárda, 11-esbõl Farkas
volt eredményes. Ezt követõen a fiatal paksi kapus tartotta a lelket a paksiakban. A
második félidõ második percében szépített a Paks. Belényesi beadásába Katona
csúsztatott, és a labda a
hosszú alsó sarokban kötött
ki. A PFC ezután átvette a
játék irányítását, de a DVTK
is veszélyesen ellentámadásokat vezetett. Mindkét hálóõr remekül védett, s a hátralévõ idõben több gól már
nem esett, így a Diósgyõr
2:1-re nyerte az összecsapást. A Sport Televízió által
is közvetített mérkõzésen a
mezõny legjobbjának Pokorni Pétert, a PFC kapusát
választották a szakemberek.
A Paksi FC 21 fordulót követõen 26 ponttal a bajnoki
táblázat 11. helyén áll. Legközelebb március 31-én
szombaton 15 órakor hazai
pályán játszik Lengyel Ferenc együttese. Az ellenfél
ezúttal a Gyõr együttese
lesz, mely találkozót a tervek
szerint szintén élõben közvetíti a Sport TV.
efgé

kecskeméti csarnok hangulata közel
sem olyan félelmetes, mint a régié volt,
és a csapatban sincs olyan átütõ erõ,
mint mondjuk az elõzõ évadban volt. A
mérkõzés alakulása paksi szempontból
nem is lehetett volna jobb, hét-ötös
Univer elõny után átvette a vezetést
Zsoldos András alakulata, és a találkozó
végéig ki sem engedte a kezébõl. Mind a
négy negyedet, és így a mérkõzést is az
ASE nyerte, a legtöbb pontot, 19-et,
Horváth Zoltán szerezte. Univer–
Atomerõmû SE 72-82.
Az ASE jelenleg a második helyen áll
a bajnokságban, a következõ mérkõzésre március 24-én szombaton, a Gesztenyés úti csarnokban kerül sor, az ellenfél az utolsó helyen álló Debreceni Vadkakasok-UPC csapata lesz.
joko
Fotó: Molnár Gyula

SPORT

Érdemkereszt Tóniónak

Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési
miniszter, valamint Ujhelyi
István államtitkár a magyar
sportélet több jeles képviselõjének nyújtott át elismerést
március 15-e alkalmából. A
Magyar Köztársaság Arany

Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült
Hajba Antal kenuversenyzõ,
nyugalmazott mesteredzõ. A
kajak-kenu berkekben csak
Tónióként ismert sportember
olimpiai 4. helyezett (1964 Tokió), világbajnok (1966 Berlin), 10-szeres kenu magyar
bajnok. 1969-tõl edzõsködött,
'72-ben rövid ideig a kanadai
kenuválogatott edzõje volt.
1972 és 1982 a Budapesti
Honvédnál, majd ezt követõen Pakson, az Atomerõmû
SE-nél dolgozott. A város
kulturális- és társadalmi fejlõdésében kiemelkedõ jelentõségû munkájáért 2004-ben
„Pro Urbe emlékérem” kitüntetést vehetett át.
röné
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Újra gyûjtik a kilométereket
Tavaly már nagy sikere volt
a Gyûjtsd a kilométereket
programsorozatnak. Akkor
is és most is a PSE és az
ASE két szabadidõ szakosztálya szervezte a próbákat
Horváthné Szeip Ildikó és
Sánta István koordinálásával. A versenyen 18 évnél
idõsebbek vehettek részt. Az
egyéni verseny öt hónapon
át tart és öt sportágban kell
teljesíteni az elõírt távokat.
Horváthné Szeip Ildikó elmondta, az elõzõ évhez hasonlóan 2007-ben is gyaloglás, futás, kerékpározás, evezés és úszás várja a résztvevõket. A cél, minél több pecsétet összegyûjteni. Az elsõ
díj egy kétszemélyes belföldi

wellness hétvége. Az elsõ
próba gyaloglás volt, melyen
közel 50-en vettek részt. A
napsütéses idõben a túrázók
az Ürgemezõn át Cseresznyés felé vették az irányt,
majd onnan vissza az ASE
csarnokhoz, a táv több mint
20 kilométer volt. Azok, akik
valamilyen oknál fogva lemaradtak az elsõ eseményrõl, ne keseredjenek el, az
Atomerõmû Sportegyesület
Természetjáró Szakosztálya
jóvoltából lehet pótolni a
gyalogláspróbát. Legközelebb április 14-én futás várja
a mozogni vágyókat, akik 5
és 10 kilométeres távok között választhatnak majd.
efgé

Paksi siker született a II.

szant errõl. Edzõjük, Vábró
József elmondta, hogy a társaság fáradt csapat benyomását keltette, zsúfolt volt a
gyerekek egész napja, és az
sem kedvezett lelkesedésüknek, hogy elsõ meccspartnerük, a Pécs nem jött el a területi döntõre. A továbbjutott
deákos diákok testnevelõ tanára Klopcsikné Somorjai
Mária dicsérte tanítványai
teljesítményét, akik hozták a
várt eredményt. Ugyanakkor kiemelte, hogy az egyéni
teljesítmények jók, de a csapatmunkát még erõsíteni kell
a következõ fordulóig, ami
már az országos döntõ lesz,
Budapesten.
-kgy-

Városi teremfoci
Az elmúlt két hétben ezúttal
csak egy fordulót rendeztek a
városi teremlabdarúgó bajnokságban. A felsõházban a
Gonoszok 2:0-ra legyõzte a
Viking Tours-t, a Söni-Vill Betérõ 4:2-re a City-t, míg a
Partner Kft 4:0-ra a
Kreszpark-Beanett-et. Az
elitosztályt a Partner Kft. vezeti a Kreszpark és a Gonoszok elõtt. A középcsoportban
az Atom Boys-Ferr- Kert 3:4,
Füwi FC-Tar és Tar Security

2:5. Itt a Ferr-Kert a legesélyesebb, hogy megszerezze a
torna 7. helyét. Az alsóházban
Kópis Kft-Hetvenesek 1:2,
ezt a csoportot a Dupla B Bt.
vezeti, míg a 19-21. helyért a
sorrend jelenleg Rosszfiúk,
Paksi Fidelitas, Bulldog Café.
A torna szombaton 12.40-tõl
és vasárnap 13.30-tól tovább
folytatódik. A helyosztókat
március 31-én szombaton 9
óra 10 perctõl rendezik.
röné

Cselgáncsos sikerek
Ausztriában, Miskolcon, és
Tatán léptek szõnyegre az
ASE cselgáncsozói. Az
ausztriai nemzetközi versenyen Szõke Attila (36 kg-os
súlycsoport) az elsõ helyen
végzett, Lõrincz Olivér (+60
kg) ezüstérmes lett. Bronzérmet akasztottak Haklik
Levente (33 kg), Jász Botond (36 kg), Benkõ Norbert
(40 kg), Kozma Zoltán (45
kg), és Pupp Gergõ (+60 kg)
nyakába, Pupp Réka (28 kg),
Pál Tamás (36 kg), és
Fotók: Szaffenauer Ferenc

Akkermann Gergõ pedig az
ötödik helyen végzett.
A miskolci Európai Olimpiai Reménységek Versenyén
Kovács Márton (66 kg)
aranyérmes lett, Jász Botond (36 kg) a harmadik,
Hamvas Tamás (90 kg) az
ötödik helyen zárta a viadalt.
A tatai Junior Diákolimpián Dusa Ákos (+100 kg) az
elsõ, Lajpold Judit (52 kg) a
második, Tolnai József (90
kg) pedig az ötödik lett.
(joko)

korcsoportos (96-97-es születésûek) fiú floorball diákolimpia nyugat-magyarországi
területi döntõjében. A tornát
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornatermében
rendezték. Körmérkõzések
eredményeibõl alakult ki a
végsõ sorrend. A területi
döntõben az elsõ helyezett a
deákos diákok csapata lett,
második helyen a Komárom
végzett, harmadik pedig a II.
Rákóczi iskola gárdája lett. A
továbbjutás a szabályok értelmében az elsõ két helyezettet illeti, így a várakozással ellentétben a Rákóczi iskola csapata most lecsusz-
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MOZAIK

Kertbarát elõadás

Mesélõ hangszerek

A Paksi Kertbarát Egyesület rendszeresen szervez
elõadásokat, ahol tagságuk
új, érdekes ismeretekhez
juthat. A legutóbbi alkalommal a szárazvirág-kötészetrõl beszélt hallgatóságának Kormos Lajosné, aki
e témában könyvet is írt,
húsz év tapasztalatait foglalta össze. A gazdagon,
mintegy 120 színes fotóval
illusztrált könyv számos ismeretet tár az olvasó elé a
szárazvirág-kötészethez
szükséges növények termesztésétõl a felhasználásig. A kertbarátok következõ programja április 16-án,
lesz. Akkor a városháza
elõtti téren kertészeti napot tartanak, ahol többek
között növény csere-berére
nyílik lehetõség. -gyöngy-

Károly János következõ történetének fõszereplõje is
zongora,
egy
százéves
August Förster márkájú
hangszer. Pécsrõl került a
paksi zeneiskolába, ahol a híres zongoratanárnõ, Apogyi
Mária tulajdona volt. Muzsikusokon kívül játszott ezen a
zongorán Teller Ede, világhírû atomfizikusunk is, aki tehetséges
zongorajátékos
volt, fiatal korában válaszút
elõtt állt, a zeneakadémiára
vagy az egyetemre jelentkezzen-e. Élete során tudományos munkája mellett szívesen zongorázott, amikor csak
tehette. Freeman Dyson
amerikai fizikus, aki jó barátja volt Teller Edének, írta az
alábbi kis történetet:
– Egyik vasárnap családommal együtt hazafelé sétáltunk, házunkhoz közeledve
különös hangokat hallottunk
a nyitott ajtón át kiáradni. A
gyerekek is abbahagyták a
fecsegést, megálltunk a ház
elõtt és hallgattuk a muzsikát.
Bach 8. prelúdiuma volt,
nagyszerûen játszva. Akárki
is zongorázott, teljes szívétlelkét beleadta. Amikor a zene véget ért, beléptünk.
Benn, a zongoránál Teller
Ede ült.
Tudósunk tizennyolc éves
volt, amikor megismerkedett
a Maxwell-egyenletekkel, így
írt akkori önmagáról: –
Maxwell egyenletei valóban
gyönyörûek. Amikor befejeztem tanulásukat, azon az estén meghallgattam Beethoven IX. szimfóniáját. A szimfóniát kicsit még a Maxwellegyenleteknél is szebbnek
éreztem, de mindenképp jóval nehezebbnek.
A nyolcvanas évek elején,
egyik paksi látogatása során
adott nagysikerû koncertet az
Energetikai Szakképzési Intézetben, ahol Mozart szonátákat játszott. A koncertre
Károly tanár úr hangolta fel a
zongorát.
bézsé

Bomba Gyula decsi fotográfus munkáiból nyílott kiállítás a városi mûvelõdési központban. Az Otthon Európában címû tárlaton a hagyományos jellegû fotókon –
természetképeken, épületfotókon, portrékon – kívül
megjelennek az úgynevezett fotóimprovíziók is. Ezeket a
kiállító fantáziájának teret engedve számítógéppel készítette fotókból. Bomba Gyula fotográfus elmondása szerint már gyermekkora óta foglalkozik a fotózással. Kiállítását barátja, Decsi Kiss János képzõmûvész, újságíró
nyitotta meg.

Iskolába csalogatták az óvodásokat

Majd’ másfél évtizede élesztette fel a Gergely-járás hagyományát a lakótelepi iskola. Az intézmény neve azóta többször változott, a
népszokásokhoz való kötõdése nem, most II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolaként
változatlanul megtartották

a Gergely-járást. Az iskola
IV/b. osztályosai látogatták
sorra a környékbeli óvodákat, hogy bemutassák intézményüket, s diáktársakat
toborozzanak. A szokás a
középkorra nyúlik vissza,
akkor hasonlóképpen, ünneplõbe öltözve, felpántli-

kázva, zászlókkal, szalagokkal és mindenféle hangkeltõ
eszközökkel felszerelkezve
járták végig a falut a gyerekek hasonló céllal. Most
csupán annyi volt a különbség, hogy nem házakhoz,
hanem gyermekintézményekbe kopogtattak be.
Egyébként minden az eredetihez hasonlatos volt, autentikus szövegeket választott a gyerekek tanítója.
Acsádi Rozália pedagógustársával Jäger Jakabnéval
közösen elevenítette fel a
régi hagyományt. Három
héten át készült az osztály
minden tagja. Abban, hogy
a jelmezek, kellékek elkészítése nem okozott gondot,
nagy szerepet játszott a
szintén több mint egy évtizedes múltra visszatekintõ
diákszínpad, melyet Acsádi
Rozália vezet, illetve a vizuális szakkör, melynek élén
Jäger Jakabné áll.
tünde

Fotó: Molnár Gyula (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)

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

Mozi

TÁNCOLÓ TALPAK –
A császárpingvinek hazájában, az Antarktisz közepén
senki vagy, ha nem tudsz énekelni. Ez elég rossz hír
Totyinak, aki legfeljebb azzal
válhatna híressé, hogy a világ
legrosszabb énekese. Táncra
született, méghozzá a saját
ritmusára járt táncra – vagyis
szteppre. Megtalálhatja-e a
boldogságot a sorból kilógó
pingvin, vagy örökre kirekesztett lesz? Kiderül április
6-án a moziban.

Március 25. (vas.) 17 óra
HÍD TERABITHIA
FÖLDJÉRE
Szinkronizált am. családi
fantasztikus kalandfilm
Március 28. (szerda) 19 óra
LORA
Magyar film
Április 1. (vasárnap) 19 óra
BÛNÖS VISZONYOK
Feliratos angol-amerikai
dráma
Április 4. (szerda) 19 óra
MEGETETETT
TÁRSADALOM
Feliratos amerikai szatíra
Április 6. (péntek) 17 óra
TÁNCOLÓ TALPAK
Szinkronizált amerikai animációs film
Április 6. (péntek) 17 óra
SÍNJÁRÓK
Magyar dráma

ahol élõ adásban folytatják
a legjobb hangért járó küzdelmet.

A Fortuna Rádió márciusban meghirdette a Hangfesztivál játékát, melyre 35en jelentkeztek.
A versenyzõk közül öt szerencsés jut be a döntõbe,

Hallgatóink kedvenceikre
sms-ben
(20/9-411-001)
szavazhatnak. A legtehetségesebbnek járó fõdíj egy
MP4 lejátszó, egy Mini Hifi, és egy nagyképernyõs
színes tv!
Fortuna Rádió 96,3 MHz

Kiállítás

Program

A mûvelõdési központ nagykiállítójában
Alexandr
Kabanov és Zicherman Sándor Róbert képzõmûvészek
kiállítását március 30-ig tekinthetik meg.

HÚSVÉTVÁRÓ
A mûvelõdési házban április 6-án, pénteken
14–15 óráig kézmûves foglalkozás lesz.
14 órakor kiállítás-megnyitó és a húsvéti pályázat eredményhirdetése.
17 órakor Táncoló talpak a moziteremben.

A kiskiállítóban „Otthon Európában-Improvíziók” címmel Bomba Gyula decsi fotográfus alkotásait bemutató
tárlatot április 3-ig látható.

ÖNKÉPZÕKÖR
A mûvelõdési házban április 2-án 18 órakor az Önképzõkör
összejövetelén Horváth István bevezetõjével Arany Jánosról lesz szó.

A könyvtár galériájában
„Sárközi fazekasmunkák”
címmel Gyõri Erzsébet népi
iparmûvész alkotásai április
15-ig nézhetõk meg.

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

KÖZÉPPONTBAN A NÕ:
Beszélgetés nõi problémákról
nem csak nõknek
A Paksi Nõk Társasága március 26-án, hétfõ 17 óra városi mûvelõdési központ klubtermében fórumot tart.
Dr. Tóth János szülész, nõgyógyász, onkológus segítségével járják körbe a nõi problémák közül a rákszûrés jelentõsége, az onkológia új módszerei, a méhnyakrák elleni védõoltással kapcsolatos kérdéseket.
Neked is van kérdésed? Gyere el és tedd fel Te is,
hogy mi is tájékozódhassunk.
Minden kedves érdeklõdõ megjelenésére számítunk!
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TelePaks
Közös dolgaink címû magazinunk vendége Saáry Miklósné, a DC Dunakom Kft.
ügyvezetõje lesz, akivel a mûsorvezetõ Kovács Tibor beszélget a cég ez évi terveirõl,
feladatairól, többek között a
hulladékudvarról és a szelektív hulladékgyûjtésrõl. A mûsor március 26-án, hétfõn 19
óra 15 perctõl kezdõdik.
Folytatódik a Mindentudás
egyeteme a TelePakson. A 7.
szemeszter 10. elõadásában
Forray R. Katalin elõadását
hallgathatják „Együtt vagy
külön? Cigányok, Romák,
Magyarok és az iskola” címmel. A mûsort március 28-án
szerdán 18 órától vetítjük.
Segítnék kiabálni néked címû adásunkkal várja önöket
a képernyõk elé a mûsorvezetõ Berkes Sándor. Vallási
magazinunkat szintén szerdán, 19.15-tõl vetítjük.

Az „Együtt a parlagfû ellen” Alapítvány 2007-ben ismét meghirdeti a
jubileumi lakossági virágosítási versenyét. Nevezni az Alapítvány székhelyén lehet.
Nevezési határidõ: 2007. április 6.
További információ: 510-413.
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Faluház
Március 29-ig „Hóvirág harangja” Majoros Irén Erzsébet verseit és képzõmûvészeti alkotásait, Lakiné
Dobai Judit boszorkánybabáit bemutató kiállítást láthatják.
Március 26-án 17 órakor
„Az én népfõiskolám” program sorozatban „Milyen a
dunakömlõdi bor?” címmel
a borverseny tapasztalatait
beszélik meg.
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Gyorsan népszerû lett a Mecsekvidéke
Takarékszövetkezet paksi fiókja
Több mint egy éve mûködik városunkban a piactéren a
dinamikusan terjeszkedõ és idén 45 éves Mecsekvidéke
Takarékszövetkezet. A paksi fiók elsõ teljes évi mûködésérõl kérdeztük Moizs Attilát, a hitelintézet elnökét.

Mi tette szükségessé A már említett deviza alapú hitepaksi fiókjuk nyitását?
lek mellett elsõsorban kedvezõ
betétkondícióink, az ingyenes
Pénzintézetünk 2004-ben a ta- lakossági és olcsó vállalkozói
karékszövetkezetek közül el- számlavezetés nyerte el a paksisõként indult a lakossági devi- ak és környékbeliek tetszését, a
za-hitelezéssel és e szolgáltatá- vállalkozói számlák mellé ajánlsunk iránt Tolna megyébõl is juk a Széchenyi Kártyát.
rendkívül nagy volt az érdeklõdés. Hogy szolgáltatásainkat Milyen új szolgáltatásokhelyben tudjuk kínálni 2004 ta- ra számíthatunk az idei
vaszán megnyitottuk bonyhádi, évben?
majd 2005 õszén paksi fiókunkat. Az elmúlt évben rendkívül A közelmúltban került bevezesok ügyfél tisztelt meg bennün- tésre új InternetBank szolgáltaket bizalmával, Pakson közel tásunk, mellyel lakossági és vál500 új számlát nyitottunk és lalkozói ügyfeleink olcsón, gyorügyfeleinknek folyamatosan új san rendelkezhetnek számlájuk
szolgáltatásokat is kínálunk.
felett. A következõ hetekben
megkezdjük a devizaszámla-veMilyen szolgáltatásokat zetést, devizabetétek gyûjtését
vettek
legszívesebben és a valutaváltást is. A fiókban
igénybe az ügyfelek?
elhelyezett bankautomatánkból

ügyfeleink havonta egy alkalommal takarékszövetkezeti kártyájukkal ingyenesen vehetik fel
pénzüket, csakúgy, mint az ország területén összesen hozzávetõleg 150 kijelölt automatából. Még az elsõ félévben kiemelkedõ hozamú betétkonstrukcióval keressük meg ügyfeleinket.
Jelenleg milyen kedvezõ
ajánlattal várják a paksiakat?
Jó szívvel ajánlom figyelmükbe
svájci frank alapú lakáshiteleinket 5,5% hiteldíjtól (THM
5,93%– 8,48%) gyors ügyintézéssel, akár szabad felhasználásra is. Forint alapú kombinált
hiteltermékünkben kihasználhatják a lakástakarék-pénztár
elõnyeit úgy, hogy 8 évig csak
a lakástakarék-pénztári megtakarítást kell fizetnie, hitelkamatot, tõketörlesztést nem.
Bízva abban, hogy a jövõben
egyre több paksi és környékbeli lakost, vállalkozást sikerül megelégedésükre kiszolgálnunk, szeretném megköszönni a paksiaknak azt a
kedvezõ fogadtatást és bizalmat, mellyel megtiszteltek és
lehetõvé tették, hogy városukban színesítsük a pénzintézetek kínálatát.
(X)
MECSEKVIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
PAKS, VILLANY UTCA 4.
75/511-240

