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Construma-díj a
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Õrzik a német
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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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Fiatalítana a polgárõrség
Eredményesnek értékelte a
tavalyi évet keddi közgyûlésén a Paksi Polgárõr Egyesület. 2006-ban 228 napon
adtak szolgálatot, jelen voltak számos városi rendezvényen, illetve kosárlabda és
labdarúgó mérkõzéseken. A
szervezeten belül hét-hét fõvel egy bûnmegelõzési és
egy közlekedési szakcsoport
alakult. Komoly változást jelentett az egyesület életében, hogy elköszöntek azoktól a tagoktól, akik régóta
nem vállaltak szolgálatot, illetve nem fizettek tagdíjat.
Így ötvenen vannak, ami néha kevésnek bizonyul. A közgyûlés új alelnököt választott, mivel a tisztséget eddig
betöltõ Kern Sándor lemondott posztjáról. A tagság
Cseh Tamást bízta meg a fel-

adattal, aki egyebek mellett
elmondta, hogy a közrend
védelme mellett a környezetvédelem területén is szeretnének tenni, ezért szoros
kapcsolat kiépítésére törekszenek a civil szervezetekkel, a lakossággal. Kiemelt
feladat a tagság létszámának
emelése és keresik a kapcso-

Gyermekjóléti fórum

Törvényi kötelezettsége a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnak, hogy rendszeresen szervezzen gyermekjóléti tanácskozást, de ez összecseng a résztvevõk szakmai
igényével is. A gyermekvédelmi törvény 1997-ben hozta be
azt a gyermekvédelmi szakmai paradigmaváltást, amelynek következménye a gyermekjóléti szolgáltatás felépülése, és a közös megelõzés az
adott településen. A konferencia lehetõség arra, hogy a

gyermekvédelem területén
tevékenykedõ intézmények,
szakemberek áttekintsék a
rendszer mûködését, összegezzék az eredményeket, illetve jobbító javaslatokat fogalmazzanak meg az együttmûködés hatékonyságának növelése érdekében. – A gyermekvédelmi rendszerben a legfontosabb a jelzési kötelezettség,
azaz ha a gyermekekkel, családokkal kapcsolatban álló
szakemberek, például pedagógusok, védõnõk gyermek-

latot a fiatalabb korosztálylyal, ami a megelõzés, felvilágosítás szempontjából lehet
hasznos, de talán új tagokat
is hozhat, ugyanis a polgárõrségnél 16 év az alsó korhatár. Cseh Tamás hozzátette,
hogy mivel korábban a rendõrségnél dolgozott, illetve jelenlegi munkája során sokfe-

lé jár, bízik abban, hogy tapasztalatai, kapcsolatai, ismeretei az egyesület hasznára válnak. A közgyûlésen köszöntötték az év polgárõrét,
azaz a dunkömlõdi Nepp Balázst. Õ tavaly május óta polgárõr, szinte valamennyi
rendezvényen
teljesített
szolgálatot és minden hónapban vállalt hétvégi járõrözést. A 19 éves fiatalember
elmondta, két ok vezérelte,
amikor belépett a polgárõrséghez. Egyrészt szeretett
volna tenni valamit a városért, másrészt azt tervezi,
hogy édesapja nyomdokaiba
lépve a rendõri pályát választja. Addig is azonban,
amíg rendõrként nem szolgálhat és védhet, polgárõrként tehet a városért.
-gyöngy-

védelmi, gyermekjóléti problémát érzékelnek, azt jelezzék
minden esetben a megfelelõ
szakintézményekhez – emelte
ki Borbás László, a szolgálat
vezetõje a napokban rendezett tanácskozás kapcsán. A
szolgálat elsõsorban ezeket a
jelzéseket közvetíti szakmai
véleményükkel együtt, az illetékes intézmények, hatóságok felé, illetve emellett feladatuk, hogy a gyermekvédelmi rendszer minél hatékonyabban mûködjön a városban, egyfajta katalizátor szerep betöltésével. A szolgálat
mellett a gyermekvédelmi
jelzõrendszerben
érintett
szakemberek többek között
az egészségügyben dolgozók,
a közoktatási intézmények, a
rendõrség, ügyészség, bíróság. Az említett intézmények,
szervezetek, hatóságok a
gyermek családban történõ
nevelkedésének elõsegítése, a
veszélyeztetettség megelõzése és megszüntetése érdekében kötelesek együttmûködni, kölcsönösen tájékoztatni
egymást.

A védõnõi szolgálat több
mint kilencven éve mûködik,
a családokkal rendszeres
kapcsolatban vannak a várandósságtól a gyermek 18
éves koráig. Fontos, hogy ha
valamilyen problémát észlelnek a szûrõvizsgálatokon,
azt jelezzék a Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat
felé. Egy felmérés szerint
2006-ban a leggyakoribb
problémák közé tartozott
például a tetvesség, védõoltás elmulasztása, elõfordult,
hogy anyagi téren kértek segítséget családoknak, de sajnos találkoztak gyermekbántalmazással, elhanyagolással, mondta el Molnárné
Haholt Zsuzsanna vezetõ védõnõ. Hozzátette, azt tapasztalták, hogy vannak gondozottak, akik nem segítségnyújtásként értékelik, és nehezen viselik, ha a védõnõ
még egy szolgálattól kér segítséget. Talán ennek enyhítésére is születhet javaslat,
ötlet egy-egy ilyen tanácskozáson.
-gyöngyFotók: Szaffenauer Ferenc
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Õrzik a német hagyományokat

Construma-díj

Hetzmann Albert mûszaki
pályán megszokott tervszerûséget, precizitást és a személyiségébõl fakadó tenni
vágyást vitt a német kisebbségi önkormányzat életébe.
A lehetõségek korlátozottak, szinte csak kulturális
téren szán szerepet a törvény a kisebbségi önkormányzatoknak. Ezt szeretnék magasabb szintre emelni, de az elnök nem tett le
arról sem, hogy gazdasági
területen is elõnyt kovácsol
a német kapcsolatokból.
Többször járt Reichertshofenben, s miként mondja,
az ottani polgármester elismert szakember a gyakorlati közigazgatásban, gazdasági kérdésekben, hiba volna nem tanulni tõle.

Construma Nagydíjat nyert
a DC Beton Kft. egyik terméke, az Azzurro hódfarkú
cserép. A díjat Kovács Sándor cégvezetõ lapzártánk
után vette át a 26. Construma Nemzetközi Építõipari
Szakkiállításon.
A cserépgyár 2004-ben
épült fel, tavaly annyit adtak
el az itt gyártott cserepekbõl,
ami Paks családi házaira elég
lenne. – Hatmillió darabot
szállítottunk, minden építõanyag-kereskedelmi cég a
partnerünk – mondja az ügyvezetõ. A cég rövid idõ alatt
lett az országban a harmadik
a betoncserépgyártás piacán.
A Construma-nagydíjas termék egy tízfõs csapat komoly
munkájának eredményeként
született. Gazdaságos, környezetbarát, jól ötvözi a kiváló olasz technológia elõnyeit
a hagyományos magyar formákkal, mondja róla a cégtulajdonos. Kovács Sándor –
mint elárulja – büszke kollégáira, fiatal, kreatív csapat.
Nekik, s a stabil családi háttérnek tulajdonítja a cég sikereit, illetve úgy véli két dolog kell, ötlet és munka. Hozzáteszi, kell az üzleti életben
szerencse és vakmerõség is,
de a szorgalmas munkát, jó
ötleteket ezek nem pótolják.
A DC Beton, illetve másik cége, az Aranynád Kft. esetében – úgy tûnik – mindig sikerült megtalálni a rést a piacon. Nemcsak a betoncserépgyártásban, hanem a kerti berendezések piacán is komoly szereplõk. A tulajdonos, cégvezetõ munkáját kétszer ismerték el az Év vállalkozója címmel, egyszer Pakson egyszer országos szinten. Kovács Sándor mindemellett önkormányzati képviselõ, a részönkormányzat,
illetve a saját maga által alapított Iparoskör és Lokálpatrióták Egyesületének elnöke.
Vida Tünde

Az iskolákkal több színtéren
együttmûködnek, a legfontosabb persze a nyelvtanulás
támogatása. Úgy tûnik, megáll a német nyelv iránt érdeklõdõk számának csökkenése,
számol be Hetzmann Albert,
aki szerint ez nagy eredmény,
hiszen az angol a divatosabb.
Szintén sikernek könyveli el,
hogy több Tolna megyei német önkormányzattal együtt
aláírásokat gyûjtve elérték,
hogy a kábeltelevíziós szolgáltató tegye vissza az alapcsomagba a korábban megszüntetett német nyelvû közszolgálati csatornát.
A német önkormányzat annak érdekében, hogy az intézményekkel közös munka még
hatékonyabb legyen, s ötleteket, javaslatokat gyûjtsenek,

fórumot rendezett. Nem kizárt, hogy hasonló céllal meghívják a lakosságot is. Mindemellett folynak a hagyományos programok, német
nyelvtanfolyamot rendeznek
jelentõs érdeklõdés mellett,
nagyon kedvezõ feltételekkel.
Az iskolásoknak megtartották
hagyományõrzõ, ünnepváró
programjukat, színházlátogatás szerveztek nagy sikerrel.
Anyagi lehetõségeikhez mérten támogatják a céljaikkal
összecsengõ programokat,
nyelvtanulást segítõ kirándulásokat, versenyeket. Közben
pedig serényen készülnek a
közelgõ nemzetiségi napra,
ahol a Paksi Közmûvelõdési
Kht. a partnerük, illetve a civil
napra, melyet augusztusra
terveznek.
tünde

Kikérik a lakosság véleményét
Az önkormányzat szeretné
felújítani a lakótelepi központi parkot, teret. A városvezetés abban bízik, hogy sikerül pályázati támogatást
szerezni, erre készülve elkezdõdik a tervezés, az önkormányzat tervpályázatot
hirdet. Szeretnék, ha az ittlévõ terek, parkok, közterületek az ott lévõ ingatlanok
tulajdonosai és a lakosság
igényeit tükröznék, ezért fórumot hirdettek, melyet
lapzártánk után tartottak a

lakosság, illetve az üzlettulajdonosok részvételével.
Barnabás István alpolgármester elmondta, a korábbi
önkormányzatok is tervezték már, hogy rendbe hozzák
az igen csak megkopott burkolatokat, egyebeket, így hát
itt az ideje, hogy végre a tettek mezejére lépjenek. Az
önkormányzat bízik abban,
hogy sikerül pályázati forrásból finanszírozni a rekonstrukciót. Ám, hogy ott
sikerrel járjanak, kész ter-
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vek kellenek, ezért fogtak
hozzá az elõkészületekhez.
Horváth András fõépítész
elmondta, fontosnak tartják,
hogy társadalmi párbeszédet
kezdeményezzenek,
mert az ötletek, vélemények
alapján lesz olyan a park,
amilyennek a város lakói
szeretnék. Hozzátette, hiba
volna, ha az önkormányzat
„ráerõltetné” akaratát a városra, sokkal jobb, ha már az
elõkészületeknél egyeztetnek az igényekrõl, nem beszélve arról, hogy ötletek is
születhetnek. Az önkormányzat elképzelése az,
hogy a nagyon rossz állapotban lévõ burkolatot cseréli,
felújítja a zöldfelületeket.
Szeretnék ösztönözni az üzletek, ingatlanok tulajdonosait is, hogy újítsák fel épületeiket. A városi mûvelõdési
központra is ráférne egy renoválás, ismerte el a fõépítész, de az nem e program
keretében valósul meg.
-vt-
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Úton-útfélen
Már zajlik az a közbeszerzési eljárás, amelynek során kiválasztják azt a kivitelezõt, aki a kátyúzási
munkákat végzi a városban a következõ hónapokban. A kiírás minden évben a költségvetés elfogadását követõen jelenik
meg, majd a kiválasztott
kivitelezõvel keretszerzõdést kötnek. A megállapodás egy évre szól, az elvégzett munkáért felmérési
napló alapján fizet az önkormányzat kéthavonta.
Ebbe a közlekedési felületek karbantartása tartozik, azaz a kátyúzás mellett a járdák, kerékpárutak, hidak kisebb felújítási munkái. Már az eljárás
ideje alatt a hivatal munkatársa járja a várost, és
felméri a problémás területeket. Az elsõ feladat a
téli idõszakban keletkezett
kátyúk meghatározott idõpontig történõ megszüntetése lesz, majd a késõbbiekben a felmerülõ feladatokat folyamatosan adják
ki a kivitelezõnek. A munkák ütemezésénél az elsõdleges szempont a közlekedésbiztonság. Ezekre
a munkákra, az egyéves
idõszakra összesen tizenkilencmillió forint áll rendelkezésre, tájékoztatott
Hum Ferenc, a mûszaki
osztály vezetõje. Azt is elmondta, hogy több utcában rendbe kellene hozni
a víznyelõ rácsokat. Mivel
ebben az évben egy kisebb önálló tétel is szerepel a költségvetésben csapadékvíz-rendezési feladatokra, illetve az enyhe
tél miatt talán kevesebbet
kell fordítani kátyúk megszüntetésére, remény van
arra, hogy lesz anyagi fedezet a munkának az elvégzésére.
-kgy-
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Fiatal szakembereket marasztalnak

Paks Város Képviselõ-testületének Ifjúsági-, Sportés Esélyegyenlõségi Bizottsága pályázatot hirdet fiatal
szakképzett pályakezdõk
Pakson történõ letelepedé-

sének támogatására, tudtuk
meg Mezõsi Árpádtól, a
bizottság elnökétõl. Egyszeri, vissza nem térítendõ
helyi támogatáshoz juthatnak olyan 35 évesnél fiatalabb pályázók, akik elsõ
szakképesítésüket legfeljebb tíz éve szerezték, jelenleg is Pakson dolgoznak,
vagy a közeljövõben Pakson
fognak elhelyezkedni. A támogatás mértéke legfeljebb
750 ezer forint, melyet lakás,
családi ház vásárlására vagy
építésére fordíthatnak.
A benyújtási határidõ május 31-én 12 óra. A pályázatokat a bizottság legkésõbb
június 15-ig elbírálja és a bírálatot követõ öt munkana-

Több mint várospolitika
Mint minden alkalommal,
most is kellemes, csevegõs
baráti beszélgetéssé alakult
a Paksi Lokálpatrióták
Egyesületének közgyûlése,
miután beszámolók sorát
hallgatta meg a tagság. Az
ülést a Paksi Halászcsárdában tartották. Elsõként Kovács Sándor elnök értékelte
az elmúlt idõszakot, majd
sorra emelkedtek szóra a
testületi, bizottsági tagok, s
mindazok, akik az egyesületet képviselik egyéb grémiumokban. – Példaértékû az
egyesület mûködése, komoly, összehangolt munka
folyik – hangsúlyozta Kovács Sándor. Ugyanezt támasztotta alá Újszászi József is, aki a városi gazdasági bizottság külsõ tagja.
– Megesett, hogy meglepõdtek, milyen jól képben vagyunk a többi bizottság
munkáját illetõen – fogalmazott. Ez annak köszönhetõ, hogy minden testületi
ülés elõtt megvitatják az aktuális kérdéseket, tájékoztatják egymást azokról.

Haholt Miklósné arról számolt be, hogy – hûen a programjukban ígértekhez –
megkezdte egy nyugdíjasklub szervezésének elõkészületeit. A lakótelepen szeretnének egy új klubot, fiatal, aktív nyugdíjasok csatlakozására számítanak.
Szóba került még, hogy
igény volna telekkialakításra
Pakson, hogy a fiatalok letelepedését segítsék. Szeretnének nem csak a közéletben,
más területen is szerepet vállalni. – Nem csak a választásokra verbuválódott csapat
vagyunk, igyekszünk érdemi
munkát végezni továbbra is –
fogalmazott Kovács Sándor.
Tervezik, hogy lokálpatrióta
napot szerveznek, ahova kívülállókat is hívnak, várnak
majd. Egyébként nyitottak,
lehet csatlakozni hozzájuk,
de a cél nem az, hogy nagy
létszámú legyen az egyesület, hanem az, hogy ütõképes.
Jelenleg tizennyolc tagot
számlál a lokálpatrióták társasága.
-tünde-

pon belül minden pályázó részére írásos értesítést küld.
A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatás
igénybevételétõl számított
öt éven át a városban fennálló munkaviszonyát fenntartja, melybõl legalább három
évet aktív munkával tölt. A
vállalt feltételek öt éven belüli megszûnése, illetve szerzõdésszegés esetén a készpénzben kapott támogatást 8
napon belül teljes összegben, a bizottság döntésétõl
függõen kamattal vagy kamatmentesen visszafizeti. A
támogatással vásárolt ingatlant a szerzõdés érvényessége alatt további bérletbe
nem lehet adni.
vida

Új csúszda áll a Benedek

Elek Óvoda Mesevár tagóvodájának udvarán. A játék az unió igen szigorú
normáinak minden tekintetben megfelel, ennek köszönhetõen kimondottan
drága darab. Az intézmény, mint vezetõjétõl
megtudtuk, minden forrást erre koncentrált. Bosnyák Zoltánné elmondta,
közel 150 ezer forintot a
közoktatás-fejlesztési közalapítványtól nyertek, 120
ezer forintot a PSE Ússz,
fuss, kerékpározz gyermekedért programja gyõzteseként kaptak, az adók
1%-ából – fõként a szülõk
jóvoltából – 340 ezer forint
gyûlt össze. A szabványoknak megfelelõ játékok nagyon sokba kerülnek,
ezért még nem tudni, hogyan fogják kiváltani azt a
négy udvari játékot, ami
nem felel meg a szigorú
uniós normáknak. Erre
ütemtervet készített az intézmény, s folyamatosan
figyelik a pályázati lehetõségeket.
-vtFotó: Paksi Hírmöl archív
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A kormányt bírálták

Maradt az elnökség

Tavaly nagy sikere volt a civil napnak, melyen a paksi
civil szervezetek ismerkedhettek egymással. Akkor
fogalmazódott meg, hogy a
jövõben közösen rendezzenek programokat. A Dunakorzó Polgári Egyesület
idén négy rendezvénybõl
álló sorozatot indít, mondta
el Nagy Kollár Gyuláné, az
egyesület elnöke. Az elsõt
március 27-én a Prelátusban tartották, a Sárgödörtéri Présháztulajdonosok Egyesületével közösen. A belépõ egy tál sütemény, a téma aktuálpolitika, a két meghívott vendég
Pelczné Dr. Gáll Ildikó a
FIDESZ-MPSZ alelnöke
és Dr. Simicskó István, a
KDNP alelnöke volt. A nagyobbik ellenzéki párt alelnöke elmondta, számukra
az egyik legaktuálisabb
kérdés, a népszavazás a vizitdíj és tandíj témakörében. Azt szeretnénk, hogy
az Országos Választási Bizottság nem élne vissza hatalmával, és mihamarabb
döntést hozna e két témában. A másik legfontosabb
a vidékfejlesztés avagy falurombolás kérdése. – Az
iskolabezárások, összevonások, a kórházak bezárása,
az átszervezések, az önkor-

Az Atomerõmû Horgászegyesület közgyûlése bizalmat szavazott a következõ ciklusra is az eddigi vezetõségnek.
Egyhangúlag elnökké
választották
Antal Lajost, nincsen változás a titkári poszton sem, kilenc éve tartó munkálkodását folytatja ebben a feladatkörben Cseh Attila. Az elnökhelyettes Kecskeméti
Gyula marad. A pénzügyi
ügyintézõvé Kissné Kákai
Mónikát választották. A közgyûlésen tiszteletbeli elnöknek választották Kovács Józsefet, a Paksi Atomerõmû
Zrt. vezérigazgatóját.
Antal Lajos elmondta, elégedettek az eltelt idõszak
eredményeivel. A tórendszer és környéke gondozott,
a halállomány ígéretes. Az
elmúlt tíz évben sokat szépült, modernizálódott a környezet, ami az egyesület
munkája mellett köszönhetõ
az atomerõmû támogató beruházásainak. Mára elkészült a tórendszerhez vezetõ

mányzatok hitelekbe hajszolása, a megszûnõ munkahelyek mind-mind a legutóbbi évek termékei a kormány elmúlt ötévi intézkedéseinek
köszönhetõen.
Ennyire nem érzi a
Gyurcsány-kormány, hogy
mire van szüksége a vidékieknek – fogalmazott Pelczné dr. Gáll Ildikó. A KDNP
alelnöke szerint az elmúlt
fél év tüntetéseinek, zavargásainak okozója Gyurcsány Ferenc egy személyben. – Az õszödi beszédet
követõen azonnal le kellett
volna mondania, és akkor
már rég nem itt tartanánk.
Úgy szeretnénk politizálni,
az a cél, hogy egy erõs középosztályt létrehozzunk,
hogy a magyar társadalom
minél szélesebb körben felzárkózhasson – fogalmazott. Dr. Simicskó István
hozzátette, nekik ki kell állniuk az elesettek, a nagycsaládosok, a nyugdíjasok
és a fiatalság mellett, csak
így lehet tenni valamit az
országért. Az elsõ polgári
est háziasszonya Seszták
Ágnes, a Magyar Nemzet
újságírója volt. A következõ
rendezvény április 26-án
lesz, a tervek szerint politológus vendégekkel.
röné

út, százhúsz férõhelyes parkoló áll rendelkezésre, van
vízvételi lehetõség és halpucoló, valamint a hidegvizes
betáplálás is megoldottá
vált, ez utóbbi a víz hõmérsékletének szabályozásában
nagy elõrelépést jelentett. A
tervekrõl szólva arról tájékoztatott az elnök, hogy a
hagyományos
rendezvények, például versenyek,
családi nap lebonyolítása
mellett az egyesület harmincéves fennállásának méltó megünneplésére is készülnek. Szeretnének egy törzsállományt létrehozni, ami
nagyobb halak fogását biztosíthatná, illetve szeretnék,
ha a Paksi Sporthorgász
Egyesülettel karöltve létre
tudnának hozni egy városi
versenyhorgász csapatot.
-gyöngy-

Jövõjét tervezi az egyéves egyesület
Családi nappal kötötte öszsze közgyûlését a Gyapa
Derbi SE. A tagság Pakson,
a tekézõben gyûlt össze,
majd ült asztalhoz, elõbb
egy közös ebédre, majd évértékelésre. Frics István elnök összefoglalta az elmúlt
esztendõ, vagyis az alakulás
évének történetét. Több sikeres program van mögöttük, mûködik a futballcsapatuk, mely a közgyûlés
napján is játszott, a városi
teremlabdarúgó bajnokságFotó: Szaffenauer Ferenc (fent), Vida Tünde (lent)

ban volt érdekelt. Idén folytatják a megkezdett úton,
labdarúgó kupát, sportnapot szerveznek, bekapcsolódnak a falunapok szervezésébe, ha meglesznek a
mûködés anyagi feltételei.
Már hagyományos programjuk, a Vadai Mihály Emlékkupa idén sem marad el,
s a szintén nem elõször
meghirdetett torna is sorra
kerül, csak nem május elsején, hanem közepén, s nem
Május 1. Kupa, hanem Má-

jus Kupa néven. Lesz idén is
gyalogtúra, mert az is népszerûnek bizonyult. Az
egyesület tavaly alakult 26
taggal, most negyvenen
vannak. A tekézõben tartott
összejövetelen ennél többen
is voltak, hiszen mindenki
családtaggal érkezett. A
nap jobbára beszélgetéssel
telt, de rendeztek – a hely
adta lehetõségeket kihasználva – tekeversenyt is, a
gyapai lányok pedig táncbemutatót tartottak.
-vt-
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Rekordévre számít az atomerõmû
akna falának tisztítása zajlik, s annak végeztével viszszaáll az eredeti állapot. Ebbõl az is következik, hogy az
atomerõmû üzleti terve is
jobb, biztosabb lehet. – Ez
lenne a világ legnyereségesebb vállalata, ha nem hatósági áron értékesíthetné a
megtermelt energiát – fogalmazott az elnök, aki szerint nemzetközi szinten is
megállja a helyét a paksi ár.
Csúcsteljesítményre számít
A Paksi Atomerõmû Zrt. Igazgatóságának elnöke is tagja lett a közelmúltban újjáalakult Kutatási és Technológiai
Innovációs Tanácsnak. Dr. Molnár Károly egyetemi tanár,
tanszékvezetõ, a Budapesti Mûszaki Egyetem rektora. A
tanács, melynek tagjává kinevezték, a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal mellett mûködõ, stratégiai kérdésekkel foglalkozó testület, és egyben a kutatás-fejlesztési és innovációs területen a gazdasági és közlekedési miniszter tanácsadó testülete. A testület tagjainak Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter adta át a megbízóleveleket.

Minden eddiginél sikeresebb évre számít dr. Molnár
Károly. Az atomerõmû igazgatóságának Széchenyi-díjas elnöke az állami elismerés átvétele után adott interjújában lapunknak elmondta, hat-hét milliárd körüli nyereségre számítanak.
Az elhárítás végéhez közeledik, kiemelték a tartályt, az

az igazgatóság, hiszen a kettes blokk nem kényszerül
állásra, elindult a teljesítménynövelési program, melyet saját forrásból finanszíroznak. 2008-2009-re az erõmû teljesítménye elérheti a
2000 megawattot, a pluszteljesítmény felér a csepeli
erõmûével, húzta alá dr.
Molnár Károly.

Az igazgatóság elnöke rámutatott, komoly költségcsökkentõ, gazdaságosságot növelõ lépés történt.
Így az MVM holding megszervezése, amely szerinte
elõnyös Paks számára, hiszen a két újonnan alapított
cég itt mûködik. A munkaerõ-átcsoportosítást humánusan igyekeztek megoldani, hasonlóképpen szeretnék a létszámot csökkenteni. Az egyik legnagyobb kiadás a bérköltség, ezért cél,
hogy csökkentsék a létszámot, de ne drasztikusan.
Elsõsorban nyugdíjazással,
a feladatok összevonással,
valamint technikai fejlesztésekkel érték el, hogy
százzal kevesebb lett a létszám.
Dr. Molnár Károly az
üzemzavar-elhárítási tevékenységet sikertörténetnek nevezte. Kiemelte,
hogy jól tervezetten, a biztonságot szem elõtt tartva
sikerült elvégezni. Az itt
szerzett tapasztalatoknak –
mint rámutatott – nemzetközi értéke van a nukleáris
iparágban.
A jövõt illetõen rámutatott, szükség van új blokkok
építésére, melynek minden

Ágazati megállapodás
Megszületett az ágazati megállapodás, Pakson is tárgyalnak az idei bérekrõl. Minimálisan 7,5 százalékos
béremelésrõl állapodtak meg a villamosenergia-ipari szakszervezetek és
a Villamosipari Társaságok Munkaadói Szövetségének képviselõi az év
elejéig visszamenõleg. Az ágazati minimálbér 68 300 forint, a szakképzettekké 78 600 forint, az akkreditált
felsõfokú szakképesítést igénylõ
munkakörök esetében 104 800 forint,
a diplomások minimálbére pedig
131 000 forint.
A munkavállalók eredetileg 8-10
százalék közötti béremelést szeret-

tek volna elérni, míg a munkaadók
szövetsége 5,5 százalékot ajánlott. A
paksi atomerõmûben március 22-én
kezdõdtek a bértárgyalások, tájékoztatott Mittler István. A társaság
kommunikációs fõosztályvezetõje elmondta, technikai egyeztetést tartottak a munkaadói oldal kezdeményezésére. Ezt már több érdemi tárgyalás követte, de lapzártánkig nem született megállapodás. A legnagyobb
szakszervezet, a PADOSZ alelnöke,
Bocsor István elmondta, komplex, újszerû közös ajánlattal állt elõ a négy
szakszervezet.
tünde

feltétele adott Pakson. Van
megfelelõ terület és szellemi kapacitás, ami hihetetlen
nagy érték az igazgatóság
elnöke szerint. Dr. Molnár
Károly emlékeztetett arra,
hogy már jóval korábban is
felvetõdött az új paksi
blokk építésének lehetõsége, és tanulmányok is készültek, ezeket most aktualizálják. A társadalmi elfogadottság adott, ami nagyon fontos, de még kérdéses például a finanszírozás.
Dr. Molnár Károly hozzátette, nem csak új termelõkapacitásra van szükség,
hanem például tározós erõmûre is, ami egyrészt az alternatív energiaforrások
felhasználását támogatja,
másrészt kivédi azt a nemkívánatos helyzetet, hogy a
paksi atomerõmûvet terhelik vissza minden alkalommal, ha a fogyasztási igény
úgy kívánja. Ez pedig sem
anyagilag, sem mûszakilag
nem jó megoldás, hiszen itt
termelik legolcsóbban a villamos-energiát és a kiegyensúlyozott, állandó mûködés terheli legkevésbé a
berendezéseket.
Vida Tünde

Ütemterv szerint zajlik, azaz körül-

belül a felénél tart a paksi atomerõmû
egyes blokkjának karbantartása. A
reaktort március elsején állították le,
hogy a négyévente esedékes nagyjavítást elvégezzék rajta. Mittler
István elmondta, a munkákkal
megfelelõ ütemben haladnak, a befejezést május elejére tervezik, a reaktor akkor kapcsolódik be ismét a villamosenergia-termelésbe. A kommunikációs fõosztályvezetõ hozzátette, a
blokkon megkezdõdött a teljesítmény-növelési program, melynek
eredményeként idén 103-104%-ot
érnek el, jövõre pedig hasonlóan a
négyeshez, a reaktor kapacitása eléri
az 500 megawattot.
Fotó: Paksi Hírnök archív
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Borverseny Pakson és Kömlõdön

A tavalyinál másfélszer több,
124 bort neveztek a Sárgödör
téri borversenyre. A szervezõ
Sárgödörtéri Présháztulajdonosok Egyesületének egyik
vezetõje, Polgár Zoltán szerint ennek nincs más oka,
mint az, hogy az emberekben
él az igény a megmérettetés-

re. Az egyesület hagyományaihoz hûen ezúttal is bárki bekapcsolódhatott a bírálatba.
Sokan éltek is ezzel a lehetõséggel, így 54-en minõsítették
a mintákat. Polgár Zoltán szerint az ilyen rendhagyó bírálat
hozzásegíti a gazdákat, hogy
maguk is jobb borokat készítsenek, hisz’ okulnak mások hibájából is. A tévhittel ellentétben, szigorúbb ez a rendszer a
hagyományosnál, de nem tér
el tõle nagymértékben, az itt
jó minõsítést szerzõ borok
nyolcvan százalékban érmesek a városi versenyen is. Ebben nem csak az eltérõ értékelési módnak van szerepe,
hanem annak is, hogy mindig
a pillanatnyi állapotát tekintik
a bornak, ami – mint Polgár

A bírálatot igen hangulatos helyen, a plé-

bánia közösségi termében tartották az idei
dunakömlõdi borversenyen. Két bizottság
húsz gazda hetvenkét borát értékelte. A vörösek többen voltak, de eggyel kevesebb arany
született, mint a fehéreknél, ahol 27-bõl nyolc
kapott arany minõsítést. Az elõbbieknél az elsõ Lipták János bora lett, az utóbbiaknál Vass
Jánosé kapta a legmagasabb pontszámot, a
rozéknál pedig Spiesz Tamás. A legeredményesebb gazda Fehér József volt, három bora
átlagosan 18,373 pontot ért el. Második Vass
János, harmadik Frics Pál lett.

Zoltán mondta – folyamatosan érik, változik.
Hogy szigorú volt-e a zsûri,
az idõ dönti el. Ami tény, hogy
a nevezett borok több mint
hatvan százaléka kapott érmet. Az arány nagy, az ara-

nyak száma már nem annyira,
nyolc talált csupán gazdára.
Több, mint hetven gazda 124
borából 50 vörös, 43 fehér
volt, s az elõbbibõl egy, az
utóbbiból hat érdemelt aranyat. A rozék és sillerek kö-

A borverseny mérlege: 39 vörösbõl hét arany,
tizenhárom ezüst, nyolc bronz, 27 fehérbõl
nyolc arany, hat ezüst, két bronz, a hat rozéból
három arany és két ezüst. A három óvörösbõl
kettõ ezüstöt kapott, illetve az egyetlen nevezett ófehér bor is. A borok között az értékelõk
szerint sok volt a kiváló, de még „éretlen” minta. Az eredményhirdetést hagyományosan vacsorával egybekötve a faluházban tartották. A
szervezésben ezúttal is többen összefogtak, a
Dunakömlõdi Borbarát Kör a faluházzal és a
nyugdíjasok érdekszövetségével fogott össze a
rendezvény sikere érdekében.
-vt-

zött nem volt ilyen, az óborok
között pedig csupán egy.
Az abszolút gyõztes Fülöp
Ferenc lett, aki a Sárgödör téren illetékes önkormányzati
képviselõ, Kern József különdíját kapta. A program vacsorával zárult, ahol a Reform
Fõzõklub tagjai serénykedtek
az asztal körül. A Sárgödör téri egyesület rövidesen tisztújító közgyûlést, õsszel pedig
várhatóan sillerfesztivált rendez.
-vida-

Utcára ment a könyvtár
„Internet fiesztára” hívta a
könyvtárakat az Informatikai és Könyvtári Szövetség.
A netes kultúra népszerûsítését szolgáló, világméretû
programsorozat életre hívója
az Internet Society volt, a
hazai könyvtárak az elsõk között csatlakoztak a kezdeményezéshez nyolc évvel ezelõtt. A fesztivál rendezvényein az érdeklõdõk megismerhetik a kapcsolattartás,
információszerzés e korszerû, XXI. századi formáját, a
benne rejlõ lehetõségeket, új
szolgáltatásokat, az elektro-

nikus ügyintézés módjait. Az
Internet Fiestához ebben az
esztendõben a Pákolitz István Városi Könyvtár is csatlakozott. Az érdeklõdõk figyelmébe ajánlották internetes és szövegszerkesztõ
tanfolyamaikat, amelyre folyamatosan várják a jelentkezõket. Ezzel kapcsolatban
Gutai István igazgató elmondta, hogy a két, már mûködõ kurzus mellett egy
újabb indításának szervezésén dolgoznak, amely az
elektronikus ügyintézés elsajátítására nyújt majd lehetõ-

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

séget. A könyvtár munkatársai szabadtéri rendezvénnyel
is színesítették a fieszta kíná-

latát. Két számítógéppel kitelepültek a könyvtár elé,
ahol az érdeklõdõk Vincze Tibor informatikus segítségével tájékozódhattak arról,
hogyan lehet internethez jutni, milyen lehetõségeket rejt
a világháló. Emellett az
elektronikus ügyintézés rejtelmeibe is bepillantást nyerhettek, az e-ügyintézésrõl,
elektronikus adóbevallásról
Nyiratiné Nász Rózsa, az okmányiroda vezetõje adott tájékoztatást. Mindezek mellett elindított a könyvtár egy
vetélkedõt is, helytörténeti
totóra várták a válaszokat,
természetesen a világhálón
keresztül.
-gyöngy-
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Drogpályázat

Milliót érõ tudás

A Jövõ Drogok Nélkül Alapítvány és a városi egészségnevelés szervezésében
Pécsett jártak a paksi középiskolások. Dr. Vöröss
Endréné egészségnevelõ,
az alapítvány vezetõje elmondta, közel húsz kortárssegítõ utazott a gimnáziumból és az ESZI-bõl.
Két szintén középiskolásoknak szóló drogprevenciós
programmal ismerkedtek,
az Integrált Drogterápiás
Intézettel (INDÍT), a FÜGE prevenciós programmal és az „Alternatíva
pláza” kezdeményezéssel.
Az utazást a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum támogatásával szervezték.
Az Energetikai Szakközépiskola kortárssegítõi és a
Jövõ Drogok Nélkül Alapítvány a Kábítószerügyi
Egyeztetõ Fórum támogatásával pályázatot hirdet
rajz és irodalmi kategóriában a középiskolás diákok
számára Tegyél az egészségedért! címmel, a kortárssegítés és a szenvedélybetegségek megelõzése témában.
Pályázni lehet rajz és irodalom kategóriában. A pályamunkákat április 13.
péntek 12 óráig lehet leadni
névvel, címmel az iskola nevével ellátva az Energetikai
Szakközépiskolában a kortárssegítõknek (Csordás
Zsaklin és Suhajda Ágnes
10/D), valamint dr. Vöröss
Endréné egészségnevelõnek (Dózsa Gy. u. 51/53. 208as iroda)
A legjobb pályázatokat díjazzák, s a pályamunkákból
kiállítást rendezek.
tV

Jókedvûek, lazák, s ez akkor sem változik, amikor tanárnõjük, Mittlerné Kövér Éva csatlakozik hozzájuk.
Sike Barbara, Németh Julcsi, Kovács Adri és Kövecses
Imi, az ESZI négy fiatalja, végzõsök és tizenegyedikesek. Együtt, egymás szavába vágva, nevetve idézik fel
a versenyt, ahol legjobbnak bizonyultak.

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

A Magyar Nemzeti Bank
másodszor hirdette meg
Monetary néven középiskolásoknak szóló vetélkedõjét.
Az Energetikai Szakközépiskola tavaly is ott volt, s letette névjegyét. Az országos
versenyen negyedik helyen
végeztek az igen népes mezõnyben. Idén kétszázötven
kvartett indult, ezer középiskolás. A döntõbe a regionális
fordulók legjobbjai kerültek.
Addig azonban sok százoldalnyi tanulnivalóval kikövezett út vezetett, a tananyagnál jóval több, jóval komolyabb. Adri tavaly is a csapat
tagja volt, tapasztalata jól
jött a mostani próbatételen.
A munkát egyébként elosztották, igyekeztek kihasználni, ki miben jobb. Rengeteget kellett tanulni, sokszor a
tananyagon túl, önmagukat
is legyõzni. Mindez nem hagyott nyomot rajtuk, legfeljebb néhány karika formájában Imi szemei alatt. Néha a
tanárnõ némi zsarolásszerû
rábeszéléssel ötvözött jóindulatú ösztönzése, vagy néhány liternyi kávé segítette
túl õket a holdponton. Illetve

a gumicukor, ami úgy tûnik,
a csapat „nemzeti eledelévé”, doppingszerévé vált.
A regionális fordulóra eszszével kellett készülni, azt
elõadni. A rutin nem volt véletlen, egyrészt – mint
Mittlerné Kövér Éva mondja – természetes, hogy náluk
az iskolában ilyen feladatokat kell megoldani, másrészt
a megírt esszét minden csapattagnak elõ kellett adnia
elõbb a kilencedikben, aztán
a tizedikben, tizenegyedikben és így tovább. Mire odakerültek, nem számított holmi harminc-negyven fõs
hallgatóság. Sõt még az sem,
amikor a technika ördöge,
vagy valami más megtréfálta
õket, s Julcsinak úgy kellett
elõadást tartania, hogy nem
az összeállított prezentációt
láthatta, mutathatta be közben.
A döntõben monetáris tanáccsá alakult a társaság,
mégpedig egy kitalált ország, Szimulia szervezetévé.
A megfelelõ információ birtokában kamatintézkedéseket kellett hozni. Rutinosan,
összeszokottan, pimaszul

profin dolgoztak. – Közölték,
hogy nincs szükségük a segítségünkre, mindent megoldanak maguk – meséli inkább büszkén, mint sértõdötten felkészítõjük. Mindenkinek volt valami erõssége, Adri hihetetlen szorgalmát tette a közösbe, Julcsi
volt az írnok, s õrá számíthattak a váratlan helyzetekben, Barbi volt a nyugodt
erõ, a legfontosabb helyzetekben jó útra terelte a csapatot, Imi pedig úrrá lett
lustaságán és optimizmusával, egészséges önbizalmával
erõsítette a társaságot. –
Voltak nehéz, izgalmas pillanatok – meséli Sike Barbi,
aki szerint ösztönzõen hatott, hogy pénzdíjas volt a
verseny. Elárulják, Julcsi azt
sem tudta, hogy mi a tét, legfõképpen azt nem, hogy nem
az iskola, hanem a versenyzõk osztoznak a pénzen. Kemény munka jutalma az elnyert összeg, amin a négy
csapattag és a két felkészítõ,
Mittlerné Kövér Éva és
Kószó Krisztina osztozhat.
Elhozták ugyanis az egymillió forintos fõdíjat. Az ezt bizonyító tábla a tanirodába
került a tavaly elhozott kétszázötvenezres mellé. A csapat tagjai kicsit elvitatkoznak azon, hogy melyik a
szebb. Egyik lány szerint a
tavalyinak jobb a színe, a
többiek határozottan állítják, hogy mivel ezen az öszszeg szebb, az már nem is
számít. Meghányják-vetik,
hogy vesznek-e gumicukrot
a nyereménybõl, emlegetnek
holmi titkos varázsigét, aminek komoly szerepe volt a
gyõzelemben. Aztán tanárnõjûkkel jókedvû egyetértésben lassan hozzáfognak
az órai munkához, ami valamiféle üzleti terv elkészítése. Mittlerné Kövér Éva szeretettel dorgálva teszi hozzá:
a versenyt is végigvihogták.
Vida Tünde
Fotó: Vida Tünde
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Brázay doktor búcsúzik
Te itt vásárolsz? – kérdezte egy ismerõse minap dr.
Brázay Lászlót az egyik paksi boltban. Mint kiderült,
nem az áruházválasztást firtatta, hanem azon lepõdött meg, hogy az ÁNTSZ Kaposváron dolgozó regionális fõorvosa még mindig itt lakik. Mindez lassan
múlt idõvé lesz, a Brázay család hazaköltözik. Otthonról haza. Június elsejétõl Pécsett, szülõvárosában
élnek majd, hiszen felesége, aki óvodavezetõ, nyugdíjba megy. A döntésben szerepet játszott, hogy négy gyerekükbõl három Pécshez kötõdik már, Brázay doktor
idõs szülei is ott élnek.

Pakson 1989 januárjától dolgozott, félig feldíszített karácsonyfával érkeztek. A várossal való ismeretsége kissé
korábbra datálódik, sárszentlõrinci orvosként idejártak ügyet intézni, vásárolni. Akkor azonban engedve a
hívó szónak, megpályázta a
rendelõintézet vezetõi posztját, s a városi tanács egészségügyi osztályának elnöke

lett. Az elsõ
paksi években
még
megtartotta
magánpraxisát és sportorvosként is
dolgozott, az
ökölvívók orvosa
volt,
Bogesz, Kalocsai, Koko
és
Erdei
Zsolt pályafutásának indulásánál.
Felismerve, hogy az osztályvezetõi munka szép lassan kicsúszik alóla, a rendszerváltás és a tanácsi rendszer megszûnése után az akkor alakuló ÁNTSZ felé fordult, városi tisztifõorvos lett,
s így részese az egész szolgálat kialakításának. Az idõ tájt
komoly feladatokban vállalt
meghatározó szerepet, hiszen az egészségfejlesztés,

Kvíz
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

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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-nevelés népegészségügyi
alakítása, formálása hárult
rá. Aztán eljött a pillanat,
amikor a gyógyító tevékenységet végleg feladta, annak
ellenére, hogy tudta, nagyon
hálás feladat, szemben a hivatalnokival. 1996-ban nyerte el az ÁNTSZ Tolna megyei igazgatói székét, amelyhez két évvel ezelõtt társult a
baranyai. Másfél éve pedig
dél-dunántúli regionális igazgatóként dolgozik. Nehéz
idõszak ez, mondja, hiszen át
kellett szervezni az egész
szolgálatot, kezdve azzal,
hogy az ott dolgozók negyven százalékától meg kellett
válni. Ez nem csak azért volt
kemény próbatétel, mert emberek, családok sorsáról kellett dönteni, hanem azért is,
mert idõközben fenn kellett
tartani a hivatal színvonalas
mûködését.
Évek óta reggel megy, este
jön, nagyon sok másra nem
marad idõ, különösen, ha az
ember négy gyereket nevel
fel közben. Éppen ezért komoly közéleti szerepet nem
vállalt. Munkáját viszont
igyekszik, igyekezett mindig
korrektül végezni. S, hogy ez
mennyire jól sikerült jelzi,
hogy még a Fidesz kormány
idején Batthyány-Strattman
László-díjjal jutalmazták,
két éve pedig a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztjét vehette át.
A Brázay család – mint a

családfõ mondja – most bõröndök között él, a lakásból,
ami 18 évig az otthonuk volt,
átmenetileg egy másik paksi
lakásba, május végén pedig
Pécsre költöznek. – Még az a
gyerekem, akinek nem kellett volna, õ is hazajött utoljára otthon aludni – mondja
Brázay doktor. Nem véletlen
a Pakshoz kötõdés, teszi hozzá. – Ha az ember élete negyedét egy városban tölti, s
ráadásul ez a legaktívabb
kor, az meghatározó – fogalmaz. A fõorvos nagyon szereti Paksot, emberléptékû város jó infrastruktúrával. –
Ha az ember vasárnap leszalad újságot venni, biztos öszszefut egy baráttal, ismerõssel, ez nagyon fog hiányozni
Pécsen – árulja el. Paks volt
a stabil pont, s ez most megváltozik, marad viszont a
nagy szerelem, a Balaton,
ami már gyermekkorban is
megvolt. – Az édesanyámnak
egyszer azt mondtam, ha elköltözünk Balatonra, ígérem,
még iskolába járni is szeretni
fogok – mondja mosolyogva.
Most azt ígéri, visszajár
majd Paksra, igaz, azt is hozzáteszi, az ilyen ígéretek, bár
többnyire õszinték, mindenki
tudja, hogy ritkán teljesülnek. A Brázay család esetében van némi garancia, Detti
lányukat
párkapcsolata,
munkája Paksra köti, így
megmarad a kötõdés a városhoz is.
Vida Tünde

Harmadik kérdéssorunk az atomenergiához kötõdik.

1. Hol mûködik a paksihoz hasonló konstrukciójú atomerõmû a világban?
A. Loviisa

B. Nine Mile Point C. Forsmark

2. Mikor épült Magyarország elsõ atomreaktora?
A. 1959

B. 1971

C. 1982

3. Hová tervezik a paksi nagy aktivitású hulladékok
végleges tárolóját?
A. Boda

B. Püskpökszilágyi C. Bátaapáti

VELÜNK TÖRTÉNT
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Komplex verseny
Hét intézmény 28 tanulója versengett nemrég Pakson a
Gazdag Erzsi Általános Iskolában, mely gyógypedagógiai oktatást nyújtó intézmény, a sajátos nevelési igényû gyerekek – vagy másképpen a tanulásban akadályozott tanulók általános iskolája.
Az alkalomra díszbe öltözött
az iskola, s a csillogó szempárok arról árulkodtak: nevezetes dolgok történnek abban a
néhány órában, melyben a
büszke kis csapatok mindegyike egy-egy iskola tanulóközösségét képviselhette.
– A 32. megyei tanulmányi
versenyt rendeztük meg. Ez
abban különbözött az általános iskolák jelenleg megszokott megmérettetésétõl, hogy
komplex tudásról adtak számot a csapatok, egyéni feladatmegoldás csak egy állomáson volt – meséli Jantyik
Margit igazgató, aki azt is elmondja, hogy az Oktatási Hivatal felkérésére vállalták el a
rendezvény lebonyolítását,
melyhez a szakmai anyagot is
a hivatal küldte. Volt képfelismerés és összerakás, szókártya és szemelvény, de a gyerekeknek az a feladat tetszett
legjobban, amelyikben dra-

matizálni kellett a János vitéz
egy-egy jelenetét. – A tanulásban akadályozott tanulók
ugyanúgy találkoznak József
Attilával, Radnótival, megtanulják a szorzást, osztást, a
földrajzban az országokat és
a településeket, de a tananyag jóval kevesebb az általános iskolákénál, más tankönyvbõl is tanulnak a gyere-

kek. Az itt kapott bizonyítvánnyal bárhova mehetnek,
de ahol nyelvet is tanulnak,
ott szakértõi bizottságtól kell
felmentést kérniük, mert az
iskolánkban nincs nyelvoktatás – teszi hozzá az igazgató.
Kisvártatva egy kisfiú állít be,
kezében egy rózsaszín távirá-

nyítós autóval – szemmel láthatóan neheztel rám, amiért
várnia kell, az igazgató néni
csak a beszélgetésünk utánra
ígér játékot neki. Nem õ az
egyetlen, aki ismerõs az igazgatói szobában. 24 gyerek
egész héten itt lakik a szomszédos diákotthonban. Ide a
lakóhely távolsága és szociális
helyzet alapján lehet bejutni.

Középpontban a megelõzés
Új védõoltás jelent meg Magyarországon, amely segíthet a méhnyakrák elleni küzdelemben. Errõl hallhattak
részletesebben azok, akik ellátogattak
a Paksi Nõk Társaságának márciusi
programjára. Mára megállapítást
nyert, hogy a méhnyakrákban megbetegedett nõk szervezetében gyakran
kimutatják a humán papilloma vírust,
röviden HPV-t. A víruscsaládnak több
változata létezik, van, amelyik bõrelváltozásokat, szemölcsöket okozhat,
másik részük pedig szerepet játszhat a
méhnyakrák kialakulásában, ugyanis
elindíthatják a méhnyak sejtjeinek kóros burjánzását. A vírus szexuális úton
terjed, a fertõzöttség esélyét fokozhatja a gyakori partnercsere, illetve a fiatal korban kezdett szexuális élet. Elsõsorban a fiatalokat célozzák a figye-

lemfelhívások, de a védõoltás a szexuális életet még nem élõ fiatalok mellett a
szexuálisan aktív korban lévõknek is
ajánlott. Az elõadó dr. Tóth János szülész-nõgyógyász felhívta a figyelmet
arra, hogy ez a lehetõség nem jelenti
azt, hogy nem kell a beoltott nõknek
évenkénti rákszûrésre járni, hiszen a
HPV vírus okozza ugyan a méhnyakrák jelentõs részét, de máshonnan
is eredeztethetõ a daganat kialakulása.
A szûrés fontosságáról szólva kiemelte, hogy van bõven tennivaló, ugyanis
még mindig kevesen járnak rendszeres vizsgálatra. Nem csökken a halálozási arány, még napjainkban is évente
ötszáz nõ hal meg méhnyakrákban, pedig a korai stádiumban felfedezett és
kezelt betegség túlélhetõ, ugyanakkor
a szûrésen olyan megelõzõ állapotokat

Hétfõn reggel jönnek, hoznak
magukkal tiszta váltást, és
pénteken délután utaznak haza. Mindig van velük pedagógus és két gondozónõ.
– Aki idõben jön, könnyen
be tud illeszkedni. Itt roszszabb esetben 15 gyerek jár
egy osztályba, ismerjük,
hogy kinek milyen a vérmérséklete, mi a kedvenc étele.
34 éve vagyok a pályán, és az
a tapasztalatom, hogy személyiségük kialakítása, az
életbe való bekapcsolódásuk,
a társadalomhoz, az emberekhez, a gyerekekhez való
viszonyuk szempontjából
sokkal jobb helyük van itt,
mint egy normál általános iskolában, ahol könnyen elvesznek, gyakran kiközösítik
õket, agresszívvá válhatnak.
Sajnos ma még nem ezt, hanem az integrált oktatást részesítik elõnyben. Pedig Magyarországon a gyógypedagógia olyan magas szintre
jutott, hogy nem szabadna
ezt az értéket elveszíteni, hanem fejleszteni kellene és segíteni azoknak a gyerekeknek a beilleszkedését a társadalomba, akik valamilyen
hátránnyal indulnak.
-s-

is diagnosztizálhatnak, amely sejtetheti, hogy késõbb probléma lehet, ezeket
is kezelni tudják. – A három adagban
beadható védõoltás jelenleg nem támogatott, így elég drága, több tízezer forintba kerül – tette hozzá a szakember.
A témával kapcsolatban bõvebb tájékoztatást adnak a nõgyógyász szakorvosok.
A hat éve alakult Paksi Nõk Társasága következõ rendezvényén is az
egészségmegõrzés áll a középpontban,
de mint azt a szervezet vezetõje, Kovács Lajosné elmondta, más témában
is gondolkodnak. Mivel 2007 az esélyegyenlõség éve, és úgy tapasztalták,
hogy a fiatal anyák elhelyezkedése nagyon nehéz, a gyermekek elhelyezése
szintúgy, ezért célul tûzték ki, hogy
más szervezetekkel közösen szervezett
programokkal ezen a területen próbálnak segíteni.
-gyöngyFotó: Molnár Gyula
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Ötletbõl hagyomány

Szabados László hét éve egyszeri alkalomnak szánta a Pro
Artis Mûvészeti Iskolában
megrendezett zenei versenyt,
amely akkor egy évfordulóhoz kötõdött. A növendékek
és a tanárok érdeklõdése akkora volt, hogy kétnapos lett
a verseny, s azóta is így zajlik.
Idén az új épület kamaraterme méltó helyszíne volt a
százötven diák versengésének, az iskola oktatóiból öszszeállt zsûri közel hetven versenyszámot hallgatott meg,
szólókat, duókat, triókat,
kvartetteket és együtteseket.
A legnépszerûbb hangszer
továbbra is a zongora, a furulya, a hegedû és a gitár, de
megszólalt klarinét, fuvola,
xilofon is. Idén klasszikus és
romantikus zeneszerzõk mûveibõl kellett darabot választani. Az eredmény kihirdetése, a díjak átadása a versenyt
követõen egy gálaest keretében történt, amely most is si-

keres volt. Elsõ helyezést
megosztva két csapat kapott,
a Tóthné Hanol Franciska alsós diákjaiból álló Ütõegyüttes, valamint a Rasquado
gitáregyüttes, melyet Szabados László tizenegy felsõs növendéke alkot. A tanár úr szerint jelentõs esemény a verseny az iskola életében, lehetõség a bemutatkozásra, a
megmérettetésre. A gálaest
célja pedig a résztvevõk elismerésén kívül, hogy a zene és
a hangszer szeretete kijusson
az iskola falain kívülre, és
kedvet adjon a jövõ nemzedékének. Ezt kiválóan szolgálta
az idei gálaest meglepetés
vendége, egy volt növendék,
Tóth Emese, aki a Pécsi Zenemûvészeti Szakközépiskola
harmadéves hallgatója, négy
éve õ volt az iskolai verseny
gyõztese. Frenetikus zongorajátékával bizonyította a közönségnek, hogy zenélni érdemes.
bézsé

Felületes szemlélõ azt hihette, hogy gálaestet tartott

minap a Városi Vegyeskar. Ez azonban csupán a látszat, a
kórus a városi mûvelõdési központ felkérésére, az intézmény hangversenysorozatának harmadik elõadásán lépett színpadra. A gálára még várni kell, ha nem is sokat,
rövidesen azzal ünnepli a vegyeskar alapításának harmincadik évfordulóját. A mostani mûsorban a Városi
Vegyeskar az utóbbi évek meghatározó eseményeihez kötõdõ darabokból adott elõ egy-egy csokrot, elõbb egyházi,
majd világi énekekbõl Simon Péter karnagy vezényletével, kommentárjával. Közben a Pro Artis mûvészeti iskola
tanáraiból szervezõdött rézfúvós kvartett is bemutatkozott. Két virtuóz darab erejéig pedig az intézmény egy
másik pedagógusa, Hanol Franciska is csatlakozott a zenészekhez xilofonon.
Fotók: Molnár Gyula
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Orosz hónap Pakson is

Orosz kulturális hónapot
szervezett az Orosz Klub
márciusban elsõ alkalommal, de hagyományteremtõ
szándékkal. A programsorozat nyitányaként vendégek
érkeztek a II. Paksi Harmonika fesztiválra Voronyezsbõl, két fiatal színpadra is lépett, és ízelítõt adtak a közönségnek zenei kultúrájukból. A folytatásban két kiállítás nyílott a mûvelõdési
központban. Az elsõ mûvész,
akit megismerhetett a közönség, Alexandr Kabanov
volt, aki Budapesten élõ,
orosz származású festõ. Régi kapcsolata van a klubbal,
két évvel ezelõtt már rendezett egy kiállítást városunkban. Tárlata most két hétig
volt látható. Ezek után
újabb mûvészt ismerhettek
meg a paksiak, Zichermann
Sándort. A kárpátaljai festõ
tizenhat éve él Budapesten,
számos díj nyertese és igen

neves bronzérme-készítõ.
Az orosz kulturális hónap
utolsó állomása egy sportrendezvény volt, amelyet viszont már negyedszer rendezett meg a klub. Az immáron hagyományos tavaszköszöntõ labdarúgó kupára érkeztek csapatok Kaposvárról, Budapestrõl és Gödöllõrõl, a paksi klub tagjaiból
egy formáció állt össze, illetve a tornán csapatot alkottak a kettes blokki elhárítási munkálatokat végzõ
magyar és orosz kollégák,
összegezte az eseményeket
Kern Tatyjana, a klub elnöke. A hagyományõrzés tekintetében egyébként további tervei is vannak a
klubnak, szeretnének idõvel
egy, a német nemzetiségi
naphoz hasonló rendezvényt szervezni.
Március 24-én egy konferencián is részt vettek a
paksiak, amelyen ott volt az
ország összes orosz társaságának küldöttsége. A klubvezetõ arról számolt be,
hogy egy tizenöt fõs bizottság létrehozásáról döntöttek. Ennek feladata, hogy
koordinálja a különbözõ társaságok munkáját. Kern
Tatyjana szerint ezzel megtették az elsõ lépést a magyarországi orosz szövetség
létrehozásáért.
-gyöngy-
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számolt tevékenységérõl a diákönkormányzat, illetve iskolai szinten beszélhetik meg diákok és tanárok a felmerülõ
témákat. Ehhez hasonlóan diáksportköri gyûlést is tartottak, ahol a sportkör elnöke értékelte az eredményeket,
megbeszélhették az elõttük

álló feladatokat. Az idei Rákóczi napon az esti órákban gálamûsort is tartottak. A kétévente megrendezett esten a
gyerekek produkcióin keresztül képet kaphatnak a szülõk
az iskolában folyó mûvészeti
nevelésrõl. Az alsó tagozatos
diákok zenével, verssel, prózával léptek színpadra, évfolyamonként is készültek valamilyen mûsorszámmal, illetve
a néptánc terén megszerzett
tudásukról is számot adtak.
Az esten befolyt összeget a
szülõi munkaközösség kezdeményezésére játszótér építésére fordítják. Azt tervezik,
hogy folyamatosan gyûjtik a
forrást erre a célra, a késõbbiekben további programokat
szerveznek. Reményeik szerint szeptemberben már
megjelenik az iskola udvarán
az akció elsõ kézzelfogható
„gyümölcse”, majd a késõbbiekben folyamatosan bõvítik
az udvari játéktárat.
-gyöngy-

ember át tud segíteni egy
gyereket a holtponton. Ezekre emlékszem legszívesebben
a 36 évembõl – mondja.
Bor Julcsi a hatodik,
Nagyfalusi Norbert a hetedik
osztályosok között zárta a Zrínyi Ilona Matematika Verseny
megyei döntõjét az elsõ helyen.
– 25 feladat volt és öt lehetõség közül kellett mindig a helyeset kiválasztani – magyarázza Julcsi, Norbi pedig azt

is elmondja, hogy kicsit taktikázni is lehetett, a rontott feladattal több pontot veszít a
versenyzõ, mintha nem jelölne választ. Õket Varga Miklós
készítette fel a versenyre. –
Ahhoz, hogy a gyerekekkel
valamire jussunk, három dolog kell, a gyerek, a szülõ és
mi, pedagógusok. Ez fontossági sorrend is. Mert ha a
gyerek olyan képességû,
adottságú és úgy is áll hozzá,
akkor könnyebb õt kormányozni. A szülõ sokat nyújthat, mi meg ott vagyunk a sor
végén és az a dolgunk, hogy
megpróbáljuk egyengetni az
útjukat. Igazából azonban
nem a tanórán. A gyerekek
zöme sajnos segítségre szorul. Öt éve szervezek az iskolában házi versenyt, melynek
része egy zrínyis típusú feladatsor, és ezek a gyerekek
szakkörre is járnak – mondja. Norbi és Julcsi a tavaszi
szünetben vesznek részt a
verseny háromnapos országos döntõjén.
-s-

Névadójukra emlékeztek
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hagyományaihoz
tartozik, hogy minden évben
diáknappal emlékeznek névadójuk születésnapjára. Ezt
még a 2005. szeptemberében
megtartott névadó ünnepséget követõen határozták el,
azzal együtt, hogy a diáknap
mellett minden tanév októberében iskolai emléknapot is
tartanak, II. Rákóczi Ferenc
hamvai hazaszállításának évfordulóján. A Rákóczi nap
programjait ebben az esztendõben is két fõ szempont
alapján szervezték. Az egyik,
hogy a rendezvényen megjelenjen a történelmi múlt, névadójuk életmûvének megismerése, a másik pedig, hogy a
szellemi értékek mellett a diákok fizikai erõnlétét szolgáló
program is megjelenjen a kínálatban. Ennek megfelelõen
a gyerekek futóversenyen

vettek részt, a felsõ tagozatosok megnézték a „Rákóczi
hadnagya” címû filmet, az alsósok pedig rajzos formában
ismerték meg a dunántúli tavaszi hadjárat történetét. A
napnak minden alkalommal,
így idén is fontos mozzanata
volt az iskolagyûlés, ahol be-

Amiért érdemes tanítani
Örömmel fogadnak a Deák
Ferenc Általános Iskolában,
amikor érkezésemet követõen
a matekos gyerekek iránt érdeklõdöm. Mindenki tudja, kiket keresek, õk az iskola idei
büszkeségei. Séllei Anett ötödik osztályos, a Bátaszéki Matematika Versenyen ért el negyedik helyezést igen rangos
mezõnyben.
– Öt feladatot kellett megoldani két óra alatt, ebben a versenyben teljesen ki kell fejteni
a feladatok gondolatmenetét –
meséli – de az idei szerintem
nagyon könnyû volt – teszi
hozzá. Tanára, Omai Ferencné
– csakúgy, mint alsó tagozatos
tanítói Jeneiné Habran Ilona
és Mezõsi Árpád – büszkék rá.
– Errõl a kislányról csak szuperlatívuszokban tudok beszélni, ilyen tanítványokról
mondja az ember, hogy mégiscsak érdemes még dolgozni –
állítja. Ez az eredmény hosszú

pályafutásra teszi fel a koronát, a tanárnõ nyugdíjba vonul
nyáron. Az évek során azonban nem csak tehetséget gondozott, hanem a gyengébbek
felzárkóztatására is nagy figyelmet fordított:
– A matematikában aztán
igazán egyéni bánásmódot
kell alkalmazni. A gyengébbeket elõször arra kell rávennem, hogy koncentráljanak,
mert anélkül nem is érthetik.
Óriási eredmény, amikor az

Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent), Molnár Gyula (lent)
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Kalendárium: a húsvét

Nem tudom pontosan, mikor,
talán két vagy három éve
történt, hogy egy olasz
menyasszony a võlegényétõl
kapott, étcsokoládéból készült húsvéti tojást visszavitte az üzletbe, hogy tejcsokira
cserélje. Ez még nem is lett
volna olyan nagy szenzáció,
az viszont már nagyot dob a
sztorin, hogy a tojásban egy
félmillió forint értékû eljegyzési gyûrû rejtõzött! A 25
éves menyecske állítása szerint korábban többször is elmondta
választottjának,

hogy nem szereti az étcsokit,
ezért kimondottan bosszúsan vitte vissza a boltba az
ajándékot. Az esetre akkor
derült fény, amikor az édesszájú hölgy feljelentette jövendõbelijét, aki meghallván, hogy mi történt tojásával, dühében pofon vágta a
nõt. A pofozkodás után természetesen visszamentek a
csokitojásért, addigra azonban a boltos már eladta, egy
kevésbé finnyás vevõnek…
A sztorit hagyományteremtõ szándékkal tettem közé,
persze nem a pofozkodásra,
hanem a húsvéti leánykérésre gondolva, melynek jelképe a tojásba rejtett eljegyzési gyûrû lehetne!
Komolyra fordítva a szót,
nézzük, hogy a húsvéti tojás
hogyan kapcsolódik a tavasz
megérkezéséhez, s a megújulás, a termékenységgel
összefonódó népszokáskincs-

hez. Európában ez számít a
legelterjedtebb
húsvéti
szimbólumnak, és a tavaszvárás mellett vallási alapja is
létezik. A tojás egyrészt az
élet kezdetét, a termékenységet, másfelõl Jézus feltámadását
szimbolizálja.
Ugyanis amikor Krisztus a
keresztfán függött, egy aszszony egy nagy kosár tojással állt meg a keresztfa alatt
imádkozni, és Krisztus vére
rácseppent a tojásokra.
Ezért szokás a húsvéti tojást
pirosra festeni. A mondai
magyarázaton túl a piros
szín nemcsak a vért, nemcsak az életet, hanem a szerelmet is jelképezi, és éppen
ezért a piros tojás szerelmi
ajándék, és szerelmi szimbólum is lehet húsvétkor.
A húsvéti jelképek világában komoly szerepet kap a
megszentelt barkaág is,
melynek gyógyító erõt tulaj-

Kész katasztrófa!
Tûz van babám!
Egy kedves ismerõsömnek kellemetlen élményben volt része a minap.
Leégett a garázsa, autóstól mindenestõl. Az ok-okozati összefüggésekre két dolog miatt nem térek ki; nem
derült ki, hogy hol volt a tûz gócpontja, melynek következtében a tûz
keletkezésének okát is sötét homály
fedi.
Amit tudunk, hogy a lángok a garázs
feletti padláson csaptak fel elõször, s
mivel nem volt a füstjelzõ a házban,
(!?) a ház asszonya elsõ körben a
szomszédot okolta az égett szag miatt. A bûz azonban egyre erõsebb, a
dolog pedig egyre gyanúsabb lett,
melynek köszönhetõen a fiatalaszszony kiment az udvarra, onnan pedig
– a szag után – a garázsba, ahol már
látható jelei is voltak a bajnak. Az
épületen belül a kazánház ajtaja alól
már vastagon szivárgott a füst. És itt
álljunk meg egy pillanatra! Hõsnõnk
ugyanis elkövette azt a hibát, hogy ki-

nyitotta a fent említett ajtót, melynek
következtében a tûz oxigénhez
jutott… Szerencse a szerencsétlenségben, hogy személyi sérülés nem
történt, viszont a garázs, benne – sok
minden más mellett – egy nagy értékû személygépkocsi a lángok martalékává vált.
Tudom, hogy baj után a bolond is
okos már, azért csak fussuk át, mi lett
volna a helyes viselkedési mód! A szivárgó füstöt látva, ellenõrizni kellett
volna az ajtó hõmérsékletét. (Nem a
kilincset, mert az akár forró is lehet!)
Ha meleg, csukva hagyjuk és azonnal
értesítjük a tûzoltókat. (Hívószám:
105.) Mindenekelõtt magunkat, ha van
rá lehetõség, vagyontárgyainkat
mentsük, ez esetben az autót lett volna érdemes kimenekíteni, méghozzá
úgy, hogy kitoljuk a garázsból. Nem
elindítjuk, kitoljuk! Az oltás már komolyabb gondot okozhat, fõleg akkor,
ha az ajtó csukva, és csak sejtjük,

donítottak, eresz alá tûzve
pedig villámcsapástól õrizte
a házat. Napjainkban a kifújt, zsinórra fûzött húsvéti
tojásokkal díszítik fel, ez a
fõleg német földön honos
szokás mostanában terjed el
hazánkban. A németeknek
köszönhetjük a húsvéti nyuszit is. A néprajztudósok
szerint ez a kis állatka egy
véletlen félreértés következtében jutott tojásosztogató szerepéhez. Németország egyes vidékein húsvétkor gyöngytyúkkal és annak tojásával ajándékozták
meg egymást az emberek.
A gyöngytyúk német neve:
Haselhuhn. Ezt a szót hozták aztán tévesen összefüggésbe a nyulat jelentõ Hase
szóval. Így lett tehát a
gyöngytyúkból nyúl, s ezért
hozza a húsvéti tojást a
nyuszi.
Hahn Szilvia

hogy mögötte tûz van! Ilyenkor próbáljuk meg legalább a továbbterjedését megakadályozni, a többit a tûzoltók majd elvégzik.
Ismétlés a tudás atyja, úgyhogy vegyük át még egyszer, hogy mit is kell
tenni tûz esetén.
– Hívjuk a 105 vagy a 112 segélyhívó
számot, mondjuk meg a tûz pontos helyét (város, utca, házszám), hány fõ
van veszélyben, mekkora a tûz, és mit
veszélyeztet, van-e olyan tárgy vagy
anyag, ami robbanást okozhat (gázpalack, kanna benzin).
– Ha van otthon kézi tûzoltókészülék
(legyen!), akkor megkísérelhetjük a
kezdeti tûz oltását. Ne menjünk kettõ
méternél közelebb a tûzhöz, és próbáljuk ki a készüléket, mielõtt a tûzoltáshoz kezdenénk. Ha nem mûködik,
vagy nem sikerül a tüzet eloltani, akkor meneküljünk ki, de a készüléket
vigyük magunkkal, mert bent hagyva
veszélyt jelenthet.
– És még egy fontos, mondhatni létfontosságú szabály: vízzel elektromos
hálózatba kapcsolt készüléket nem
szabad oltani!
Hahn Szilvia
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Mit süt-fõz ma?

Haraszti Zsoltné
Amikor az ember egyedül él, könnyedén letudja az ebéd vagy a vacsora kérdését: azt fõzök magamnak, amit szeretek. Vagy ha nem fõzök ma semmit, hát
akkor sincs zûr. De mikor már egy
egész családról kell gondoskodni, az
nem egyszerû mutatvány. Harasztiné
Katinak sincs könnyû dolga, mikor ki
kell találnia, hogy adott napon mit tálaljon a fiúk elé. Ráadásul õ minden nap
fõz. Kigondolni mindig a legnehezebb,
hogy mindenkinek a szája íze szerint
fõzzön, pláne, ha nem is esznek meg
mindent. Szempont az is, hogy azért
egész napját ne kelljen a konyhában
tölteni. Régebben egy ismerõsüknél
kóstolták a törökös csirkemájat, amit
Zsolti és Zoli, a két fiú, és Kati férje,
Zsolt is szeret. És ahogy hallottam:
„sitty-sutty elkészül”.
Elõször is kockázzuk fel a hagymát és
olajon pároljuk meg. Válasszuk szét a
májakat a szívtõl, és a májat felaprózva
tegyük a hagymára. Kati szerint bátran
Nõgyógyászhoz járni nem
egy élmény! Ezt
nem csak a
magam, de nõtársaim nevében is bátran
kijelenthetem.
(Kivétel erõsíti
a szabályt.)
Az
ember
sok-sok év és megannyi vizsgálat után is zavarban van, idétlenül érzi magát félmeztelenül; felül pulcsi, alul maximum egy nylon
térdzokni, mint valami 70-es évekbeli német
szexfilmben.
Volt kolléganõm édesanyja hosszas rábeszélés és több elhalasztott idõpont után döntött úgy, hogy felkeresi nõgyógyászát. Már a
váróteremben ült, amikor rájött a kisszükség,
kisietett a WC-re, elrendezte folyóügyeit,
majd miután wc-papírt nem talált a helyiségben, retikülje belsejét vette szemügyre, hátha
akad nála legalább egy papír zsebkendõ. Persze nem volt sem a zsebekben, sem a táskában. Viszont talált egy borítékot; az is papír,
ez is papír, gondolta bölcsen, és felhasználta
(újrahasznosította) a kopertát. A rendelõben
újabb meglepetés érte, a doktor úron kívül,
még három orvostanonc várta, s a kérdésre,
hogy ez zavarja-e, zavarában nemmel vála-

használhatunk pulykamájat is, ha éppen nem kapnánk csirkét. És ami külön
jó, hogy a szívet is fel tudjuk használni.
De azt egy picit késõbb. Elõbb kockázHozzávalók: fél kg csirkemáj szívvel
együtt, 1 nagy fej vöröshagyma, 2
nagy burgonya, 2 db paradicsom, pirospaprika, só, bors, oregano, olaj.

Plörõ

Alvázvédelem
szolt. Levetkõzött, felkászálódott a székbe, s
amikor már úgy érezte ennél megalázóbb
helyzetben már nem is lehetne, a tanoncok
vihogni kezdtek. Az orvos azonnal rápirított a
fiatalokra, mondván hogy úgy viselkednek,
mintha nem láttak volna még ilyet. Az egyik
fiatalember röhögéstõl elcsukló hangon csak
ennyit válaszolt: Hát, felbélyegezve még sosem!
Szóval nõgyógyászhoz járni nem egy élmény, pedig muszáj! Így hát évente egyszer,
ha tetszik, ha nem, idõt kell szakítunk a kötelezõ alvázvédelemre”. Ezen a véleményen
volt hõsnõnk is, akit azon a bizonyos napon
délelõtt 10-re várt az orvosa. Reggel idõben
kelt és minden a terv szerint alakult, ám 8
körül rátelefonáltak, hogy egy vendég idõpontot cserélne, így ha nem gond, menjen
már 9-re..
– Legalább elõbb végzek – gondolta, gyorsan megreggeliztette, felöltöztette a gyereket
aztán irány az óvoda. Fürödni már nem volt
idõ, de sebaj, most megtette egy gyors mosakodás is, a kád szélén levõ mosdókesztyûvel! Éppen idõben ért az orvoshoz, aki
szabadkozva fogadta, mint mondta nem

zuk fel a burgonyát, majd szórjuk a
májra. Ezután kerül terítékre a szív. 45 percig sima, nem ízesített vízben fõzzük, és ha megfõtt, akkor tegyük ezt is
a serpenyõbe. Karikázzunk a tetejére
paradicsomot, takarjuk be alufóliával
és tegyük 20 percre 220 fokos sütõbe.
Amíg a hús párolódik, addig fõzzünk ki
spagettit és készítsünk salátát. Vágjunk kis kockákra kígyóuborkát, paradicsomot, és öntsük nyakon kevés olívaolajjal. Ha a sütõben közben letelt az
idõ, vegyük le a fóliát, és most jön a csízió. Eddig semmi fûszert nem használtunk. Kati elmondta, hogy azért kell ebben a pillanatban fûszerezni, és nem
korábban, mivel a paprikától keserû, a
sótól pedig kemény lenne a máj. A fûszerekkel tehát ízesítsük az ételt, toljuk
még vissza a sütõbe 5-6 percre, hogy
összerottyanjon, aztán keverjük egybe
a spagettivel és már tálalhatunk is. Ezzel az étellel vihetünk egy kis változatosságot a mi jól megszokott magyar
konyhánkba, és garantált, hogy a család minden tagja megnyalja majd mind
a tíz ujját. De vigyázat! Nagyon laktató!
sete
szokása a pácienseket ugráltatni, és köszöni, hogy ilyen rugalmas volt. Ám amikor nekilátott a vizsgálatnak mosolyogva így szólt:
„látom azért maradt idõ egy kis extra felkészüléshez is”. A hölgy nem nagyon tudta hova tenni a megjegyzést, ezért csak egy idétlen vigyorral reagált rá. A vizsgálat után felöltözött, és elköszönt az orvostól, aki a „viszontlátásra hölgyemet” egy hamis kis kacsintással toldotta meg.
A nap folyamán többször is eszébe jutott
a doki „furcsa” viselkedése, mely kolléganõi szerint egyértelmû vonzódást, vagy
még annál is többet jelent. Ez nem tûnt logikusnak, ugyanis az elmúlt húsz év alatt
ennek semmi jelét nem látta, s bár rajongott a romantikus filmekért, azt azért sejtette, hogy az õ „érett” szépsége (42 év, három terhesség, harminc extra kiló) – csak
úgy hirtelen – nem fog megszédíteni egy
sármos orvost.
Ez motoszkált a fejében még este is, miközben a vacsoramaradékot takarította el a
konyhaasztalról, ábrándozást a fürdõszobából kikiabáló nagylánya szakította félbe:
– Anyúú, hová tetted a mosdókesztyût?
– Ócska volt már, kidobtam a kukába.
– Akkor jó, mert reggel kiborítottam a csillámporomat és mivel nem találtam a felmosót, azzal töröltem fel…
Hahn Szilvia
Fotók: Molnár Gyula (fent), Csahóczi Fotó (lent)
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Jó napot, mi újság?

Tóthné Tuba Csilla
Külföldi ösztöndíj és egy épülõ atomerõmû inspirálta,
amikor az energiaipar felé fordult. Tóthné Tuba Csilla
jeles eredménnyel végzett a moszkvai egyetemen, dolgozott az atomerõmûben, jelenleg a NAÜ képviseletében
az atomerõmûvek biztonságosabbá tételén dolgozik. Az
elismert szakmai karrier ellenére elsõsorban családanyának tartja magát.
Mindig is építész szeretett
volna lenni, de jelenleg nukleáris biztonsági mérnöki beosztásban a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség alkalmazásában áll. A paksi
Vak Bottyán Gimnázium diákjaként ilyesmire nem is
gondolt: kosárlabdázott, atletizált, és a tájfutásra is maradt ideje. Közben a tanulást
sem hanyagolta el, legszívesebben matematikával és fizikával foglalkozott. Végzõsként jelentkezett a Budapesti Mûszaki Egyetemre, építészmérnök szakra. Ekkor
már nagyban folyt a paksi
erõmû építése, s a leendõ
szakemberek a Moszkvai
Energetikai Egyetemen tanulhattak. Csilla is pályázott, több mint tízszeres volt
a túljelentkezés, hisz nagy
lehetõség volt ez akkoriban.

A nyelvet jól beszélte, de a
kint töltött évek kezdetben
nagy kihívást jelentettek: az
otthontól távol, saját lábán
kellett megállnia, ami nem
volt mindig könnyû. Jánossal
kint ismerkedett meg, másodéves volt, mikor megházasodtak. Végzõsként szakmai gyakorlatát töltötte a
Paksi Atomerõmû Vállalatnál (PAV), mikor elsõ gyermekük, János megszületett.
Tudta, hogy szakmai elõmenetelét a gyermekvállalás
megtöri, de ez nem különösebben zavarta, elsõdleges
feladatának az anyaságot
tartotta. Jeles eredménnyel
diplomázott, elsõ munkahelye az Erõterv volt. Ekkor
született második gyermeke,
Gábor. Késõbb a PAV-nál,
technológusi munkakörben
dolgozott néhány évet, majd

megszületett
harmadik
gyermekük, Viktor. Többször kellett döntenie a család
és a karrier közt, de egyszer
sem tétovázott. Akkor sem,
mikor férjét a munkája Londonba szólította. Másfél évet
éltek kint, ez volt életük legboldogabb idõszaka. Nem
volt rohanás, mindenre jutott idejük. Miután hazajöttek, az erõmûben vezetõ
technológusként, majd projektvezetõként az erõmû biztonságát érintõ kérdésekkel
foglalkozott. Ekkor a gyerekek már nagyok voltak,
mégis nehéz idõszak volt ez a
család életében. A kötelezõ
teendõire jutott csak ideje,
egyébre nem. Furcsa mód
most, hogy Bécsben dolgo-

hangszeren, eredménye kiemelkedõ. A negyedik osztályos Zsófi rendszeres szereplõje iskolájában a különbözõ rendezvényeknek, a
közelmúltban lépett színpadra a Rákóczi-gálán. A kitûnõ tanuló kislány kedvenc

tantárgya a testnevelés,
nem is véletlenül, hiszen
édesanyja sokáig vívott, az
apuka pedig dzsúdozott, így
a sport szeretetét is a szülõknek köszönheti. Zsófi egy
éve teniszezik is, és társastáncot tanul. Teniszezni,
táncolni is testvérével
együtt szokott, akiben szintén ott a szülõi örökség, a
nyolcéves Eszter a sportolás mellett zongorázik. Joggal sejthetõ, hogy a család
legkisebb tagja, az egyéves
Julcsi követni fogja nõvéreit. Racskó Zsófi vidám, talpraesett kislány, a sok zenei
gyakorlás és mozgás után
legszívesebben a könyvei
között bújik el.
bézsé

Tehetségesek, fiatalok

Racskó Zsófia
Az édesapa játszik citerán,
gitáron, harmonikán, furulyán, s ez utóbbi hangszerrel ismerkedik két éve
Racskó Zsófia, aki a szolfézs
tanulási idõszakkal együtt
már negyedik éve növendéke a Pro Artis Mûvészeti Iskolának.
Furulyatanára,
Tóth János szerint a kislány
tehetséges,
szorgalmas,
eredményesen szerepelt az
elmúlt héten rendezett iskolai versenyen, mely elsõ
megmérettetése
volt.
Bronz minõsítést ért el, s
mivel rövid ideje tanul a

Fotók: Tóthné Tuba Julianna (fent), Molnár Gyula (lent)
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zik, jóval több idõt tölt a családdal, mint akkor. Minden
hétvégén együtt vannak,
csak 3-4 estét kell kibírni.
Ráadásul Viktor másfél évig
kint lakott vele, neki ez jó lehetõség volt a nyelvtanulásra. Persze nem azért ment
külföldre dolgozni, hogy többet lehessen a családjával, ez
szerencsés véletlen csupán.
Amikor a pályázatról értesült, úgy tûnt, mintha azt rá
szabták volna. Az idõ tájt a
munkahelyi
körülményei
sem jó irányba változtak, így
beadta a pályázatot, melyet
végül el is nyert. Azóta új
erõmûvek
biztonságának
megalapozásával, illetve a
régiek biztonságosabbá tételével foglalkozik. A munka
legszebb része, mikor különbözõ nemzetek, eltérõ gondolkodású képviselõi között
sikerül konszenzust teremtenie. – A biztonság nem lózung. Szép feladat, ajándék,
hogy ez a munkám – mondja
Csilla. A hétvégéket tartalmas programokkal töltik, kiállításokra, koncertekre járnak. Utóbbihoz a gyerekektõl szakértõi támogatást is
kapnak, ugyanis mindhárman tanultak zenét, János a
konzervatóriumot is elvégezte. Õket hallgatni a legnagyobb boldogság a szülõk
számára, és utólag a gyerekek is értékelik a megszerzett tudást. A sport szintén
fontos része az életüknek:
férjével futóklubot mûködtetnek, melyet londoni mintára hoztak létre. Szeretik a
kosárlabdát, férje a szakosztály elnöke, így hivatalból is
kísérik a csapatot. Szóval, ha
nem is ez az ideális helyzet
egy család számára, amit lehet, kihoznak belõle. Csilla
egyébként hálás a férjének,
akitõl most visszakapja azt a
támogatást, amit õ annak
idején nyújtott neki. A család vagy karrier kérdésében
most is egyensúlyra törekszik: szeretne hazajönni, és
talán egy új erõmû építésében részt venni.
Gyuri
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Kreszpark-Beanett a bajnok
Befejezõdött az idei városi
teremlabdarúgó bajnokság.
A tervezett tíz helyosztó
mérkõzés csaknem fele elmaradt, mert az érintett csapatok valamelyike nem tudott kiállni. Amelyeket viszont lejátszottak, ott gólokban gazdag mérkõzéseket
láthattak a nézõk. A legnagyobb csata természetesen a
dobogóért és a bajnoki címért vívott meccseken alakult ki. A Gonoszok 4:1-re
verték a Söni Vill Betérõt a
harmadik helyért, míg a
döntõben Osztermájer vezérletével a KreszparkBeanett 6:4-re gyõzött a
Partner Kft. ellen. A legjobb
játékos Fülöp Zsolt, a Söni
Vill Betérõ csatára lett, a
gólkirály Osztermájer Gábor, míg a legjobb kapus
Weisz József, mindkettõ a
Kreszpark-Beanett játékosa. – A döntõben nagyon jól
játszottunk, többször is két
góllal vezettünk, de a Partner mindig feljött. Úgy gondolom, az idei torna egészét
Az országos sakk csapatbajnokság 7. fordulójában
Edelényben ült asztalhoz az
ASE elsõ osztályú csapata.
A kiesés ellen küzdõ házigazdák nem tudtak komoly
ellenállást kifejteni a lényegesen nagyobb játékerõt
képviselõ Paks ellen, Ácsék
fölényesen, 9-3 arányban
nyerték a találkozót.
A táblázaton 1. Zalaegerszegi Csuti-Hydrocomp 63.5
pont, 2. Aquaprofit Nagykanizsa 58 pont, 3. ASE 53.5
pont.
Az NB I/B-ben szereplõ
ASE II. Pécsett a Pannonpower SE ellen játszott, és
6-6 arányú döntetlent ért el.
A 7. forduló után az ASEII. 36 ponttal a 10. az
NB.I/B Charousek csoportjában.
joko

nézve megérdemelten nyerte a Kreszpark a városi bajnokságot – mondta el a gyõztes csapat vezetõje, Dallos
Tibor.
– Gratulálok ellenfelünknek, megérdemelten nyerte
a finálét, de a szervezés és a
versenykiírás ismét katasztrofális volt. Boa András
szervezõ menet közben változtatta a szabályokat, a csapatokat óvásra buzdította,
több helyosztó elmaradt, a
nézõk is távolmaradtak a

tornától. A jövõ évi indulásról komolyan el kell gondolkodnunk, de úgy tudom, ezzel több csapat is így van –
értékelt Nagy Lajos, a Partner Kft. csapatvezetõje. Boa
András lapunknak cáfolta
Nagy Lajos állításait.
– A versenykiírás és a szabályok egyértelmûek voltak
minden csapat számára, kivéve a döntõben vesztes csapatot, melyek nem változtak
a bajnokság folyamán. A bajnokság egyik mérkõzésén

Döntõben a kis kosarasok
A országos döntõbe került
az Atomerõmû SE gyerek
kosárlabdacsapata. Az ország 15 gárdája versengett
egymással a március végi
selejtezõk során. Az ASE
fiataljai hazai pályán a Kaposvárral és a békéscsabai
Viharsarki Farkasokkal
mérkõztek a nagydöntõbe
jutásért. Ehhez az elsõ két
hely valamelyikén kellett
végeznie Nagy Gábor
együttesének. Mivel a Kaposvár mindkét riválisát
legyõzte, így a paksiak kiki mérkõzésen döntötték
el a második hely sorsát a
csabai legényekkel. Az
összecsapás elõtt az ASE
trénere a jó védekezésre

és a gyors ellentámadásokra hívta fel a figyelmet.
A sorsdöntõ meccs elején
ebbõl nem sokat látott viszont. Az ellenfél az elsõ
negyedben 10 ponttal
meglépett, a másodikban
azonban visszakapaszkodott a hazai gárda. A harmadik 10 percben pedig
már az ASE hagyta állva
ellenfelét, és elõnyét a találkozó végéig megtartotta. Végül 82:67-re gyõzött
az Atomerõmû SE és a Kaposvár mögött másodikként jutott tovább az országos döntõbe, melyet
május végén rendeznek
Debrecenben.
efgé

súlyosnak vélt vereséget
szenvedett el az egyik csapat
úgy, hogy az ellenfél, a Partner Kft csapatában 5 fõ a
megengedett 2 helyett megye I. osztályban igazolt játékos is játszott. A mérkõzés
után a vesztes csapatkapitány nálam szóvá tette a dolgot, melyre azt válaszoltam,
hogy ha úgy érzi, a megoldás
a mérkõzés megóvása lehet.
Ha ezt felbujtásnak lehet
nevezni… A csapat nem
óvott. Az, hogy több helyosztó mérkõzés elmaradt, nem
hiszem, hogy a szervezõség
számlájára írandó. – A szervezõ hozzátette: kívánja,
hogy a következõ bajnokság
megszervezését Nagy Lajos
problémamentesen
oldja
meg.
– Örülök a harmadik helyünknek, de szerettünk volna döntõt játszani. Legutóbb
a salakon második helyen végeztünk, teremben is hasonló céljaink voltak. Jövõre újra megpróbáljuk. Sajnálom,
hogy kevés nézõ volt, többet
érdemelne ez a bajnokság –
fogalmazott Feil Csaba a Gonoszok kapitánya.
efgé
A Vértesben rendezték a

nemzetközi Spartacus Kupa
rangsoroló tájfutó versenyt.
A 700 induló között a Paksi
SE 9 sportolója is rajthoz
állt. A pályákat a középhegység 200-tól 400 m-es
tengerszint feletti magasságig terjedõ, lombos erdõs,
nagyobbrészt dolomit alkotta jellegzetes domborzati viszonyai között alakították ki.
A versenyt elektronikus
pontérintési rendszerrel bonyolították le. A PSE tájfutói közül az F14-es kategóriában Bors Márton a 3.,
Adorján Tamás a 4., Rácz
Péter pedig a 6. helyen végzett. Az F21-es mezõnyben
Dominik Lázár 7., Miholics
Gábor 8. helyen ért célba. Az
F50-es korcsoportban Kürti
István az 5. lett.
joko
Fotó: Molnár Gyula
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Gyõzelem itthon és idegenben
Az NB I-es férfi kosárlabda bajnokság
23.
fordulójában
a
Debreceni
Vadkakasok vendégeskedett a Gesztenyés úton. A már csak nevében vad kakasok küzdöttek becsülettel, de nem tudták elkerülni a nagyarányú vereséget.
Zsoldos András tanítványai már az elsõ
negyedben eldöntötték a mérkõzést (318), de a folytatásban sem hagyták levegõhöz jutni az ellenfelet, és a harmincadik perc végén már csak 4 pont hiányzott
a 100-hoz (96-31). Az utolsó tíz percben
esett az iram, és a kosarak száma is, de a
kiütéses gyõzelem nem maradt el, a végeredmény ASE–Debreceni VadkakasokUPC 111-40.
A paksi csapatból hárman is – Horváth
Zoltán, Kiss Zsolt, Stanislav Zuzak - 16
pontot szereztek, míg a Debrecenbõl kitûnt a 22 éves Molnár Miklós, aki 15 pontig jutott.

Megérdemelt döntetlen
Az elmúlt két hétben az „A”
válogatott mérkõzései miatt
csak egyszer lépett pályára a
Paksi FC Borsodi Ligában
szereplõ csapata. Lengyel Ferenc együttese ezért alaposan
felkészülhetett a soron következõ összecsapására, és további jó hír az együttes háza
tájáról, hogy az elsõ számú kapus Kovács Attila felépült sérülésébõl. Az ellenfél a 22. fordulóban a Gyõri ETO FC volt.
A két csapat összecsapását
különösen várták a paksi
szurkolók. Az ellenfél kispadján az a Klement István ül, aki
három sikeres esztendõt töltött az akkor még PSE kispadján. De a most Gyõrnél
dolgozó Váczi László, ReszeliSoós István és Klement Tibor
is egykor Pakson tevékenykedett.
A találkozó elsõ nagy helyzetére a 7. percig kellett várni.
Kiss Tamást buktatták a 16-os
elõtt, a szabadrúgást Balaskó
végezte el. Lövését hatalmas
bravúrral hárította Sztevanovics kapus. Aztán elsõ támadásából gólt lõtt az ETO. A
15. percben Brnovics ment el
Fotók: Szaffenauer Ferenc
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A 24. fordulóban már nehezebb feladat
várt az Atomos fiúkra, a közvetlen rivális
Pécs ellen léptek pályára a Lauber Dezsõ Városi Sportcsarnokban. Az alapszakasz végeredményét döntõen befolyásoló mérkõzésen a Paks végig vezetve, biztosan gyõzött. Rögtön az elején fölénybe
kerültek Grizzardék, és 4 pontos elõnynyel (16-20) zárták az elsõ negyedet,
amit a második negyedben öttel (31-40),
a harmadik negyedben pedig még egy
ponttal (50-60) tovább növeltek. Az utolsó tíz percben már nem nõtt, igaz nem is
csökkent az ASE elõnye, és végül biztosan nyertek: PVSK-EXPO CENTER
PÉCS – ASE 66-76.
A paksi csapatból Balazic, Horváth, és
Stewart is 15-15 pontot szerzett.
Az ASE továbbra is õrzi a második helyet a táblázaton, április 7-én szombaton
egy újabb rangadóra kerül sor a Gesztenyés úton, az ellenfél a jelenleg negyedik
Körmend csapata lesz.
(joko)

a baloldalon, Bajzáthoz paszszolt, aki állítás után kapura
lõtt. Kovács kapus nagyot védett, de a lecsorgót Brnovics a
paksi kapuba jutatta. A sokkból nehezen kászálódott ki a
PFC, de a félidõ hajrájára

Ezt követõen sem állt le a hazai gárda. Futószalagon gyártották a helyzeteket, de sehogy sem sikerült betalálni.
Sõt, a 83. percben újra az ETO
jutott elõnyhöz. Hanák buktatta a 16-on belül Szabót, a
büntetõt Stark kíméletlenül
belõtte. De csak két percig

egyértelmûen jobban játszott
ellenfelénél. Két-három hazai
helyzet is kimaradt ekkor, de
újabb gól az elsõ félidõben
nem esett.
A fordulás után tovább támadott a Lengyel egylet. Elõbb
Balaskó löketét fogta a vendég
kapus, majd az 54. percben
már õ is tehetetlen volt,
Heffler szögletét Horváth
Sándor fejelte a gyõri kapuba.

örülhettek a vendégek, egy
szögletet követõen Kiss Tamás elé pattant a labda, aki átívelt a hosszú oldalra, ahol
Horváth Sándor érkezett, és a
paksi játékos ismét egyenlített. A hátralévõ idõben több
gól már nem esett, így a fordulatos, de rendkívül sportszerû
mérkõzésen igazságos döntetlen született, Paksi FC–Gyõri
ETO FC 2:2. – Azt mondtam a

fiúknak az öltözõben, lehet,
hogy ennek az egy pontnak
köszönhetõen maradunk benn
az élvonalban. A játék képe
alapján igazságos a döntetlen,
de az elsõ egyenlítõ gólunkat
követõ húsz percben akár meg
is nyerhettük volna a találkozót. A 11-es után már én sem
nagyon reménykedtem a
pontszerzésben, de szerencsére a fiúk rám cáfoltak – értékelt Lengyel Ferenc a PFC
edzõje. – Furcsa érzés volt a
korábbi szép emlékek helyszínére ellenfélként érkezni –
kezdte a meccs elemzését
Klement István, a Gyõr trénere. – 1:0 után érthetetlen módon visszaálltunk, de ez tipikus magyar betegség. Azt,
hogy 2:1-nél sem tudtuk megtartani a 3 pontot, fiatal csapatunk rutintalanságának köszönhetõ. Összességében reális a pontosztozkodás – folytatta a gyõri edzõ. A Paksi FC
legközelebb húsvét hétfõn Újpesten vendégszerepel. A találkozót a Sport televízió 18
órától élõben közvetíti. A következõ hazai mérkõzés április
14-én szombaton 17 órakor
lesz. Akkor a REAC látogat a
Fehérvári útra.
efgé

MOZAIK
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Mágia és ármány

„Káosz és Rend, két viaskodó hatalom, melyek szüntelen harcot vívnak a
Worluk feletti uralom megszerzésért.
Harcot, aminek kezdete – túlnyúlva az
emberi emlékezeten – az idõk homályába vész. Fondorlatos ármány áldo-

zatául esel: gyilkossággal vádolnak.
Készen állsz bármit megtenni célod
elérése érdekében?
E sorok egy új játékkönyv hátlapján
olvashatóak. Számunkra, paksiak számára azért fontosak, mert egy paksi
fiatal tollából származnak. A Victor
Mannas név mögött Mannász Viktor
rejtõzik. A 19 éves fiú, aki éppen
emelt szintû történelem érettségire és
jogi pályára készül, tavaly érettségizett a Vak Bottyán Gimnáziumban.
Harmadik osztályos kora óta kalandozik a fantázia világában, az iskola
könyvtárából akkor kölcsönzött ki egy
fantasy könyvet, mely olyannyira lenyûgözte, hogy ott ragadt a mágia, varázslatok világában. Ezen belül is
megkedvelte a játékkönyveket, ahol
az olvasó, azaz õ maga lehetett a fõszereplõ, merthogy ennek éppen az a
lényege, hogy mindig lehet dönteni,
hogyan tovább.
– Sok olyan könyvet olvastam, ami
tetszett ugyan, de bizonyos helyzetekben én másképpen döntöttem volna,
néhány játékkönyvet elolvasva pedig

úgy gondoltam, ilyet én is tudnék írni
– idézi fel. Az, hogy ismeretlen „vidéki” fiúként bekopogtatott a kiadóba,
merész húzás volt. Hogy nem utasították el, az internetnek köszönhetõ. A
Cherubion Kiadó fórumán írt elõbb
könyvkritikát, majd azon kedvet kapva a sztorit, melybõl saját kötete született. A kéziratot elküldte a sorozatszerkesztõhöz, aki egyszer csak jelentkezett, s közölte, kiadják. A fiatal
szerzõ A hit nevében címû, fantasztikus játékkönyve egy sorozat 55. része.
Mint írója mondja, jelent némi megújulást küllemre, belsõre, az alapot
megõrizte, de a szabályokat például
megváltoztatta. A kiadó – meséli Viktor – több, mint 15 éves múlttal rendelkezik, A fantasy és sci-fi irodalomban meghatározó hazánkban, az említett sorozat csak egy a sok termékük
közül.
A fiatal szerzõ kötete, mely 2500 példányban jelent meg, március 22-én
került a boltokba, s mivel a tiszteletpéldányok még nem érkeztek meg,
Viktor is az egyik paksi könyvesboltban vette meg. – Nem gyõztem kivárni – árulja el.
Vida Tünde

Híres paksiak, paksi hírességek

Freund Vilmos építész
A Freund család neve Paks
város helytörténetében tájékozottak számára nem ismeretlen. A jómódú, fõként
borkereskedelemmel,
de
nyomdaalapítással,
majd
szeszfõzdék, kocsmák mûködtetésével meggazdagodott család jelentõs szerepet
játszott Paks mezõgazdasági
feldolgozó iparának kialakításában. (Az 1932-ben alapított, és a Paksi Konzervgyár
elõdjének tekinthetõ Krausz–Moskovits
Egyesült
Ipartelepek Rt. iparengedélye Freund Fülöpöt nevezi
meg üzletvezetõjének.) Ebbõl a családból származott az
országos ismertséget élvezõ
Freund Vilmos építész, akinek munkássága jelentõsen
járult hozzá Budapest építészeti arculatának kialakításához.

Freund Vilmos 1846. augusztus 12-én született Pakson, és 1920. június 26-án
halt meg Budapesten. Építészmérnöki diplomáját a
zürichi Mûegyetemen szerezte, ezután 1866-tól Budapesten, Skalnitzky Antal
építészeti irodájának alkalmazottja lett. Az országos
szakmai elismertséget az új
Országházra benyújtott és
díjazott tervének köszönhette, melyet Schikedanz
Alberttel közösen készítettek 1883-ban. (Szintén vele
közösen készítette tervpályázatát az Iparmûvészeti
Múzeumra is.) A pályázatokon elért sikerei lehetõvé
tették önálló irodája megalapítását, s az elkövetkezendõ évtizedek során számos jelentõs épületterve valósulhatott meg: köz- és ma-

gánépületek, budapesti kórházak, a Royal-fürdõ, több
zsinagóga, ravatalozó, bérházak és magánpaloták sora
az Andrássy úton és a körutakon.
„Íme egy magyar Versailles!” – írta a Vasárnapi
Újság 1897-ben a fényûzõ
kényelemmel és eleganciával berendezett Lipótvárosi
Kaszinó
megnyitásakor,
melynek tervezéséért 1896ban millenniumi díjban részesült. A házat ma Duna
Palota néven ismerjük, mely
az Országos Választási Bizottság központja az országgyûlési és önkormányzati
választásokon.
Historizáló neobarokk és
neoreneszánsz
stílusban
tervezett épületei Freund
Vilmost a korszak és a Monarchia ismert és sikeres

építészévé tették. Életmûvét a XIX. század végére világvárossá alakuló Budapest köz- és magánpalotáinak, a városképet meghatározó épületeinek sora alkotta, melyek megmentése
napjainkra az építésztársadalom és a történelmi múlt
emlékeit a telekspekulánsok üzleteitõl megmenteni
kívánó civil egyesületek
fontos feladatává vált.
Források:
Új Magyar Életrajzi Lexikon, II.k. Bp.2001.
Az építõmûvészet iránt érdeklõdõknek szívbõl ajánlom Gerle János-Kovács
Attila-Makovecz Imre: A
századforduló magyar építészete, Bp. 1990. c. kiadványt, mely tartalmazza
Freund Vilmos legfontosabb épületeinek fényképét
is, de a Google keresõprogramja is rengeteg forrást
közöl róla.
Kernné Magda Irén

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
Április 18. (szerda) 19 óra
VÉRES GYÉMÁNT
Feliratos am. akciófilm

Kiállítás
A mûvelõdési központ
könyvtár
galériájában
„Sárközi fazekasmunkák”
címmel Gyõri Erzsébet népi iparmûvész alkotásait
április 15-ig láthatják.
Új kiállítás nyílik a nagykiállítóban április 10-én 17
órakor Dombóvár-Szõlõhegy és kaposszekcsõi
hímzõszakkörök kézimunkáiból.
Április 17-én 17 órakor a
könyvtár galériájában „A
japán csoda” paksi alkotók
munkáit bemutató tárlat
nyílik.
A kiskiállítóban április 18án 17 órától a kiskiállítóban
Farkas Sándor paksi természetfotós képeit tekinthetik meg.
A Városi Múzeumban Solymosi Lívia üvegfestõ „Üvegbe rejtett bölcsesség” címû
üvegmécses-kiállítását május 6-ig tekinthetik meg.

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján,
a volt konzervgyári
irodaépületben
(Tolnai út 2.)
15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)
Fotó: Molnár Gyula

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.

A Magyar Úttörõk
Szövetsége

Paksi Elnöksége
gyermek és ifjúsági programok sokaságát szervezi.
Kérjük, személyi jövedelemadója 1%-ával segítse
a diákcsere, ki mit tud, vetélkedõk, túrák, táborok színvonalas megszervezését.

Adószámunk
18854897-1-17
Köszönettel:

Paksi úttörõk

Tavaszi színházi bérlet
Április 23-án 19 órakor
JEAN LEFRAZ: TOMBOL AZ ERÉNY
(Turay Ida Színház)
Május 9-én 19 órakor
JOHN FOWLES: A FRANCIA HADNAGY SZERETÕJE
(Pécsi Nemzeti Színház)
Május 14-én 19 órakor
RICHARD ALFIERI: HAT HÉT, HAT TÁNC
(Thália Színház)

A Fortuna mûsorajánlatai a
következõ napokra!
Április 8. vasárnap 9:0010:00 Fortuna Unikum: vendég Kovács Sándor, a DC
Beton cég tulajdonos ügyvezetõje abból az alkalomból,
hogy Construma-díjat kapott
Április 11. szerda 19:00-20:00
Hétköznapok tudománya:
vendég Kováts Balázs, az

atomerõmû térségi kapcsolatokért felelõs fõmérnöke.
április 15. vasárnap 9:0010:00 Fortuna Unikum: vendég dr. Brázay László, az
ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Igazgatója
Április 6-án lezárul a Fortuna rádió Hangfesztivál címû kampánya, ahol 2007
legjobb hangját kerestük a
vételkörzetben A döntõsöket, próbafelvételeiket és a
gyõzteseket megtekinthetik és meghallgathatják a
www.fortunaradio.hu oldalon.
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TelePaks
Az alapszakasz utolsó
elõtti mérkõzését játssza
hazai pályán az Atomerõmû SE kosárlabdacsapata
a Körmend gárdájával.
Az összecsapást húsvét
vasárnap április 8-án
17:30-tól felvételrõl láthatják a TelePaks mûsorán.
Új sorozat indul a
TelePakson! Minden kedden és csütörtökön a Híradó után 19:15-tõl jelentkezik „Az én városom” címû mûsorunk.
Szerdán 14 órától élõben
közvetíti a városi televízió
a testületi ülést a polgármesteri hivatalból. Aki lemaradt az adásról, az
pénteken 19:15-tõl a Testületi tudósítások címû
mûsorunkból tájékozódhat a történésekrõl.

VMK
Április 11-én 19 órakor:
Zorán koncert.
Április 17-én 18 órakor:
„Vedd kezedbe életed irányítását a kineziológia segítségével” – Cziczéné
Székely Szilvia elõadása

Faluház
Április 11-én 16.30-kor:
„A költészet napi gyermekrajz pályázat” eredményhirdetése, a pályamûveket bemutató kiállítás megnyitása.
Április 11-én 17 órakor:
Könyvünnep a könyvtárban.
Április 16-án 17 órakor:
Az én népfõiskolám program sorozat elõadása a fizikoterápiáról.
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Fogyókúrázni szeretne, de nem tudja hogyan?
Nõies alakra vágyik? Kellemes, hangulatos környezetben
szeretne mozogni? Vagy egyszerûen csak felfrissülne?
Sok szeretettel várom

Intézze kényelmesen,
olcsón bankügyeit!
Lakossági számlacsomag:
Számlavezetés + Internetbank + VISA bankkártya
együtt 500 Ft/hó!
Vállalkozói számlacsomag:
Számlavezetés + Internetbank + VISA bankkártya
együtt 1000 Ft/hó!
Havi elsõ készpénzfelvétel
saját bankautomatából ingyenes.
Számla látra szóló betétkamata
évi 2,5% (EBKM 2,53 %)

Várjuk szeretettel
paksi fiókunkban!
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok
tartalmazzák!

Pakson, a lakótelep központjában
a Barátság utca 3 alatti
üzletházban 71 m2-es

ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ.

Részletes felvilágosítás: 30/557-3645
ELADÓ INGATLANOK

es építési telek eladó. Irányár: 5,2 M Ft

Pakson a lakótelep mellett a Nádor utcában tetõtér beépítéses családi ház (5 szoba, 2 fürdõszoba, konyha, étkezõ, gázfûtés) garázzsal eladó. Irányár: 25,5 M Ft

Dunakömlõdön a 6-os számú fõút feletti
részen 1440 m2-es kordonos szõlõ 600
m2-es gyümölcsös eladó. Irányár: 730
000 Ft

Paks–Dunakömlõdön a Csárda utcában
3 szobás, konyha + étkezõs, fürdõszobás, hagyományos fûtésû családi ház
eladó. Irányár 9,2 M Ft

Pakson a lakótelep központjában a Babits utcában liftes lépcsõházban második emeleti
kétszobás erkélyes lakás azonnal beköltözhetõen eladó. Irányár: 8,6 M Ft

Pakson a Virág utca végében 2996 m2-

Pakson a Tavasz utcában 180 m2 terüle

A SUNFITT STÚDIÓBAN,
ahol egy helyen megkapja mindezt.
Szolgáltatások:
- Callanetics
- Pilates
- Wiener aromaterápiás alakformáló masszázs
- Táplálkozási tanácsadás
- Cellulitis masszázs
- Gyógymasszázs

Érdeklõdés és idõpont-egyeztetés: 30/390-2189, 70/372-0545
Helye: Paks, Laktanya utca 7.

A PRO ARTIS MÛVÉSZETI ISKOLA ÉS
A BEZERÉDJ ÁLTALÁNOS ISKOLA
a 2007/2008-as tanévben is
INDÍT TÁNCMÛVÉSZETI TAGOZATOS
OSZTÁLYT.
A tanszak célja, hogy megismertesse a gyermekeket a
különbözõ mozgásformákkal, táncstílusokkal, valamint a
formaérzék, a magabiztos fellépés fejlesztése. Heti háromszori foglalkozás során a gyermekek kezdetben gimnasztikát, néptáncot, késõbb klasszikus balettet tanulnak.
Jelentkezni lehet az általános iskolai beiratkozások
alkalmával 2007. április 12-13-án.
Bõvebb információ: Rónai Nóra táncpedagógustól
kérhetõ a 06/70-315 0168-as telefonszámon.

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

ten 40 m2-es családi ház (étkezõ +
nappali, fürdõszoba, szoba, kamra) eladó. Irányár: 5,8 M Ft

Pakson, a Kápolna utcában 130m2 alapterületû gázfûtéses családi ház eladó.
Irányár: 23 M Ft.

Gerjenben a Vajda Ignác utcában új
családi ház ( 3 szoba, nappali, amerikai
konyha, 2 fürdõszoba, központi fûtés )
garázs, 1104 m2 területtel eladó. Irányár: 16,8 M Ft

Pakson, a Fehérvári úton központi fûtéses 4 szobás családi ház eladó. Irányár:
16,2 M Ft.

Pakson, a Szent István téren a mozi udvarban lakás eladó (2 szoba, fürdõszoba,
konyha, egyedi fûtés) Irányár: 6,4 M Ft

Részletes információ: Fonyó Lajos ingatlan
értékbecslõ-közvetítõ. Tel.: 70/310-8374,
fax: 75/314-119.email: fonyolajos@freemail.hu

Pakson, az óváros központjában 26 m2-es
üzlethelyiség eladó. Irányár: 5,2 M Ft

