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Hajszálon múlt az óvodák léte
Bezárja az önkormányzat a
Kereszt utcai óvodát. A
döntést – miután egyszer
már elhalasztották – rendkívüli ülésen hozták meg a
képviselõk. Az alapvetõ ok
a gyereklétszám csökkenése, ami jelentõs mértékben
érinti az óvodákat. Két intézmény között hezitált az
elõterjesztõ, végül – mint a
polgármester fogalmazott
– egy paraszthajszálon
múlt, hogy a Kereszt utcai
és nem az Eötvös utcai tagintézmény megszüntetésére tett javaslatot. Hajdú
János elmondta, figyelembe vették a gazdasági,
szakmai okok mellett az
épület állapotát is. E tekintetben nem volt nagy különbség, de az Eötvös utca
mellett szólt a tornaszoba
és a nagyobb udvar. Az ellenzéki képviselõk a bezárást nem vitatták, bár már
elõzõleg jelezték, hogy elhamarkodottnak tartják a
döntést, de a Kereszt utcai

Hitelek 5,5%
éves hiteldíjtól
(THM 6,07%-tól)

intézmény megmaradása
mellett érveltek. Faller Dezsõ frakcióvezetõ (MSZPSZDSZ) szerint jobb a Kereszt utcai épület mûszaki
állapota, így értékesebb, s
mint utalt rá, a mendemonda szerint éppen azért ürítik ki, mert tervük van vele. Ezt a ködösnek nevezett
vádat a polgármester viszszautasította. Faller Dezsõ
szerint a Kereszt utcai épület mellett szól könnyebb
megközelíthetõsége és a
jobb közösségi szellem is.
A képviselõ rámutatott,
egy éven belül arra kényszerülnek majd, hogy felülbírálják a mostani döntést,
hiszen most folyik a kistérség egész oktatási rendszerének átdolgozása. Dr.
Potoczky Iván a Polgári
Összefogás frakcióvezetõje
álságosnak nevezte az ellenzéki magatartást, mint
rámutatott, most kell dönteni.
(Folytatás 2. oldalon)

Kedvezõ 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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Támogatás: amíg a készlet tart

Hajszálon múlt az óvodák léte

Városunk önkormányzata
nyilvános pályázatot hirdetett, amely a hagyományos
technológiával épült lakások
tulajdonosainak, lakásszövetkezeteknek és társasházak tulajdonostársi közösségeinek szól, energia-megtakarítást eredményezõ beruházások támogatására. Az
önkormányzati keretbõl az
1994 elõtt épült lakóépületek
utólagos hõszigetelésére lehet támogatást elnyerni. Ebbe beletartozik a nyílászárók
utólagos hõszigetelése vagy
cseréje, a fûtési berendezések korszerûsítése, energiatakarékos berendezésre való
cseréje, a meglévõ melegvízellátási berendezések korszerûsítése, illetve az, ha
ezeket
energiatakarékos
változatra cserélik. Az elnyerhetõ támogatás az elismerhetõ munkák beruházási
költségének legfeljebb egyharmada, amely egy korszerûsítési cél esetén a 400 ezer,
több esetén a lakásonkénti
500 ezer forintot nem haladhatja meg. A pontosan elkészített pályázatokat két példányban kell eljuttatni postán a polgármesteri hivatalba. A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetõség a véghatáridõig, ami
2007. november 30-a. A pályázatok száma és az igényelt támogatási összeg
alapján elõfordulhat, hogy

(Folytatás a címlapról)
Egyrészt a demográfiai hullámvölgy miatt, másrészt,
mert várhatóan tizenkét óvodai dolgozó nyugdíjba vonul, s
így a létszámleépítés humánusabban megoldható. Az oktatási bizottság elnöke hozzátette, az önkormányzat a kormányzati akarat miatt kényszerül erre a lépésre, ezért
különös a szocialisták „felülrõl húzd meg, alulról ereszd
meg” elve. A témával kapcsolatban többen kifejtették, nehéz a döntés, hiszen gyermekekrõl, pedagógusokról van
szó. Végül a jobboldal elfogadta, a baloldal elutasította,
a Paksi Lokálpatrióták Egyesülete pedig tartózkodott a
döntésnél. Kovács Sándor elnök elmondta, egyik, illetve
másik variáció mellett is számos érvet lehet felsorakoztatni.
Az ülésen egy másik oktatást érintõ kérdés is napirendre került. A pusztahencsei önkormányzat úgy döntött, intézményfenntartó társulás
létrehozását kezdeményezi
Pakssal. Faller Dezsõ itt egyebek között azt nehezményezte, hogy a paksi kistérség –
élén Hajdú János elnökkel –
elmulasztotta a határidõket, s
nem tudni a társulás anyagi
hatásait sem. Hajdú János ezt
cáfolva elmondta, hogy a
szakértõk szerint elsõk között
és példaértékûen készül a

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

az igények fogadását leállítják év közben. A határidõben érkezett és hiánytalan
pályázatok befogadásáról
értesítik a pályázót, ami még
nem jelenti a támogatás
megítélését. Az elbírálás augusztus 31-ig, illetve december 20-ig történik meg.
A pályázatot a már megjelent állami pályázat dokumentumain kell benyújtani, s
elõnyt élvez, aki a minisztérium pályázatán sikeresen szerepelt, vagy pénzhiány miatt
utasították el. További kérdésekre a polgármesteri hivatal
mûszaki osztályán Dóczi Miklós válaszol (75/500-580). A
képviselõ-testület hozzávetõlegesen nyolcmillió forintot
különített el költségvetésébõl
erre a célra.
– Ami a panelépületek
energiatakarékos felújítását
illeti, tavaly húsz lakóközösség nyújtotta be igényét, eddig kilenc kapott értesítést a
sikerrõl – tájékoztatott
Dóczi Miklós. Jelenleg folynak a közbeszerzési eljárások, illetve egy helyen megkezdték a kivitelezési munkákat. A többi tizenegy pályázat még elbírálásra vár.
Az idei kiírásról pedig még
nincs hír. A pályázati dokumentumok letölthetõk a
http://gkm.gov.hu
és
a
http://www.energiakozpont.
hu honlapokról.
-kgy-

A 45 perc
ifjúsági melléklet

paksi kistérség oktatási stratégiája. Aláhúzta, hogy a kormányzat kényszeríti bele az
önkormányzatokat a társulásokba azzal, hogy a normatívát elvonja, ha nincs megfelelõ létszám egy-egy iskolában.
Az önkormányzat hozzájárult
ahhoz, hogy a város II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát,
illetve a Napsugár Óvodát
érintõen intézményfenntartó
társulást kössön Pusztahencsével. Nem ez lesz az
utolsó, hiszen – mint dr.
Blazsek Balázs jegyzõ tájékoztatta a képviselõket –
Madocsa kivételével az összes
érintett község döntött már
arról, hogy Pakssal köt társulást. Ennek részleteirõl a polgármester folytat majd tárgyalásokat. Az újabb és újabb
települések csatlakozásának
hatása nehezen prognosztizálható, hiszen ezzel a csoportlétszámok folyamatosan változnak, így a normatíva is. A képviselõ-testület célja, miként
kinyilvánította, hogy a várost
ne érje hátrány. A most elfogadott határozatban is szerepel, hogy a pusztahencsei önkormányzat megtéríti az
anyagi kárt, ami a csatlakozás
miatt a paksi önkormányzatot
éri. A képviselõk szerint viszont kétséges, hogy a mûködési hiánnyal küszködõ önkormányzatok tudják-e majd
teljesíteni vállalásaikat.
Vida Tünde
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Döntés után
Zsarnai Sándorné interpellációjával vette kezdetét a
képviselõ-testület májusi
ülése. Az SZDSZ-es képviselõ felhívta a figyelmet arra,
hogy a lakótelepen élõk nehezményezik: a közmûves
vízellátás 200 forintos rendelkezésre állási díját a szolgáltató nem épületenként,
hanem lakásonként számolja
fel. Hajdú János polgármester válaszában rámutatott, a
testület már tárgyalta és elfogadta a térítési díjakat, a
következõ esedékes tarifatárgyalásnál lehet visszatérni a témára. Válaszát a képviselõ nem, a testület többsége elfogadta. A közérdekû
hozzászólásoknál Barnabás
István alpolgármester, majd
Faller Dezsõ képviselõ is az
M6-os út tervezésével és kivitelezésével kapcsolatban
kért szót annak a közelmúltban rendezett fórumnak a
kapcsán, melyrõl lapunk már
beszámolt. Ezt követõen tért
át a testület a napirendre tûzött témák – elsõként a közbiztonság helyzetérõl szóló
beszámoló – tárgyalására. A
rendõrség, vízi rendõrség,
mezõõrök, polgárõrség, tûzoltóság, illetve katasztrófavédelem beszámolóját a testület teljes egyetértésben elfogadta. A folytatásban a
grémium döntött arról, hogy
a következõ, 2007. július elsejétõl, 2011. június 30-ig
terjedõ idõszakra változatlanul Zsinkó Lajos könyvvizsgálót bízzák meg a jogszabályban elõírt beszámolók
felülvizsgálatának, auditálásának feladatával. Döntöttek a Paksi Ipari Park Kft.
ügyvezetõjének megválasztásáról is, a feladatot továbbra is Bende Tibor látja el
2011 márciusáig. – Érzünk
egy kis elégedetlenséget,
mert már elõbbre szeretnénk járni, de tekintetbe véve, hogy más ipari parkok
hogyan mûködnek, és milyen
Fotó: Molnár Gyula

nehézségekkel küzdenek,
akkor semmi szégyellnivalónk nincsen – fûzte hozzá
Hajdú János. Jelenleg 14 cég
mûködik a parkban, több
mint ötszázan dolgoznak, és
úgy tûnik, hogy sok várakozás után õsszel lesz pályázati
lehetõség inkubátorház megvalósítására, ennek az elõkészítése megtörtént.

delet hozzá kellett igazítani.
Itt többek között új ellátási
formák megjelenésérõl beszélhetünk. Badics Istvánné,
a hivatal szociális osztályának vezetõje kiemelte az
egészségbiztosításhoz kapcsolódó járulékalap-igazolást, illetve felhívta a figyelmet arra is, hogy a fûtési támogatás területén is van új-

Arról is döntöttek, hogy a
háziorvosi szolgálatot mint
önálló költségvetési szervet
december 31-i idõponttal
megszüntetik, és az a városi
rendelõintézet tagintézményeként fog tovább mûködni. A szolgálat vezetõje eddig is dr. Pásztor Hilda volt,
így ez után is õ lesz, a munka változatlanul folyik tovább. Az is része volt a döntésnek, hogy a nem kötelezõ
önkormányzati feladatot, az
egészségnevelõi státuszt,
augusztus 30-i hatállyal
megszüntetik.
A városban egyre nagyobb
az igény a külsõ helyszíneken történõ házasságkötésre, például parkban, sétahajón. Ennek szabályozásáról,
illetve költségeirõl szól az a
rendelet, amelyet szintén elfogadtak az ülésen. Módosították a hivatal mûködési
szabályzatát, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendeletet.
Utóbbira azért volt szükség,
mert év elején változott a
szociális törvény, ami a munkában ugyan nem okozott
fennakadást, de a helyi ren-

donság. Utóbbi esetében arról van szó, hogy a gázzal fûtõk és a távhõszolgáltatást
igénybe vevõk központi támogatási rendszeréhez igazodóan, helyi szinten is kidolgozták az egyéb fûtési
módokat használók támogatását. A részletekrõl a szociális osztályon érdeklõdhetnek az érintettek. Változás
még többek között, hogy ezután a tanulók helyi járatú
autóbuszbérletéhez benyújtott kérelmeket az oktatási
intézmények záradékolják,
ezzel igazolva, hogy a diák
igénye valóban indokolt-e. A
testület elfogadta Hajdú János polgármester beszámolóját a kistérségi társulásban
végzett munkájáról. A kistérségi társulás elnöke elmondta, bizonytalan környezetben terveznek, sajnos
nem tudják, hogy 2008. január, illetve szeptember elsejétõl milyen törvényi változások várhatók a költségvetési
törvényben, a közoktatási
törvényben, a jogi bizonytalanságok miatt pedig nehezen tervezhetõ a kistérségek
munkája,
költségvetése,
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ugyanakkor a pályázati lehetõségekkel is tisztában kell
lenni, amelyek várhatóan
csak az õsszel jelennek meg.
A testület minden ülésén
meghallgat intézményi beszámolókat, ez alkalommal a
Pro Artis Mûvészeti Iskola,
a Paks Térségi Pedagógiai
Szakszolgálat, valamint a
Városi Hivatásos Tûzoltóság
volt soron. A beszámolókat
szintén egyöntetûen elfogadták a képviselõk. Sátor Géza
parancsnok itt mondta el,
hogy a paksi tûzoltóság besorolása módosult, ám ez lényegi változást nem jelent.
Elfogadta a grémium az önkormányzat gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról szóló átfogó
értékelést, beszámolót is,
amely évenkénti kötelezettség. Mindemellett, a szakbizottságok lezárult, elbírált
pályázataihoz kapcsolódva
jóváhagyták az alapítványi
támogatásokat, és elfogadta
a testület az elkészült tervezési programot is, a rendezési tervek módosításához,
amelyet egyrészt a lakosságtól, illetve vállalkozásoktól
folyamatosan érkezõ módosítási igények, másrészt az
építési törvény múlt év végi
változása tesz szükségessé.
A mûvelõdési központ és a
faluház
berendezéseinek
korszerûsítésére, felújítására pályázatot kíván benyújtani négy és félmillió forintra
a Paksi Közmûvelõdési Kht.,
amelyhez hatszázezer forint
önrész biztosításáról is döntöttek a városatyák a pályázati tartalékok terhére. A
májusi tanácskozás végén
zárt ülésen határoztak arról,
hogy a „Gyermekeinkért”
díjat Poórné Heizler Györgyinek, a Deák iskola volt
igazgatójának,
valamint
Köntös Gyulánénak, az I.
István iskola oktatójának, a
Pongrácz Sándor-díjat pedig
az idén 80. születésnapját
ünneplõ özvegy Szigeti
Józsefné nyugdíjas óvónõnek ítélik.
-kgy-
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Bõvül a
kistérség
feladatköre
Szaporodik a Paks-Dunaföldvár Térségfejlesztõ
Önkormányzati Kht. feladatainak sora: júniustól
vidékfejlesztési
irodát
mûködtet. Kiss Lajos
ügyvezetõ elmondta, a feladat ellátására a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól nyertek támogatást. Az országban létrejövõ helyi vidékfejlesztési irodák feladata az lesz, hogy a 20072013-as fejlesztési idõszakban segítik az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program megvalósítását, az adott térség vidékfejlesztési elképzeléseinek sikeres megvalósítását. Egyelõre egy évre
köt szerzõdést a minisztérium a paksi közhasznú
társasággal, de az ügyvezetõ szerint ezt minden bizonnyal meghosszabbítják, mert hét évet ölel fel
az uniós költségvetési idõszak. Az iroda tevékenységi körébe tartozik, hogy
segítse a mezõgazdasági
vállalkozókat pályázatok
írásában, elkészítse, aktualizálja a vidékfejlesztési
stratégiát. A térségfejlesztõ kht. ötmillió forintot
nyert el a minisztériumtól,
amibõl egy éven át finanszírozza az iroda mûködését, fizeti az irodavezetõt,
akinek képzése része a pályázatnak, s már el is kezdõdött. A helyi vidékfejlesztési iroda Pakson a
Dunamenti Zrt. irodaházában mûködik majd, vezetõje Veres Imre lesz, aki jelenleg vidékfejlesztési menedzserként dolgozik a kistérségben, s ezt a sikeres
pályázatot is õ írta.
-vida-
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Szorosabbá vált a kapcsolat

Viskrõl érkezett delegáció
Paksra a közelmúltban. A
kilencfõs küldöttség tagja
volt a kárpátaljai testvérváros tavaly áprilisban megválasztott
polgármestere,
Szajkó Károly, aki elsõ ízben
járt városunkban, illetve elkísérték képviselõk, pedagógusok. A két település
kapcsolata még a kilencvenes évek közepén alakult ki
a református gyülekezetek
között, tavaly pedig megtörtént a hivatalos városi kapcsolatfelvétel, tovább erõsítve az eddigi viszonyt, mely
keretében gyerekek jöttek
táborozni, a regélõ-mesemondó versenyre, illetve
idén már a Kisokos kisdobos
vetélkedõre is. A vendégek
itt tartózkodásuk három
napja alatt Herczeg József
tanácsnok vezetésével ismerkedtek a várossal, de távolabbi tájainkra is kirándultak. Kérésüknek eleget
téve búcsúzáskor egy magyar zászlót, illetve a város
zászlaját vehették át Hajdú
János polgármestertõl és
Herczeg József tanácsnoktól. Emellett hat új citerával
is gazdagabbak lettek, amelyeket zeneiskolájuk részére
ajánlott fel a város, Gárdai
György pedig a Gastroblues
fesztivál lemezbemutató estjének bevételét adta át Visk
polgármesterének. Szajkó
Károly elmondta, elsõsor-

ban a sport és kultúra területén lát kapcsolódási lehetõséget a két település között, bár náluk még nincsenek olyan lehetõségek, mint
amit itt tapasztaltak, ezt
költségvetésük nem engedi.
Mindenesetre mindent megtesznek a kapcsolat életben
tartásáért, és szívesen fogadják a viszontlátogatókat.
Hajdú János polgármester
kiemelte, van mit tanulni
egymástól. – Míg Kárpátalján sok a szabályozatlanság
a közigazgatásban, ezért
ezen a téren kamatoztathatják az itt szerzett tapasztalatokat, addig mi azt leshetjük el tõlük, hogyan lehet
egyszerûbben élni, ugyanis
mi túlbonyolítjuk az életünket. Magyarországon az igények, mind a lakosság, mind
a hivatalok részérõl olyan
szintet értek el minden területen, ami az ország lehetõségeihez mérten túlzónak
mondható – vélekedett Hajdú János. A polgármester
hozzátette, hogy a küldöttséggel érkezett egy pedagógus-fafaragó, Balázs István
is. Vele szeretnének Pakson
két játszóteret elkészíttetni,
ezért a mostani látogatás alkalmával elhozta a terveket,
ezekbõl kell most választani.
A polgármester bízik abban,
hogy jövõre a játékok is elkészülnek.
-kgy-

MSZP–SZDSZ:
felkészülés
fehér asztalnál
A képviselõ-testületi ülések
elõtt minden alkalommal ülésezik az MSZP-SZDSZ frakció. Legutóbb úgy döntöttek,
hogy fehér asztal mellett, kötetlenebb formában vitatják
meg a képviselõk és külsõ bizottsági tagok a választások
óta eltelt hónapok történéseit, eredményeit, sajtótájékoztatóval egybekötve. A
györkönyi találkozón Faller
Dezsõ, az MSZP-SZDSZ
frakció vezetõje kiemelte,
úgy érzik, hogy a másik oldal
semmiben nem veszi figyelembe felvetéseiket, az elõterjesztések vitáinál figyelmen kívül hagyják az ellenzéki véleményeket, olyan ellenérzés alakult ki a baloldali
frakcióval szemben, amire
nem számított az elmúlt két
és fél év együttmunkálkodása alapján. Elmondta, próbálnak megbékélni a helyzettel, ugyanakkor ezután is el
fogják mondani, hogy mit
gondolnak, és bíznak abban,
hogy azok a gondolatok,
amelyeket pártmeztõl függetlenül, higgadtan, a város
érdekében mondanak, elõbbutóbb eljutnak a választópolgárokhoz és talán a másik oldalhoz is. – Szívesen vennénk,
ha megvitatnák ezeket a gondolatokat, és nem erõbõl szavaznák le – tette hozzá.
A vendéglátó Zsarnai
Sándorné SZDSZ-es képviselõ elmondta, az elõzõ ciklusban jól mûködtek azok a
megbeszélések, ahol a testületi ülést megelõzõen a frakcióvezetõk megvitatták az
adott kérdéseket, egyeztettek, így az ülések zavartalanul folytak. Ezt a lehetõséget most hiányolják. Az lenne a cél, azt szeretnék valahogy elérni, tette hozzá,
hogy megint kialakuljon egy
ilyen közös gondolkodás.
-kgyFotó: Szaffenauer Ferenc

VÁROS

Osztályozzák az iskolát
A képviselõ-testület elõtt adott számot intézménye
helyzetérõl Hartmann József, a Pro Artis Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatója. Az iskola helyzetértékelése azért aktuális, mert éppen most folyik elõminõsítése, ami jövõbeni létét határozhatja meg.
A Pro Artis Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménynek
767 növendéke van, a zenemûvészeti tagozaton 565, a
táncmûvészet 161, míg az ebben a tanévben indult szín- és
bábmûvészeten 41. Az iskolában 39 pedagógus dolgozik,
teljes munkaidõben 34 fõt
foglalkoztatnak. Az iskolában
mûvészeti nevelés és oktatás
folyik, tankötelezettség nincs.
A testület elé benyújtott dokumentum szerint a pedagógusok képzettségi szintje a
mûvészetoktatás minõségbiztosításának szempontjai szerint: 82,1%. Az iskolavezetés a
javítás érdekében az érintettekkel közösen mindent elkövet e hiányosság kiküszöböléséért. 2008. szeptember 1-tõl
az intézményben nem dolgozhat olyan pedagógus, aki nem
felel meg a képesítési követelményeknek. Ez nem csak tör-

vényi, hanem gazdasági érdek is, hiszen a képesített tanszakokra is elveszíthetik az
állami támogatást.
Az alapfokú mûvészetoktatási intézmények központi
költségvetési finanszírozása a
2007. évi költségvetési törvény módosítása miatt változik. Ahhoz, hogy a költségvetési hozzájárulást megkapják
az intézmények, elõminõsítésen kell átesniük. Csak az
kapja meg a normatívát, amelyik megfelel a követelményeknek. Minõsítõ testületet
hoztak létre, mely elsõként a
bekért dokumentumok alapján, majd a helyszínen – óralátogatásokkal – ellenõrzi az
iskolák munkáját. Hartmann
József szakértõként vesz
részt ebben a munkában. A
paksi mûvészeti iskola igazgatója kiemelte, szerinte
szükséges a minõsítés, hiszen

jelenleg bárki hozzájuthat a
normatívához, ami országos
szinten 22 milliárdot tesz ki, s
korántsem mindegy, hogy miként osztják fel. Akadnak
olyan mûvészeti iskolák, amelyeknek se termeik, se eszközeik, se saját tanáraik nincsenek, s úgy jutnak a normatívához, hogy általános képzésû
intézményekkel szerzõdnek.
A minõsítés során vizsgálják
majd az alapító okiratot, a pedagógiai programot, a tárgyi
feltételeket, illetve a pedagógusok végzettségét. A követelmények igen szigorúak,
ezért minden bizonnyal lesznek majd olyan mûvészeti iskolák, melyek nem felelnek
meg. A pedagógusok képzettsége esetében kevesebb munkatársat érint, mint azt korábban gondolták, mondja
Hartmann József, mert vannak olyan '70-es, '80-as években szervezett képzések,
amelyeket elismer a rendelet.
Most úgy tûnik, a Pro
Artisban két paksi és két tagiskolákban tanító kolléga jövõje kérdéses. A szakok közül

Megy vagy marad?

Röviden

Harmadik találkozóját tartotta a Prelátusban nemrég a
Duna-korzó Polgári Egyesület. A civil est háziasszonya –
mint minden rendezvényen –
Seszták Ágnes, a Magyar
Nemzet újságírója volt, aki arra a kérdésre kért választ,
megy vagy marad Gyurcsány
Ferenc kormányfõ. A találkozó egyik vendége, dr. Tõkéczki
László rámutatott, egy fejlettebb demokráciában már nem
lenne posztján, mert az általa
vezetett reform a társadalom
többségének semmit nem hoz.
A történész szerint elõrehozott választásokat kellene tartani, mert az emberek nem azt
kapták, amirõl szavaztak. Az
est másik vendége, dr. Németh Erzsébet kiemelte, ma

Cseresznyésben, a Puszta

már mély erkölcsi válság van
Magyarországon. A szociálpszichológus szerint ez rövid
távú politikai érdekek miatt
alakult ki, s mára kezelhetetlenné vált. Kiemelten kezelte
a rendõrségen belül kialakult
válsághelyzetet, mint mondta,
a rosszul értelmezett betyárbecsület miatt nem csak azok
felelõsek, akik túllépték hatáskörüket október 23-án, hanem
azok is, akik falaznak nekik,
hiszen – bár nem volt rajtuk
azonosító jel – egymásról tudják, ki mit követett el.
Az összejövetelen a Sárgödörtéri Présháztulajdonosok
Egyesületének két tagja tartott borkóstolót, borvásárt,
illetve tájékoztatót a borászatról.
Vida Tünde

Lovasudvarban tartotta ülését a Duna-Sió Turisztikai
Egyesület választmánya. Itt
kapták kézhez az egyesület
elsõ öt évének munkáját öszszefoglaló
könyvet
az
egyesület tagjai. Dömény
Zoltán beszámolt arról, hogy
mûködésre adtak már be pályázatot, egy marketing tevékenységet támogató programon pedig most dolgoznak. Az elnök elmondta,
hogy a választmány felhatalmazta, kezdeményezzen tárgyalásokat a Magyar Turizmus Zrt-vel és Paks város
polgármesterével annak érdekében, hogy mégse szûnjön meg a paksi Tourinform
iroda, s ne kelljen Duna-
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várhatóan egyet sem kell
megszüntetni megfelelõ képesítésû oktató hiánya miatt.
Hartmann József a képviselõ-testület számára készített
dokumentációjában egyéb
problémákra is kitért: egyre
nehezebb a táncmûvészeti
osztályoknál a beiskolázás. A
2007/2008-as tanévre márciusban kilenc szülõ kérte az elsõ osztály indítását, ebbõl
csak öt jelentkezett beíratáskor. – Szakértõi vélemény
szerint a Pro Artisban folyó
táncmûvészeti oktatás az ország élvonalába tartozik.
Nem gondolom, hogy errõl a
rangról le kellene mondanunk. A 2007/2008. tanévben
alapos elemzésre lesz szükség, hogy az okokat feltárjuk
és megváltoztassuk ezt a tendenciát – összegezte az igazgató. A másik problémát a
dráma tanszakra vonatkozó
önkormányzati döntés jelenti.
Ez kizárólag húsz fõvel engedélyezi csoportok mûködését,
ami szigorúbb a közoktatási
törvényben szereplõ – általában tíz, legfeljebb húsz fõs –
létszámnál, s az igazgató szerint szakmailag is kisebb létszám lenne indokolt. -tündeföldvárra költöznie. A DunaSió Turisztikai Egyesület
szeretné átvenni az iroda
mûködtetését.
Alapításának hatszázadik

évfordulóját ünnepelte a napokban Paks testvérvárosa,
Kézdivásárhely. A városvezetés Paks delegációját is meghívta az egy héten át tartó
rendezvényre. A központi
programok idejére háromfõs
küldöttség utazott Paksról az
erdélyi testvérvárosba. A delegációt a külkapcsolatokat
koordináló tanácsnok, Herczeg József vezette, vele utazott Mezõsi Árpád a két város kapcsolatában jelentõs
szerepet vállaló képviselõ és
a Pákolitz István könyvtár
igazgatója, Gutai István.
-vt-
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ATOMERÕMÛ

Új állomás a térségfejlesztésben

A paksi atomerõmû folyton
fejlõdõ térségfejlesztési törekvéseinek újabb eredményeként mûködik januártól a
Dél-Dunántúli Humán Erõforrás Kutató és Fejlesztõ
Kht. Kováts Balázs elmondta, az atomerõmû térségfejlesztési, támogatási politikája egyidõs magával a létesítménnyel. Eleinte korlátozódott csak direkt anyagi juttatásra, késõbb sokkal átgondoltabbá vált. Ennek elsõ jelei között említi a Paksi
Atomerõmû Zrt. térségi
kapcsolatokért felelõs mérnöke, amikor pályázati önerõt biztosítottak elõbb
Paks, majd Kalocsa környéki önkormányzatoknak. Ennek nyomán minden egy forintnyi támogatás, újabb
négy-öt forint fejlesztési forrást hozott a térségnek. Késõbb tanfolyamok szervezésével, finanszírozásával segítette a gazdaság fejlõdését a
társaság, majd létrejött a
Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány. Ennek
létrehozásával az erõmû célja az volt, hogy területfejlesztési támogatásai jól áttekinthetõ, a korábbinál igazságosabb rendszerbe kerüljenek át, illetve ellentétben a
korábbiakkal, ne szûk helyi,
települési érdekek domináljanak, hanem jelenjen meg a
nagyobb léptékben való gondolkodás, a települések közti
összefogás, a térségi megközelítés.
A Dél-Dunántúli Humán

Erõforrás Kutató és Fejlesztõ Kht. létrejöttérõl ügyvezetõje, Kováts Balázs elmondta, létrehozásánál az alapgondolat az volt, hogy az
erõmû csak akkor lehet sikeres, ha környezete is az, s
csak virulens gazdasági környezetben érhet el eredményeket. Ezt szeretné elõmozdítani a PA Zrt. és két
felsõoktatási intézmény, a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
illetve a Pécsi Tudományegyetem egyharmad-egyharmad arányú tulajdonában lévõ közhasznú társaság. Létrehozása a térségfejlesztést szolgálja humán
oldalon, hiszen nem elég az
intézményfejlesztés, a beruházások támogatása, emellett a munkaerõképzés, fejlesztés is elengedhetetlen. A
jelenlegi négyfõs csapat feladata, hogy feltérképezze,
elõre jelezze a munkaerõpiac
változásait, segítse a szakképzési igények felmérését.
Munkáját nem csupán a
nukleáris iparra koncentrálja, hiszen az erõmû tágabb
környezetére kihatnak a felmérések, kutatások, s a
munkát egyébként is az
MVM cégcsoportra jellemzõ
holdingszemlélet hatja át. A
Kht. nem akarja átvenni más
intézmények, hivatalok szerepét, segíteni szeretné
munkájukat, s együttmûködni velük, mondta Kováts
Balázs. Mostani feladataikról szólva elmondta, teljes
körû felmérést végeznek a
nukleáris létesítmények érdekeltségi körében lévõ hatvan településen, részt vettek
az Energetikai Szakközépiskola jövõképének megalkotásában. Megkezdték speciális önkormányzati uniós
tanfolyamok szervezését, illetve a szakképzés fejlesztése területén is komoly elképzelések várnak kimunkálásra, megvalósításra.
-tV-

Döntõbíró közvetít
Bevonták a Munkaügyi
Közvetítõi és Döntõbizottsági Szolgálatot a paksi
atomerõmûben zajló bértárgyalások lefolytatásába. A szakszervezetek
konfliktushelyzetet jelentettek be, melynek szabályai szerint hét nap állt
rendelkezésre arra, hogy
egyezségre jussanak. Mivel ez nem történt meg, az
érdekképviselet külsõ segítõ bevonását kérték.
Berkes Sándor, a munkavállalók egyeztetõ bizottságának vezetõje elmondta, ezzel a munkáltató is
egyetértett, így a továbbiakban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium ha-

táskörében mûködõ közvetítõ szolgálat segítségével
egyeztetnek.
Berkes Sándor hozzátette, a sztrájk a legvégsõ
eszköz, amivel élni kívánnak, ám ezelõtt mindent
elkövetnek a megegyezés
és a munkabéke érdekében. Az egyeztetõ bizottság elnöke hozzátette, a
tárgyalások végeztéig a
részletekrõl nem nyilatkozik egyik fél sem.
Lapzártánkkor még folytak a tárgyalások a paksi
atomerõmûben, a legutóbbi forduló május 29-én
volt, amikor a munkavállalók egyeztettek a döntõbíróval.
-vida-

Példaértékû munkavédelem

A munkavédelem, a megelõzés fontosságára kívánta
felhívni a figyelmet az a
szakmai kiállítás és elõadássorozat, melyet az
atomerõmûben rendezett a
munkavédelmi bizottság.
Nagy Lajos elnökhelyettes
elmondta, a paksi atomerõmûben minden feltétel
megvan, a céggel példaértékû az együttmûködés e

téren, de ezek a jó eredmények tovább növelhetõek a
munkavédelmi morál javításával. A rendezvényen,
melyre minden erõmûves
dolgozót vártak, elõadások
sora mutatott rá a munkahelyi biztonság és egészségvédelem fontosságára,
bemutatkoztak azok a cégek, melyek ehhez eszközöket biztosítanak.
-vtFotó: Paksi Hírnök archív (fent), Wollner Pál (lent)

MOZAIK

Kisokosok határon innen és túl
Magyar nyelvbõl, matematikából és természetismeretbõl
kellett felkészülniük azoknak
a negyedikes általános iskolás
diákoknak, akik beneveztek a
paksi úttörõk idei KisokosKisdobos tantárgyi vetélkedõjébe. A tudáspróbára a kilencvenes éve közepe óta határainkon túlról is érkeznek
fiatalok. Elsõként a kézdivásárhelyiek csatlakoztak,
késõbb már Galántáról is jöttek csapatok, idén pedig a
szervezõk nagy örömére
viskieket is üdvözölhettek.
Mellettük a paksi önkormányzati iskolák is képviseltették magukat, illetve neveztek diákok Gyönkrõl, valamint Nagydorogról. Összesen
kilenc háromfõs csapat ült az
iskolapadokba.
Mivel az egyes országokban
a tantervi követelmény eltérõ, a feladatok összeállításánál inkább a gyerekek életkorának megfelelõ általános
mûveltséget, a logikus gondolkodást helyezik elõtérbe,
és a játékosság is fontos
szempont volt. A határainkon túlról érkezett vendé-

geknek bõven maradt idejük,
hogy a szállásadó családokkal városi sétát tegyenek, kirándulni, horgászni vigyék
õket, vagy akár távolabbi tájainkra kalandozzanak. A diákok elhelyezésének egyébként ez már évek óta bevált
formája, ami elõsegíti, hogy
lakossági szinten is kapcsolat
szövõdjön testvérvárosainkkal, emelte ki Mezõsi Árpád,
a paksi úttörõk vezetõje. A
33. alkalommal megrendezett Kisokos Kisdobos a
kézdiek sikerét hozta, nyertek csapatban is, és két aranyat egyéniben. Magyarból
Bene Karola (Kézdivásár-

Plakett elõször és utoljára
Másfél évvel ezelõtt határozta
el az Együtt a katasztrófavédelemért Közalapítvány, hogy
megalapítja a Madi-Kovács
János emlékplakettet. Az elismerésben 2007-ben Gáborné
Dánó Ibolya és Csöglei István
részesült. – Ezzel a közösség
köszönetét fejezzük ki. Szükség van olyan emberekre, akiket példaképül állíthatunk –
mondta el Rósa Géza, a kuratórium elnöke. Gáborné Dánó
Ibolya 1974-tõl tanította a
bölcskei általános iskolásokat
a tûzoltási ismeretekre. Tanítványai nemcsak a megyei, hanem az országos ifjúsági tûzoltóversenyeken is kiemelkedõ eredményeket értek el. –
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Nem akartam tûzoltó lenni,
ma sem vagyok az. Magyar
–történelem szakos tanár vagyok, de egyre jobban beleástam magam a szakmába – fogalmazott Gáborné Dánó Ibolya. Csöglei István nyugalmazott tûzoltó ezredes hivatásszerûen foglalkozott a tûzoltósággal, a tüzek oltásával, de
még inkább a megelõzéssel. A
Tolna Megyei Tûzoltó Szövetség újjászervezésében és
több település önkéntes tûzoltóságának létrehozásában is
fõszerepet vállalt. Sokat tett
az atomerõmû tûzbiztonságáért is. – 1967. április 12-én jelöltük ki a mai atomerõmû helyét. A nukleáris intézmény

hely) lett az elsõ, második
Nikl Ferenc (Deák), harmadik Mészáros Fanny (Galánta). Természetismeretbõl
a sorrend: elsõ Kovács Áron
(Kézdivásárhely), második
Prókai Péter (Bezerédj),
harmadik Nánia Csilla (Kézdivásárhely.) Matematika
tantárgyban a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola tanulója, Racskó Zsófia szerezte a legtöbb pontot, második
Bencze Máté (Bezerédj),
harmadik Szõke Bence (Deák). A program házigazdája
idén is a Deák Ferenc Általános Iskola volt, a versenyt az
önkormányzat és ebben az
felépülését követõen 12 éven
át hetente legalább egyszer
ott voltam. A Magyar Tûzvédelmi Jogszabályt kellett volna alkalmazni, de mivel ez a
dokumentum atomerõmûre
vonatkozó leírást nem tartalmaz, így a tûzvédelmet nekünk kellett kitalálni. Analóg
módon alkalmaztuk, gondoltuk végig, hogy az éghetõ
anyag, a megfelelõ hõmérséklet és az oxigén ne tudjon találkozni, vagy ha mégis, akkor
legyen olyan eszköz, amellyel
be lehet avatkozni – idézte fel
Csöglei István. A MadiKovács János emlékplakett
különlegessége, hogy az
alapítvány átalakulása miatt
ezt a díjat ilyen néven elõször
és utoljára adták át.
röné
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esztendõben az Apáczai Kiadó is támogatta.
Bimbó Annamária Kézdivásárhelyrõl, a Petõfi Sándor Általános Iskola csapatának kísérõjeként érkezett
hozzánk. Elmondta, hogy korábban otthon részt vettek
anyanyelvi és matematikaversenyen, de még voltak tanítványai, akik nagyon ügyesen dolgoznak, szeretnek tanulni, nekik is lehetõséget kívánt biztosítani, ezért jelentkeztek a megmérettetésre.
Emellett vonzó volt számukra az, hogy megismerhetik
Paksot, hogy családoknál
lesznek elszállásolva, diákjai
megismerkedhetnek, összebarátkozhatnak itteni gyerekekkel. Elõször járt nálunk,
kedves, barátságos településnek találta városunkat. A
versenyre igyekeztek alaposan felkészülni. Ahogy a csapat egyik tagja, Nánia Csilla
elmondta, a tudáspróba hetén nem kellett iskolába menniük, ami nem jelentette azt,
hogy nem tanultak, sõt a tanító néni irányításával igyekeztek minél több ismeretre
szert tenni. Csillának a természetismeret jutott a tantárgyak kínálatából -gyöngy-

Berta Alexandra
rácpünkösdön
Dusnokon rendezték a hagyományos rácpünkösdöt.
Berta Alexandra mint a
dusnoki Õstermelõk Orkestar énekese lépett fel,
de szólóban is bemutatkozott, illetve Miklosik Istvánnal elõadták nagysikerû duójukat is. Alexandra
meghívást kapott a IV. Református Zenei Fesztiválra
is, melyet Budapesten rendeznek június 15-17. között. Mint ismeretes Alexandra a Flótás együttes
tagja, énekese is, itt velük
fog fellépni.
-vt-
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Hagyományõrzõ nap

Ovisok a hulladékudvarban

A Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat támogatásával rendeztek nemzetiségi napot a Napsugár
Óvoda Vörösmarty utcai tagintézményében. A programot, melynek megnyitóján
Hetzmann Albert a német önkormányzat elnöke köszöntötte a résztvevõket, a német
hagyományok megismerése,
megõrzése érdekében hívták
életre néhány évvel ezelõtt.
Az óvodában egy húszfõs német nemzetiségi csoport mûködik, amelynek mindennapjaiban jelen van a német
nyelv oktatása, a gyerekek
mondókákat, verseket tanulnak, dalos játékokat táncolnak. Ennek a napnak azonban nem csak õk, hanem minden alkalommal, az intézmény összes csemetéje részese, idén pedig a Munkácsy utcai óvodából is hívtak kis ven-

A környezeti nevelést nem lehet elég korán kezdeni. E
gondolat
jegyében
egy
hosszú távú program indítását tervezi az „Együtt a parlagfû ellen” Alapítvány szeptemberben. A kezdeményezés lényege, hogy az óvodákban és általános iskolákban
ismeretterjesztõ elõadásokat
tartanak havonta egy alkalommal a szelektív hulladékgyûjtésrõl a gyerekeknek,
akiken keresztül szeretnék
megszólítani a család felnõtt
tagjait is, tájékoztatott Sáhi
Manuéla, az alapítvány ügyvezetõje. A programot elõkészítendõ azokból az óvodákból, ahonnan jelezték részvételi szándékukat, nagycsoportosok látogattak el a közel
egy éve mûködõ hulladékudvarba, amelyet a program
szakmai hátterét biztosító
DC Dunakom Kft. üzemeltet.

dégeket. A rendezvényen fellépett a mözsi óvoda hagyományõrzõ
tánccsoportja,
melynek tagjai népviseletükkel is ízelítõt adtak a német
hagyományokból.
Kézmûves mestereket is
meghívtak a környezõ sváb
településekrõl, Györkönybõl, Tolna-Mözsrõl, akiknek
segítségével a kosárfonás,
nemezelés, népihangszerkészítés rejtelmeibe nyerhettek bepillantást az ovisok. A nap hagyományának
megõrzése mellett szeretnék, ha idõvel õk is rendelkeznének népviselettel; még
szorosabbra kívánják fûzni a
kapcsolatot a német önkormányzattal, a Munkácsy utcai óvodában dolgozó munkatársakkal pedig munkaközösséget kívánnak létrehozni szeptemberben.
-gyöngy-

Babasereglet várja a látogatókat
Több mint száz baba érkezett
a Paksi Közmûvelõdési Kht.
ama felhívására, mely arra
buzdított mindenkit, hogy
egy kiállítás erejéig adja kölcsön féltett emlékét, ossza
meg a legértõbb közönséggel
–a gyerekekkel – játékának
örömét. Változatos méretû és
öltözetû babák érkeztek a tárlatra, közöttük nem egy koros
darabot, illetve Erdélybõl,
Németországból, Hollandiából, Indiából származó figurákat is láthatnak az érdeklõdõk. A gyermekek hete rendezvénysorozat keretében
nyílt tárlaton Ónodi Gyöngyi,
a Városi Múzeum munkatársa beszélt az érdeklõdõk elõtt
ennek az õsi játéktípusnak a
történetérõl. – A játékok hûen tükrözik a társadalom képét, következtetni lehet belõlük a szülõkre, a szocializálódási folyamatokra, mert ezáltal tanulták meg a gyerekek,

hogy kik õk, hogyan kapcsolódhatnak be saját kortársaik
társadalmába, és hogyan kell
majd viselkedniük késõbb.
Így tanulták meg kezelni önmagukat és az õket körülvevõ
világot is – meséli a néprajzkutató, aki arra is rávilágít,
hogy régebben maga a babával végzett mûvelet volt a játék értelme, a babáknak

gyakran arca sem volt, sokszor egy rongyba csavart botnak vagy csutkának adtak nevet. Jobban megmozgatta a
fantáziát és bármit ugyanúgy
lehetett végezni vele, mint a
„csodaszép”, naturális emberhûséggel mintázott szériadarabokkal. Az a gyerek, akinek
gazdag a lelkivilága, ugyanúgy képes játszani a Barbie-

Az óvodások látogatása sikeres volt, érdeklõdve vették
szemügyre a hely minden
zegét-zugát, és nagyon sokat
kérdeztek. A kisebbek után
júniusban az általános iskolásokat várják a Kölesdi úti létesítménybe. A hulladékudvarral kapcsolatos eddigi tapasztalatokról szólva Veiczi
Veronika környezetvédelmi
referens elmondta, hogy
naponta két-három lakos keresi fel a hulladéklerakó helyet, az elmúlt hónapok alatt
már három szállításuk volt.
Az összegyûlt hulladékot
csak engedéllyel rendelkezõ
hulladékhasznosítónak, ártalmatlanítónak adhatja át a
cég, ezekkel a vállalkozásokkal szerzõdésben állnak. Az
udvart azért nyitották meg,
hogy a szelektíven gyûjthetõ
hulladékok körét bõvítsék.
-gyöngybabával, mint akármelyik
mással. Aki csak a divatnak
hódol egy-egy darabbal, az
valószínûleg egyikkel sem játszik mély beleéléssel, és a
játékpolcnak csupán egy tárgyává válik a legszebb baba is
– szögezi le véleményét.
A kiállításon láthatunk saját
készítésû darabokat is, de elsõsorban gyári babákból állt
össze a gyûjtemény. Ezek tömeggyártása az elsõ, de leginkább a második világháború után kezdõdött el. Érdemes megfigyelni, hogyan tükrözik a kor ideáltípusainak
változását és a divatot. A babák egy részével sosem játszottak, csak dísznek készültek, ilyen a viseletbe öltöztetett babák egy része, melyeknek volt egyfajta jósló szerepe is: a gyermekáldás elõidézéséhez hívták segítségül a fiatalasszonyok ott, ahol nem
volt kisbaba. A babasereglet
egészen június közepéig várja a látogatókat.
-sFotó: Szaffenauer Ferenc
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A honfoglalás korát idézték
A múzeum dolgozói már régen tudják: a település történelemkedvelõ lakóinak a figyelmét is lehet fokozni látványos, tartalmas rendezvényekkel. Ezért a Paksi Atomerõmû Zrt. Látogatóközpont
és Múzeummal, valamint a
Paksi Képtárral közösen rendezett múzeumi világnapra
most is olyan programot kínáltak, amely meglepetést
tartogatott az érdeklõdõk
számára, és lehetõvé tette a
hagyományápoló tevékenységbe való bekapcsolódást. A
rendezvény a honfoglalás
1111. évfordulójának jegyében zajlott. Már déltõl várta
az érdeklõdõket a múzeum
udvarán a Csillagösvény Hagyományõrzõ Baráti Kör.
Egy jurtát állítottak fel, ahol
megnézhették a látogatók annak berendezését, a korabeli
viseleteket, edényeket. – Nagyon õsi módszer a kõvel törés, sajnos a malomkövet
még nem sikerült rekonstruálnunk – mondja Motkóné
Szabó Csilla. – A többi mesterség is mind hagyományos,
hiszen akkoriban vesszõfonást is végeztek már, halászathoz készítettek varsát,
rekesztéket. A nemezelés, bõrözés, fafaragás szintén a
mindennapok része volt – teszi még hozzá. A lányok szívesen készítettek nemezlabdát,
de a fiúkat a fegyverek érdekelték jobban: – Az íjazást 3
éves korukban kezdték tanulni honfoglaló õseink, ahogy a
gyerek nõtt, úgy lett nagyobb
a fegyver is – foglalja össze a
foglalkozást vezetõje. Az ünnepi köszöntõt Bagdy László
tanácsnok mondta, aki beszé-

dében kiemelte: Paks városa
igen büszke lehet magára, hiszen kevés település van az
országban, ahol három múzeumi státuszú intézmény van.
– A Paksi Képtár ugyan pillanatnyilag nem mûködik, de
õsszel, megújult környezetben nyílik meg ismét. Bízunk
abban, hogy a Deák-ház renoválását követõen sikeresen
bõvül majd a múzeum is –
hangsúlyozta Bagdy László.
A késõbbiekben pedig arról
szólt, hogy milyen fontos a fiatalok szemléletének alakítása, a történelem-kutatásba és
régészetbe való bevonása.
Itt került sor az alkalomra
meghirdetett „Hogy dicsõ képedet híven lerajzoljam…” címû kiállítás megnyitására. A
felhívásra a település oktatási
intézményeibõl több mint
száz pályamunka érkezett.
Ezután az „Év tiszteletbeli
muzeológusa” díjakat Váradyné Péterfi Zsuzsanna, az
intézmény igazgatója adta
át. – Idén úgy döntöttünk,
hogy a sajtó képviselõi közül
fogunk választani, mert egy
intézmény számára nagyon
fontos az elvégzett munka
tudatosítása a közvéleménynyel. Két olyan újságírónõt
választottunk, akik nagyon
régóta mellettünk állnak:
Vida Tündét, a Paksi Hírnök
fõszerkesztõjét, és S. Szabó
Gabriellát, a Fortuna Rádió
munkatársát. A díjak átadását követõen a múzeum
munkatársai korabeli ételeket kínáltak a résztvevõknek: tárkonyos salátát, citromfüves túrót, lepényt és
mézes süteményt.
-s-

A képzõmûvészeti pályázatra beküldött alkotások közül a következõ pályázókat díjazták: Bach József, II. Rákóczi Ferenc Általános iskola 3/a és 3/c osztálya, Knapp
Ivett, Nyirati Petronella, Szakter Valentina, Balogh Antal
Katolikus iskola 4/g 2/g és 3/g osztályai, Hanol Viktória,
Kiss Balázs, Törjék Rebeka, Bara Annamária, Paczolai
Kinga Éva, Schmidt Eszter és Ritter Kristóf.
Fotó: Kovács József
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Egy csapattá kovácsolódtak

A Paksi Atomerõmû Mûszaki
VezérigazgatóHelyettes (MVIGH) állományához tartozó dolgozók
szerencsésebbjei egyhetes
kiránduláson
vehettek
részt Szentpéterváron. Az
utazás célja a szakmai ismeretek bõvítése és az említett szervezet egyes igazgatóságai közötti jó kapcsolat megalapozása, illetve továbbfejlesztése volt. A
résztvevõk majd’ két hétig
voltak távol, melybõl valójában nyolc napot tölthettek el Szentpéterváron, a
többi utazással telt. Többször megálltak kinyújtóztatni a végtagokat, Fehéroroszországban szállásuk
is volt egy éjszakára. Végül
is a pihenõkkel együtt a
mintegy 2300 kilométer
megtételéhez majdnem három nap kellett, s akkor
még nem beszéltünk a viszszaútról. Az autóbuszon
töltött idõ arra mindenképpen jó volt, hogy az utazók
megismerjék egymást. Jó
lecke volt ez mindenkinek
toleranciából: a zenehallgatás és a filmnézés, a helykihasználás, a szállásfoglalás, a tervezett és nem tervezett megállások, a zajongás és a pihenni vágyás
mind egy-egy ok lehetett
volna a vitára. Szerencsére
azonban az utasok jól vizsgáztak, így épségben és
összeszokott csapatként
érkeztek a célállomásra,
Szentpétervárra. Szívélyes

fogadtatásban részesültek
a leningrádi atomerõmûben, ahol a paksitól eltérõ,
grafitmoderátoros technológiával ismerkedhettek
közelebbrõl. Az erõmû fõmérnökétõl átfogó tájékoztatást kaptak az üzemidõhosszabbítás ottani tapasztalatairól. A szakmai és
csapatépítõ célok tehát
már az elsõ napokban teljesültek, de a java csak ezután
következett.
Az
„Észak Velencéjének” nevezett város területének tíz
százalékát víz borítja; folyói, csatornái együttes
hossza 300 km, melyeken
több száz híd ível át. A Néva hídjait éjszakánként felnyitják, utat engedve a
tengerjáró hajóknak. A városban számtalan látványosság található: a világ
egyik legnagyobb belsõ
térrel rendelkezõ temploma, az Izsák-székesegyház,
a Téli palota, a világ egyik
leggazdagabb gyûjteményével rendelkezõ múzeuma, az Ermitázs, a ma már
mûemlékként mûködõ Auróra cirkáló csak néhány a
sok közül. Az ötmillió lakosú városban rengeteg múzeum, színház és mintegy
négyszáz templom van.
Kétszáz évig Oroszország
fõvárosa volt, ma „csupán”
kulturális fõvárosként tartják számon. A közel ötvenfõs paksi csapat is bizonyíthatja, nem érdemtelenül.
-gyuri-
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Tartalmas könyvünnep Pakson

Akik a Vak Bottyán Gimnáziumban végezték a középiskolát, és a magyar nyelv ügyét
kicsit is a szívükön viselték,
azok nem lepõdnek meg a híren: megjelent Gálosi János:
Szép szónak nem szegik szárnya címû nyelvhelyességi kötete, elsõsorban a középiskolás korosztály számára. – Úgy
éreztem, hogy a gimnáziumban eltöltött 40 esztendõ sok
tapasztalattal ruházott fel ahhoz, hogy másoknak is segítsek a nyelv helyes használatáért vívott harcban. Megfordult a fejemben a gondolat,
hogy ez is egyik lesz a számtalan hasonló kötet között, de
arra gondoltam, hogy meg
kellene próbálni, szólni a
nyelvhasználat kialakításában még legfogékonyabb fiatalokhoz, de igazából mindannyiunkhoz, akik a szóból
élünk.
Igyekeztem szokatlan, közvetlen, oldott módon megfogalmazni gondolataimat, az
olvasóimat mindvégig tegez-

ve, csevegõ stílusban. Ezt jelezte a könyv eredeti címe a
„Lökd a sódert, haver!” – melyet a kiadó igazgatónõje méltatlannak talált, mint mondta,
a kiadvány szép tartalmához
–, összegzi a tanár úr, aki a kötetet érettségizõ lányának
ajánlotta. A szándék gyorsan
és látványosan tetten érhetõ,
amint a kötetbe lapozunk mosolyikonok kalauzolnak minket. A helyes magyar szó jele
a mosolygó arc, míg a helytelen, idegen használatért durcás jár. A feltartott mutatóujj
figyelmeztet, a szólások, képszerû elemek jutalma virág, a

is érdekes és figyelemreméltó – fogalmazott. – Egyrészt
a stílusa személyes hangvételû és nagyon impulzív. A
másik érdeme a szakszerûség. Igen, ebben a stílusban
is lehet korszerûen tanítani
és nevelni – szögezte le. Ezt a
szándékot a tanár úr nem is
tagadja: – Nyelv nincs szemlélet és emberi magatartás
nélkül. Amit mondunk, annak erkölcsi vetülete is van.
Mondandómhoz értékrendet
is akartam csatlakoztatni –
fogalmaz. Új könyve egyedülálló és formabontó a hazai
piacon.

A könyves hetek rendezvényei még folytatódnak.

Június 4-én, hétfõn a Paksi Közmûvelõdési Kht. könyvtárának irodalmi önképzõ köre Illyés Gyula nyomában kirándulást tesz Rácegrespusztára és Ozorára. Ugyanezen
a napon kerül sor a városi könyvtárban a Trianon a magyar költészetben címû szavalóversenyre.
Június 6-án, szerdán 17 órakor Paksi Közmûvelõdési Kht.
könyvtárában Suhai Pál újabb verseivel és a hozzájuk
kapcsolható gyermekrajz-kiállítással ismerkedhetnek az
érdeklõdõk.
Június 11-én, hétfõn Paksi Közmûvelõdési Kht. könyvtárában Az arénába ûzve címû önéletrajzi kötetérõl beszél
dr. Medvigy Endre irodalomkutató.
súlyos hibát bomba képe illeti, a példaértékû, érzelemgazdag kifejezésre pedig apró
szív hívja fel a figyelmet.
A kiadványt Zimányi Árpád
tanszékvezetõ fõiskolai tanár
mutatta be a volt tanítványoknak és kollégáknak a városi könyvtárban. – A tanár
úr könyve több szempontból

Pécsi Gabriellának hívják,

de Pákolitz Gabriellaként látta meg a napvilágot, Pakson
végezte iskoláinak java részét, majd Zalaegerszegre sodorta az élet Pákolitz István
lányát, akire még most – halála után egy évvel is – szeretettel emlékeznek gyermekkori társai. Szerkesztõségün-

ket a városi könyvtár nyugalmazott igazgatója, Herczeg
Ágnes kereste fel, hogy elmondja: a költõnõnek posztumusz kötetei jelentek meg. A
Tollászkodó fellegen címû kiadvány válogatott költeményeit tartalmazza, a másik pedig a ’90-es évek anagrammaverseit gyûjti össze. – Ezek az
írások nemcsak a régi osztálytársak számára lehetnek
érdekesek, hiszen paksi versek is vannak benne, és mindannyiunkról
szólnak:
a
Kohlmann péktõl az Ilida
szánkójáig, Dunáról, természetrõl, szerelemrõl, családról, mindenrõl, ami érték és
fontos – szögezi le az irodalomértõ kortárs. – Az anagrammák egy furcsa, békéjét
keresõ lélek tapogatózásairól
árulkodnak, talán így kapott
formát a boldogság és a diszszonancia egyszerre – teszi
még hozzá.
Pécsi Gabriellának eddig
négy verseskötete, egy mesekötete és egy bibliográfiája
látott napvilágot, hamarosan
a most említett kiadványokat
is bemutatja a városi könyvtár, és beszerezhetõek lesznek a Kossuth Lajos utca sarkán a mûvészellátó üzletben.
Pákolitz levelesládájából válogatott a Pro Pannónia Kiadó. A kötetet a Pákolitz István Városi Könyvtárban a
szerkesztõ Nagy Imre, a Pécsi Tudományegyetem tanára, és Szirtes Gábor szerkesztõ-kritikus, a kiadó igazgatója
mutatta be.
-s-

Máté Dénes gerjeni tanár virágfotóit láthatják a paksi irodaház galériáján az ügyfelek. Nyiratiné Nász Rózsa
az iroda vezetõje elmondta, a „Kistérségi pillanatok” keretében több település bemutatkozott már, de õk szívesen
adnak lehetõséget a térségben élõ többi amatõr fotósnak
is, hogy Máté Déneshez hasonlóan bemutassák kedvenc
képeiket. A pedagógus, aki egyébként a gerjeni újság
szerkesztõje, elmondta: a csodálatos virágokat kertjében
és falujában fotózta. Még ifjú korában kezdett el fotózni,
de ez csak hobbija maradt. Elsõ ízben éppen az okmányiroda által kialakított kis kiállítóban mutatta be képeit,
melyek Gerjenrõl készültek.
Fotó: Molnár Gyula (fent), Vida Tünde (lent)
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Ördögráják a medencében

Minden évben hangulatos,
tréfás vízi vetélkedõvel és egy
nagy pancsolással zárja a Mesevár óvoda úszásoktató, vízhez szoktató programját. Ez
az Uszi buli, amelyre a szülõket is meghívják, hogy láthas-

sák milyen szintre jutottak el
a gyerekek, de a közös mókázás, játék élménye sem mellékes. A vetélkedõn hat óvodás
és a hozzájuk tartozó felnõttek alkottak egy csapatot. A
feladatokba beépítették azo-

kat a mozgásformákat, amelyeket az úszásoktatáson elsajátítottak a gyerekek, a tréfás
jelleg megteremtésében, fokozásában pedig úszógumik,
karikák, légycsapó, vízi pisztoly, halászháló segítettek. Az
utolsó próba után mindenki
gyõztesen mászhatott ki a
medencébõl, ugyanis helyezetteket, az elõzõ évekhez hasonlóan most sem hirdettek,
viszont ajándékot kaptak az
ovisok, mégpedig labdákat a
Mesevár Alapítvány jóvoltából. Az oktatásról szólva Bosnyák Zoltánné, a Benedek
Elek Óvoda vezetõje elmondta, hogy a Mesevár tagóvoda
volt az elsõ a városban, amely
a vízhez szoktatást elindította
a nevelési programjába épít-

Kész katasztrófa!
Nukleáris veszélyhelyzetek
2003 több más mellett a paksi atomerõmûben történt üzemzavar miatt lett híres vagy inkább hírhedt év. Az esemény
elemzésébe – hozzáértés híján – nem
bonyolódnék bele, de nem is kell, a lakosság reakciója ugyanis bõven ad muníciót a témához. Azon a bizonyos reggelen semmi különöset nem éreztem,
pedig egy ismerõsöm szerint kellett
volna. A levegõnek ugyanis furcsa szaga volt (hatalmas tévedés), õ, miután
ezt felfedezte, elõvigyázatosságból ki
sem lépett a lakásból. (Na ez helyes.)
Elmondása szerint ennek köszönheti az
életét (?!), ugyanis akik reggel 6.30 és 9
óra között a szabad levegõn voltak – itt
vett egy nagy levegõt – azoknak annyi!
(Marhaság!) Másik ismerõsöm, mindenre felkészülve összecsomagolta a
családot, majd megkérte keresztapját,
hogy teherautójával álljon készenlétben, és ha szükséges, jöjjön értük! Nos,
ha valaki azt gondolja, hogy ez a rokon
a Dunántúli-dombság, vagy az Alpok
túloldalán él, az nagyon téved! Ez a segítõkész keresztapa, a sugárveszély
elõl az Alföldre szállította volna a családot…
De fordítsuk komolyra a szót! A 2003.
április 10-én bekövetkezett üzemzavarhoz hasonló, ne adj isten súlyosabb eset
remélhetõleg soha nem fordul elõ. EnFotó: Szaffenauer Ferenc
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nek ellenére tudnunk kell, hogy mi a teendõnk nukleáris vagy radiológiai veszélyhelyzetek esetén. A veszélyrõl a szirénajelzés tájékoztat, ha meghallottuk, a
legközelebbi zárt épületbe kell menni,
ahol a Kossuth rádió (540 kHz) hivatalos
közleményben tájékoztat a további teendõkrõl.
Mit tartalmazhat ez a közlemény?
Felkérhet, hogy maradjunk zárt épületben. Ekkor be kell csukni az ajtókat és
az ablakokat! Az elzárkózásra legalkalmasabb hely a házak, lakások belsõ szobái, a lehetõ legkevesebb nyílászáróval,
illetve a jól zárható alagsorok, pincék.
Elzárkózás idejére a legfontosabb
szükségleti eszközök:
- élelmiszer, elsõsorban elõre csomagolt
termékek, konzervek;
- ivóvíz, naponta fejenként 3-4 literrel
számolva;
- váltóruházat, cipõ és takarók;
- mûanyag zsákok a szennyezett anyagok és a szemét gyûjtésére;
- szükséges gyógyszerek, elsõsegélycsomag, tisztító- és tisztálkodó szerek;
- elemes rádió és tartalék elemek, szükségvilágítás;
- ragasztószalag, ez felhasználható az
ajtók és ablakok hermetizálására is.
Tájékoztathatnak arról is, hogy lakókörzetet kiürítik. A kimenekítésnél min-

ve. A komplex programot
munkatársuk, Nemes Emília
dolgozta ki és vezeti. A gyerekeket szintfelmérést követõen csoportokba osztják, amelyeknek nevet is adtak. A kiskacsák azok a gyerekek, akik
még a fejüket sem dugják a
vízbe, a ficánkák már lebegnek a vízen és merülnek, a
delfinek bizonyos úszásnemekben már egészen jól teljesítenek, és ha minden jól
megy, akkor ördögráják lesznek belõlük, akik már a mélyvízben is otthonosan lubickolnak, a gyorsúszás és hátúszás
tudói. A Mesevár óvodát követve, második éve mûködik a
lehetõség a Hétszínvirág tagóvodában is.
-gyöngy-

dig meg kell várni a központi utasítást, illetve ismerni kell a kimenekítési irányokat azért, hogy a radioaktív felhõ és a
szennyezett területek elkerülhetõk legyenek. Önállóan, utasítás nélkül ne
kezdjük meg a menekülést.
Mi tehát a teendõnk?
Gyûjtsük össze a legfontosabb dolgokat, amire néhány napos távollét alatt
szükség lehet. Távozás elõtt kapcsoljuk
ki a háztartási berendezéseket, víz- és
gázvezetéket! Az ablakokat csukjuk be, a
redõnyöket eresszük le. Zárjuk be a lakást, illetve házat!
Ha saját kocsival távozunk, az ablakot
zárjuk be, a szellõzést kapcsoljuk ki!
Hallgassuk tovább a rádiót, ugyanis
azon pontos felvilágosítást kapunk.
A nukleáris balesetek során a levegõbe
radioaktív jód kerülhet, ami belégzés során, különbözõ pajzsmirigy megbetegedéseket okoz.
A kálium-jodid tablettát viszont csak
központi utasításra, csakis indokolt esetben szabad bevenni. Amennyiben központilag nem kerül elrendelésre a jódprofilaxis, a kálium-jodid tabletták bevétele nem javasolt, mivel indokolatlan
esetben a kockázat nagyobb, mint a haszon. (A kálium-jodid tablettákat a Paksi
Atomerõmû Zrt. 30 km-es körzetében lévõ településeken a gyógyszertárakban,
vagy a polgármesteri hivatalokban tartják lekészletezve. Az ország emellett
rendelkezik szükség esetén kiosztható
központi készletekkel is.)
Hahn Szilvia
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Nem számokban mérhetõ eredmények

Pakson majdnem hétszáz a
kistérségben összesen közel
ezerhétszáz diák számára
tartanak D.A.D.A. oktatást
a paksi rendõrkapitányság
munkatársai.
Magyarországon és Pakson is 1994 óta folyik az
amerikai eredetû program,
melynek neve dohányzás,
alkohol, drog és AIDS veszélyre utal, de – mint

Heisler Judit mondja – ennél sokkal többrõl szól. Az
oktatás korosztályra szabott, az alsó tagozatosoknál
3-4. osztályban folyik, a felsõben hetedikben és nyolcadikban. A kisebbeknél a
hangsúly a szabálykövetésen, közlekedési ismereteken van, felsõ tagozatban a
tizenéves korosztályra leselkedõ veszélyekrõl esik
szó, így a játékszenvedélyrõl, fiatalkori bûnözésrõl,
erõszakról és természetesen a szenvedélybetegségekrõl, AIDS-rõl esik szó. A
fõhadnagy rámutatott, a
D.A.D.A egy személyiségfejlesztõ, biztonságra nevelõ eszköz, aminek ugyan
nincs mérhetõ eredménye,
de érezhetõ elõnyei vannak.
Ezek
legjelentõsebbike
Heisler Judit szerint az,
hogy közvetlen kapcsolatba

kerül a fiatalokkal, s számukra sem lesz teljesen
idegen a rendõrség. A kapcsolatteremtésben sokat jelent, hogy a fõhadnagy eredetileg pedagógus, illetve
az, hogy nem csupán munkának tekinti a bûnmegelõzést. Ezt bizonyítja a már
hónapok óta sikerrel mûködõ éjszakai sport, amelyet
barátaival hívtak életre,
hogy dohányzás, alkohol és
drogmentes szórakozási lehetõséget biztosítsanak a fiataloknak kéthetente péntekenként a Deák iskolában. – Fontos, hogy ne csak
azt mondjuk, mit ne tegyenek, hanem mutassunk más
lehetõséget is – fogalmaz. A
rendõrség munkáját sokan
segítik a bûnmegelõzésben,
így a védõnõk, pedagógusok. A tanárokra a jövõben
valószínûleg az eddigieknél

Híres paksiak, paksi hírességek

Mihálik Gézáné
A pedagógusnapi megemlékezések
kapcsán legalább néhány szó essék a
mára elfelejtett polgári iskolai tanárnõ, az iskolaalapító Mihálik Gézáné
született Bertalan Margitról.
1881-ben született, és 1919. augusztus
14-én halt meg Pakson. Felakasztották.
A Paks-Bogyiszlói Védgát Társulat vezetõ fõmérnökeként 1910-ben Paksra
költözött két gyermekével Dr. Mihálik
Géza és felesége, Mihálikné Bertalan
Margit, aki férjhezmenetele elõtt a budapesti Erzsébet Nõiskolában végzett
matematika-fizika szakos polgári iskolai
tanárként. A barátságos, közvetlen modorú házaspárt hamar megszerették, és
a fõvárosban a feminista mozgalmak célkitûzéseit megismerõ mûvelt, agilis fiatalasszonynak sikerült több paksi családot megnyernie, hogy leánygyermeküket is taníttassák az általa létesítendõ leánypolgári iskola osztályaiban. Ez az iskolatípus akkoriban szinte a középiskolai továbbtanulás lehetõségeit biztosította végzettjei számára.

1912. november 15-én kelt a vallás
és közoktatási miniszter leirata:
„…Mihálikné Bertalan Margit polgári iskolai tanárnõnek megengedem,
hogy Pakson magán polgári leányiskolát állíthasson és tarthasson
fenn…” Majdnem húsz évvel a polgári fiúiskola megalapítása után megkezdõdhetett a tanítás a leánypolgáriban is, melynek tantermeit
Mihálikné a ma Pongrácz-házként ismert épület földszintjén bérelte. Az
intézmény saját könyvtárral is rendelkezett, és ösztöndíjakkal biztosította a tandíjmentességet a rászoruló
szegényebb sorsú, de tehetséges, továbbtanulni kívánó leányok számára.
Telente a fiúpolgári tanárával, Kun
Kálmánnal korcsolya- és ródlipályát
alakítottak ki a gyerekek számára,
hogy a téli sportolás lehetõségét is
biztosítsák számukra.
Miháliknénak fontos szerepe volt
1914-ben, a világháború kitörésekor a
Pakson létesített ideiglenes hadikór-

is jobban számítanak majd,
hiszen míg korábban hárman, most ketten végzik a
D.A.D.A. oktatást, szeptembertõl pedig Judit magára marad. Ezért azt szorgalmaznák – s ezt a Tolna
Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztályvezetõje is megerõsítette – ,
hogy a pedagógusokat szélesebb körben bevonják.
Daubner Gabriella szerint a
pedagógusok számára szervezett továbbképzések jó
szolgálatot tehetnek, hiszen
így õk továbbadhatnák a
rendõrségtõl szerzett tudást bûnmegelõzés témakörben.
A
paksi
kapitányság
egyébként nemcsak a fiatalokra koncentrál a bûnmegelõzés terén, hiszen például
rendszeres vendégei a
nyugdíjaskluboknak is, ám
ez a programjuk egyedülálló a megyében.
Vida Tünde

ház mûködtetésében is. A József Királyi Herceg Szanatóriumi Egylet paksi
fiókjának elnökeként szervezte és vezette a fiúpolgáriban kialakított 100
ágyas kórház betegeinek ellátását és
ápolását. A leánypolgári tantermeit
pedig felajánlotta a fiúpolgári osztályainak elhelyezésére. Tevékenységének értékét kormánykitüntetéssel, az
Auguszta Arany Emlékéremmel ismerték el.
1919. júliusától a paksi direktórium
tagjaként irányította a község iskoláinak államosítását. Ezért õt a fehérterror különítményesei (Takács Józseffel
és Wiedemann Antallal együtt) bírói
ítélet nélkül elhurcolták, megkínozták,
és 1919. augusztus 14-én a községháza
udvarán felakasztották. Nevét emléktábla õrzi a hajdani községháza (ma
egészségház) falán a Deák Ferenc utcában. Sírja a Kálvária temetõben
még megtalálható.
Forrás: Paks nagyközség monográfiája, Szerk: Németh Imre. Paks, 1967.;
Zimányi Magdolna: Mihalik Gézáné,
in: Kioltott fáklyák. Emlékezés a fehérterror pedagógus áldozatairól,
Tankönyvkiadó, 1963. 135.-140. o.
Kernné Magda Irén
Fotó: Fonyó Dániel
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Hazatalált a vándorkupa

Családi napot tartott a Diana
Sportlövész Klub a biritói lõtéren. A több éves múltra
visszatekintõ program keretében a hagyományoknak
megfelelõen, lövészversenyt
tartottak több kategóriában,
illetve fõzõversenyt is hirdettek, amelyre a helyszínen elkészült bármilyen étellel lehetett nevezni. Amíg a bográcsokban rotyogtak az ételek,
addig a lõállásokban ropogtak a fegyverek, mindenki
igyekezett a legjobb formáját
hozni. Kispuskalövészetben a
hölgyek kategóriájában a
gyõztes Lõrincz Józsefné
lett, a második Haag Béláné,
harmadik pedig Érsek

Györgyné. A férfiaknál Vidi
Ferenc eredménye lett a legjobb, õt Baricza Ernõ, illetve
Érsek György követte. A tizennégy éven aluliaknál a
legeredményesebb légpuskásnak Rózsavölgyi Máté bizonyult, Pataki Bence a második, Pécsi Evelin pedig a
harmadik helyezésnek örülhetett. Az eredményhirdetésnél a gyõztesek más ajándékok mellett vándorserleget
is átvehettek. A hölgyeknél
ez egy vadonatúj serleg volt,
mivel az elõzõt tavaly harmadszor is elnyerte Lõrincz
Józsefné, így szabályaik értelmében megtarthatta azt.
-gyöngy-

Paks Város Önkormány-

választ elõadásában: Milyen radioaktív izotópok találhatóak a természetben,
mióta él velük együtt az
emberiség, milyen hasznos
célra lehet felhasználni az
izotópokat, mit jelent, az
„izotóptemetõ”. A Magyar
Nukleáris Társaság WIN
(Women in Nuclear) szakcsoportja éghajlatváltozással foglalkozó filmvetítést
szervezett. Al Gore Kellemetlen igazság címû Oscardíjas dokumentumfilmjének megtekintése után
Tóth Tamás meteorológus
válaszolt a kérdésekre.
-tV-

zatának támogatásával rendeztek Pünkösdi Koncert az
Evangélikus templomban. A
hangversenyen Kátai Zoltán
énekmondó, Polgár Lilla zentai népdalénekes és a Gajdos
zenekar mutatkozott be.
Természetes radioaktív

izotópok helye, szerepe az
életünkben címmel rendezett elõadást a Paksi Nõk
Társasága. Dr. Vajda Nóra,
a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai
Intézetének laborvezetõje a
következõ kérdésekre adott
Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Filmes siker Göcsejen
Második díjat nyert a
TelePaks alkotóközössége
egy országos amatõrfilmszemlén. A paksi televíziósok Tûzvirág Táncegyüttesrõl szóló dokumentumfilmjükért kaptak elismerést. A
Göcseji amatõrfilmszemlével 2005-ben alapításának
huszadik évfordulóját ünnepelte a Zalaegerszegi Tv. A
Lovass Tibor igazgató által
szervezett fesztivál országossá bõvült, idén rendezték a harmadikat. Díjakat
osztanak helyi témákat feldolgozók között és dokumentumfilm kategóriában,
de számos különdíj is gazdára talál. Káldy László:
Ma sincs ötös a lottón címû,
öregségrõl és a táskarádióról szóló lírai filmje mögött
végzett a második helyen a
paksi televízió Etûdök táncpróbára címû munka. A
harmadik díjat Horváth
Zoltán: A meseboltos címû,
Gazdag Erzsi életét feldol-

gozó film lett. A filmszemlére összesen 29 alkotást neveztek.
Kovács Tibor a TelePaks
Kht. igazgatója, a film rendezõje elmondta, a paksihoz
hasonló kis televíziók esetében ritka, hogy nagyobb lélegzetvételû film készítésére vállalkozzanak, hiszen
anyagi és létszámhelyzetük,
technikai felszereltségük
csupán a napi munka elvégzésére elegendõ. A paksi televízió ennek ellenére minden évben készít egy-egy
filmet, ezek közül elsõként
az Etûdök táncpróbára címût nevezte Kovács Tibor. –
Éreztem, hogy jól sikerült –
indokolta. A film tavaly decemberben készült, s a Tûzvirág Táncegyüttes életébe
nyújt bepillantást. Rendezõje Kovács Tibor, vágója
Barok Péter, szerkesztõje
pedig a stáb korábbi tagja,
Préházi Ildikó volt.
-vt-

A Tolna Megyei Közgyûlés ajándékaként kerültek a

Bezerédj Általános Iskolába azok a transzparensek,
szórólapok és képanyag, melybõl az Európai Unió 27
országa felõl tájékozódhatnak a gyerekek. Amint azt
Valentiny Zoltánné és Sántáné Blatt Szilvia, az iskola
pedagógusai elmondták, az 50. évfordulót ünneplõ unióról
szóló anyagot történelem- és földrajzórán, de idegen
nyelvû területek kultúrájának oktatásához is jól tudják
majd használni. Az iskola a külön tanteremben elhelyezett szemléltetõeszközök sorának bõvítését tervezi. -s-

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
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Az én városom

GÁRDAI GYÖRGY
A gyermekkoromat töltöttem
Pakson. Emlékszem a hangulatos fõutcára, télen a lovas szánokra, amik után mi,
gyerekek is utána kötöttük a
saját szánunkat. Néha 5-10
szánkóra dagadt a konvoj, s
még nõtt volna, ha a kocsis
hátra nem csap az ostorával,

s mi nem spriccelünk szét.
Akkoriban telente befagyott a
Duna, és lovas kocsikkal fuvarozták az árut a komposok.
20 év után tértem vissza.
Megépült a lakótelep, mûködött az erõmû. Számos olyan
dolog történt, amitõl jó itt élni. Nem csak az építészetben,
a közösségi és kulturális eseményekben is. Sokáig lehetne
sorolni, de kettõt ki kell emelnem: a Borbarát Klubot és a
Gastroblues fesztivált.
Nagyon várom az Erzsébet
szálló elkészültét és a környezõ épületek megújulását. Ha
kész lesz, méltán büszkélkedhetünk egy gyönyörû városközponttal. Már csak a korom
miatt is várom a gyógyfürdõ
megépülését. Jó lesz oda átballagni!

A híresztelésekkel ellentétben,
mi rádiósok is
csak emberbõl
vagyunk, így,
mint ahogyan
mindenki más,
hibázhatunk mi
is! A baj csak
az, hogy a mi
baklövésünknek
– ellentétben a nagy átlaggal – több ezer ember lehet a fültanúja! De ki tudja, talán ettõl
olyan izgalmas a rádiózás…
A bakiknak több fajtája létezik, van, hogy
csak simán belegabalyodunk egy-egy körmondatba, elõfordul, hogy ragot vagy szót tévesztünk, a leggyakoribb azonban az, amikor
többszöri próbálkozás ellenére sem tudunk kimondani egy adott szót pl: „Járár... járáj... rájár,
csak ki tudnám mondani, hogy járuráj... járujk,
rájuk jár…” vagy „…máris jön Friderika és a
Felcsárdáztad… feltrácsáz... fel-tár-csáz-tad a
szívem címû dal…”
S bár ezek is rendkívül szórakoztatóak, az én
kedvenceim azok a bakik, melyektõl a mondat
értelme változik meg. Ebben a mûfajban klaszszikussá nõtte ki magát Zomborka Zoli egysorosa, mely a lakossági apróhirdetések között
szerepelt, s eredetileg emígyen hangzott: „Eladó egy páncéltõkés pianínó” mondanom

LASZLÓCZKI LÁSZLÓ
Sok emlék jut eszembe a város utcáit járva. A gyerekkori focizások az Öreghegyen, a régi gyógyszertár, az
öreg házak a város fõutcáján.
Édesanyámmal sétáltunk
kézen fogva, mikor a halászok kocsin tolták a vizát.

Plörõ

Rádiós bakik
sem kell, nagyra becsült kollégám nem a páncéltõkést szúrta el…
A számok felkonferálása is okozhat gondot,
fõleg akkor, ha a nosztalgiamûsorból kiszakított
„Suki bá'” ül be mondjuk délelõtti mûsort vezetni. Ilyenkor lesz a Black II Blackbõl Black il
Black, a megasztáros Pápai Jociból pedig Pápai Juci. Emlékezetes még S. Szabó Gabi egyik
programajánlója, amikor egy hétvégi dunaparti
rendezvény fellépõjét, nevezetesen Janza Katát
keresztelte át Janza Kapára! Különleges csemegének számít még „beugrós” kollégánk, Aki
Gabi felejthetetlen alakítása. Õ mindenáron angolul akart értelmezni egy egyszerû magyar
szót! Percekig próbálta megfejteni, hogy milyen bicikli lehet az a Ti bike, (direkt írtam külön) mire rájött, hogy a szó egyszerûen csak
az, aminek látszik: Tibike… Szerénységem is
alkotott – Kazinczy után szabadon – néhány új
kifejezést. Én nemes egyszerûséggel kreáltam
az õrölt kávéból õrült kávét, a standard puskából strandpuskát, a hulladéktárolóból pedig
hullatárolót. De elõfordult az is, hogy az éteren
keresztül szólítottam fel véradásra minden kiskorút! A szöveg, mely szerint várnak minden
18 és 60 év közötti paksi lakost, az én olvasa-

Emlékszem, tátott szájjal
bámultuk a hatalmas halat.
Az atomerõmû ideköltözése óta nagyon sokat változott a város. Szemem láttára fejlõdött szunyókáló
faluból korszerû kisvárossá. Jó és biztos anyagiak
között élhetünk itt, s talán
az egész megyében itt van
a legtöbb kényelmet és kultúrát szolgáló létesítmény.
A bátyám – aki hosszú ideje külföldi országokban
teljesít szolgálatot – mondja mindig, ha hazatér:
„Nem is tudjátok, hogy
milyen szép és csodálatos
helyen éltek!”
Lejegyezte:
Kovács Tibor

tomban a 18 és 6 év közötti lakosokra korlátozódott!
Külön fejezetet érdemelnek a helyi hírekben
a szerkesztõk által – szerintem elõre megfontolt szándékkal – elkövetett hibák. A legtöbb
ilyen jellegû probléma a számok elírásából
adódott, ezt kiküszöbölvén kérte meg egykori munkatársunk, Koncz Zsolt a helyi hírek
szerkesztõjét, Vida Tündét (nem tudom ismerik-e), hogy ha másként nem megy, írja le
azokat a nyüves számokat betûvel. A kérés
teljesült, Tünde szép, nagy nyomtatott betûkkel írta le, hogy a kenyér ára az õszre (2003at írunk) elérheti az EZER forintot. (Természetesen százról volt szó, csak ilyen eredménynyel járt a nullákra fókuszált koncentráció.)
Aztán ott volt még az Aranykalászból Aranykaláccsá avanzsált termelõszövetkezet is,
melyet hírolvasó kollégánk szemrebbenés
nélkül olvasott be, mint mondta, azt gondolta
hogy a szövetkezet talán pékáru-készítéssel
is foglalkozik.
Tünde nevéhez fûzõdik az a krimibe illõ mondat is, mellyel engem tisztelt meg! Vétke mindössze az volt, hogy „a családi parlagfû-irtási
akció” kifejezésbõl kihagyott egy szót, melynek
következtében kis híján elharaptam a nyelvem.
A mondat ugyanis ezzel a csöpp hiányossággal így hangzott: „Az XY alapítvány a hétvégén
nagyszabású családirtási akciót szervez…”
Hahn Szilvia
Fotók: TelePaks (fent), Csahóczi Fotó (lent)

MOZAIK

Jó napot, mi újság?

Hanol János
Végzõs egyetemista, a paksi Fidelitas elnöke. A Fidesz
delegáltjaként a paksi és a megyei önkormányzat ifjúsági és sportbizottságának külsõ tagja. Grazban, az ifjúsági parlamentben képviselte hazánkat, szabadidejében gyakran jár diszkóba, hobbija a régészet és a helytörténet.
Vezetékneve évszázadokkal
ezelõtt bukkant fel Pakson,
sõt szinte egybeforrt a várossal. Legalábbis Hanol János családfakutatása szerint
más településeken csak elvétve lehet találkozni ezzel a
névvel. Tervei szerint Pakson is fog maradni, mivel a
jövõjét máshol nem is tuja
elképzelni. Bár gyermekkorában még azt gondolta, régész vagy történész lesz, jelenleg a Pécsi Tudományegyetem jogi karának végzõs hallgatója. Közben egy, a
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett féléves képzésen is
részt vett, ahol közbeszerzési referens végzettséget
szerzett. Szeret táncolni,
diszkóba járni, a tanulás

mellett az egyetemi bulikra
is szakított idõt. Életkorát
tekintve az éjszakázás megszokottnak, majdhogynem
természetesnek tekinthetõ,
nem úgy, mint a közélet iránti intenzív érdeklõdése. Családjára sem volt jellemzõ az
aktív politikai szereplés,
nem is tudja megmondani,
valójában honnan jött az ötlet. Tény azonban, a helyi
ügyekre való nagyobb ráhatás reményében megalakította a Fidelitas paksi szervezetét. Hasonló korú társai
általában kevésbé aktívak
ezen a téren, éppen ezért közel fél évébe telt, míg az általa optimálisnak tartott tíz fõt
összeszedte. Meggyõzõdése,
hogy helyi szinten várospolitikát kell folytatni. Ha kell,

minden érintettnek össze
kell fogni a város érdekében,
de gondolkodásából, keresztény, konzervatív felfogásából adódóan más tömörülésben nem is gondolkodott.
Középiskolában visszahúzódó, csendes embernek ismerték meg, ezért a legtöbben igencsak meglepõdtek,
mikor megneszelték, mibe
vágta fejszéjét. Vezetésével
a szervezet sokat fejlõdött az
elmúlt egy évben. A létszám
folyamatosan bõvült, jelenleg mintegy negyvenen vannak, és különbözõ akciókkal

megbízható, szorgalmas diák, mondta a pedagógus.
Hasonlóan jellemezte Gálosiné Kimle Mária matematika-tanárnõ is. Dominika
ezek mellett balettozik, immár hét éve. Szarka Gitta
balettoktató szerint növendéke a gimnasztikában kü-

lönösen ügyes, nagyon szépen végzi az ugró és forgó
gyakorlatokat, a próbákat
és a fellépéseket komolyan
veszi, mindig lehet rá számítani. Dominika több sportba
is belekóstolt, atletizált, kosarazott is. Ezt a vonalat
majd tizenkét éves öccse
erõsítheti, aki a PSE serdülõ focicsapatának tagja.
Édesanyjuk versmondásban jeleskedett diákéveiben, az édesapa mûszaki érdeklõdésû. A fentiekben leírt területek valamelyikén
képzelhetnénk el Dominika
jövõjét, de õ a zongorázást
választja, amelyet óvodásként kezdett. A hangszer és
a zene szeretete miatt készül zenei pályára, a pécsi
mûvészeti iskolába szeretne
bekerülni.
-bzs-

Tehetségesek, fiatalok

Blatt Dominika
A Bezerédj Általános Iskola
hetedik osztályosa kitûnõ
tanuló. Legjobban a matematikát és a magyar nyelvtant szereti, amit tanulmányi versenyeken elért sikerei bizonyítanak. A legfrissebb a Simonyi Zsigmond
Kárpát-medencei Helyesírási Versenyen elért megyei elsõ helyezés, mellyel
bejutott az országos döntõbe. Etessy Gáborné tanárnõ
kiemelkedõen tehetségesnek tartja Dominikát a helyesírásban, amelyhez van
adottsága, érzéke, olvasottsága, ezen kívül – mint
mondja – széles látókörû és
rengeteg gyakorol. Pontos,
Fotók: Molnár Gyula (lent)
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igyekeznek tovább népszerûsíteni magukat. A
városi focibajnokságon
például saját csapattal
indultak, politikamentes
és népszerû présházbulikat szerveznek. János
teendõi közben sokasodnak. Külsõ tagként részt
vesz a paksi önkormányzat ifjúsági, sport- és
esélyegyenlõségi bizottságának, valamint a megyei önkormányzat ifjúsági és sport bizottságának munkájában. Városi
költségvetést, szakértõi
anyagokat tanulmányoz
szabadidejében. Ezeket általában postán kapja, ezért az
otthoni levelesládát nagyobbra kellett cserélnie. De
egyáltalán nem bánja. Sõt,
nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy a nála jóval idõsebb
emberek partnerként kezelik õt, kikérik a véleményét,
s neki lehetõsége van kicsit
beleszólni a dolgok irányításába. Külön öröm volt számára, hogy Grazban, a három napig ülésezõ Ifjúsági
Parlamentben egy paksi
lánnyal együtt hazánkat
képviselhette. Lenyûgözte
az Európai Unió sokszínûsége, amit például a felszólalók különbözõ nyelven elõadott petíciójából érzett.
Neki például az adatvédelem és a kisebbségek kérdésében volt mondanivalója.
Az aktív közéleti szerep
mellett a régészetre sajnos
már nem marad ideje.
Gimisként még részt vett a
Lussonium, valamint a gyapai templom és temetõ ásatásában, talán hobbiként a
jövõben is lesz majd hasonló lehetõsége. Szeretné az
egyetemet elvégezni, s valamilyen munkát találni.
Bármivel foglalkozik majd,
életét a következõ, Ulpianustól származó mottó
szerint fogja élni: „Élj becsületesen, másokat ne
sérts, add meg mindenkinek, ami neki jár.”
-Gyuri-
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Menekülés a gyõzelembe

A fenti mottóval léptek pályára a Paksi FC játékosai a
29. fordulóban az utolsó hazai mérkõzésen a Vasas ellen. Ennek szellemében az
elsõ negyedórában máris
hatalmas küzdelem alakult
ki a pályán. A nagy hajtásban Pintér fáradt el elõször
idegileg és a 20. percben kiállíttatta magát. Az emberelõnyt hamar kihasználta a
PFC. Csehi harcolt ki büntetõt, melyet Buzás értékesített. A vezetõ gólt követõen kissé megzavarodtak a

felek, melyet Heffler oldott
fel. A félidõ elõtt nem sokkal
szép szabadrúgásgóllal toldotta meg a paksi elõnyt. A
nagyszünetben 2:0-ra vezetett a Lengyel egylet. A fordulás után mezõnyjáték
folyt a pályán. A Vasas küzdött becsülettel, de támadásaikat jól hatástalanították
a hazai védõk. A paksi kontrák veszélytelenek voltak
ekkor. A 68. percben Horváth Ferenc is beköszönt,
így már 3:0 volt ide. 4 perccel késõbb gyors gólváltás

Felsõbb osztályba lépnek
Kis ünnepséggel kezdõdött az
OB III. A csoport 3. fordulójának paksi teniszmérkõzése.
A tavaly másodikként záró
PSE játékosoknak Horváth
István szakosztályelnök adta
át az ezüstérmeket. – 2005ben harmadik, tavaly második helyen végeztünk. Jó lenne idén a dobogó legfelsõ fokára állni és az OB II-be jutni
– fogalmazott a szakosztályelnök. A másodosztály felé vezetõ rögös úton jól halad a
PSE. Az elsõ két fordulóban
magabiztosan gyõzték le a
Pécset és a Lágymányost is.
A 2006-os és az idei szezon
közötti különbséget az együttes éljátékosa Dávid Antal
így értékelte: – Az erõsorrend jobban megoszlik a csa-

paton belül, mindenki ott játszik, ahol legjobb tudása szerint tud, ez a siker titka. A 3.
és a 4. fordulóban a Siófokot
és a Balatonboglárt is sikerült két vállra fektetni.
– A nevezést és az egyéb
költségeket figyelembe véve
a két osztály között az anyagiak terén nincs nagy különbség, így mindenképp vállalható az OB II. – tette hozzá
Horváth István. Az utolsó hazai mérkõzésen a Százhalombattát is 8:1-re legyõzték
Barta Attiláék. A tavaszi küzdelemsorozatból még egy
összecsapás van hátra. Június
2-án, szombaton a második
helyezett Balatonföldvár otthonában lép pályára a PSE
teniszcsapata.
röné

következett.
Nagy Tamás
találatára Belényessi válaszolt. 4:1-nél
Buzás szabályosnak tetszõ
gólját
Bede nem adta meg, míg a
86. percben
Kincses ismét
kozmetikázta
az
eredményt.
4:2
lett a vége és mivel a REAC
hazai pályán ugyanilyen
arányban kapott ki a Tatabányától, így ez a diadal jövõbeli élvonalbeli tagságot
hozott. A mérkõzés végén
nézõk és játékosok sokáig
ünnepelték a remekül sikerült szezont. Az NB I utolsó
fordulójában tét nélküli
mérkõzésre készültek a felek Kaposváron. Mindkét
csapat az elõzõ fordulóban
kiharcolta a bent maradást
a Borsodi Ligában. A találkozót lejátszották, de a

megnyugvás mind a pályán,
mind a nézõtéren megmutatkozott. Bár a Kaposvár
hazai pályán gyõzelemmel
szeretett volna búcsúzni, a
góllövés az utolsó negyed
óráig nem ment. Addig két
kapufával jelentkeztek a hazaiak és többször Kovács
Attila is nagyot védett. Oláh
Lóránt révén a 77. percben
megszerezte a vezetést a
Rákóczi, majd 7 perccel késõbb Alves is betalált. A Kaposvár 2:0-s gyõzelmének
köszönhetõen a 7. helyen
végzett, míg a PFC a 11. helyen zárt. Jövõre mindkét
csapat az élvonalban folytatja, nem úgy mint a Pécs és a
Vác. Azt, hogy az NB II keleti illetve nyugati csoportjából mely csapat jut fel az
NB I-be, az még megjósolhatatlan. A Paksi FC 10
gyõzelemmel 7 döntetlennel
és 13 vereséggel, 34-38-as
gólkülönbséggel zárt. A
2007-2008-as bajnokság július végén kezdõdik. A Paksi
FC alapvetõ célját elérte:
jövõre folytatódhat a sikertörténet.
efgé

Józanság kizárva
Tizennegyedik alkalommal rendezték a Muslica
Kupa kispályás labdarúgó
tornát a Fehérvári úti
sporttelepen. A salakos
pályán idén 13 kocsma
csapata vett részt, melyeket egy hatos és egy hetes
csoportba sorsoltak. Paks
mellett Kalocsáról, Bajáról és Pusztahencsérõl is
érkezetek együttesek. A
versenykiírás értelmében
a csoportgyõztesek mindjárt a döntõt játszották,
míg a második helyezettek
a bronzéremért küzdhettek.
A torna nevébõl adódóan
kitétel volt, hogy józan já-

tékos, szervezõ nem lehetett a pályán és környékén. A jó hangulatú Muslica Kupát a 07 Ételbár
nyerte, a Gonoszok-Faház
és az STL Bt. elõtt. Természetesen több különdíjat is osztottak a szervezõk. A legrészegebb játékos „Gyurika”, a Grund
kocsma, a legjobb kapus
Berki Attila, a Dupla W
Bt., a gólkirály Kiss
György, a 07 Ételbár játékosa lett. A legsportszerûbb csapat a Kisbárka,
míg a legtöbbször nevezõ
együttes különdíját a
Grund kocsma kapitánya
vehette át.
röné
Fotó: Molnár Gyula
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Zsoldos András Kecskeméten folytatja
Négy év után távozott az
Atomerõmû SE férfi kosárlabdacsapatának edzõje,
Zsoldos András. A 2006/
2007-es szezonban sem a
bajnokságban, sem a kupában nem sikerült a legjobb
négy közé bejutni, ezért a
szakember benyújtotta lemondását. Tóth János szakosztályelnök elmondta, annak ellenére, hogy Zsoldos
Andrásnak még egy évig
volt élõ szerzõdése, azt végül is közös megegyezéssel
felbontották. – Az eltelt
négy évet együtt kielemezve jutottunk arra a megállapításra, hogy a klub és az
edzõ is jobban jár, ha elválnak útjaik – fogalmazott. –
A nem túl sikeres szezont
nem lehet egyértelmûen
Zsoldos András nyakába
varrni, mivel sok olyan objektív tényezõ is befolyásolta munkáját, amely késõbb

Zsoldos András eredményei az ASE-val
2003/2004. Atomerõmû SE bajnoki ezüstérem
2004/2005. Atomerõmû SE Magyar Bajnok, Magyar
Kupagyõztes
2005/2006. Atomerõmû SE Magyar Bajnok, Magyar Kupa
ezüstérmes
A szakvezetõ 2004/2005-ben a klub edzõi munkája mellett a
Magyar Válogatott Szövetségi kapitánya is volt.

jelentõsen kihatott a csapat
teljesítményére – tette hozzá. A szakosztályelnök szeretné az edzõkérdést minél
elõbb lezárni, reményei
szerint június elejére már
kiderül az új vezetõedzõ
személye. Annyit elmondott, hogy nagy valószínûséggel hazai szakember dirigálja õsztõl a tavalyi bajnokcsapatot. A játékosokkal kapcsolatban megtudtuk, hogy a sorsuk nagymértékben függ az új szakvezetõtõl, de mindenképpen megújítani, frissíteni
kell. Tóth János elmondta,
a lehetõségekhez képest
olyan játékosokat kell hozni, akikkel ismét ütõképes,
a bajnokságban és a kupában is jól szereplõ csapat
lesz az ASE. Zsoldos András Kecskeméten folytatja
pályafutását.
joko

Sporthírek röviden
Sakk

Kajak-kenu

Cselgáncs

Tájfutás

Bronzérmes lett az ASE
NBI-es sakkcsapata. A bajnokság utolsó, 11. fordulójában a BEAC-Rufusz ellen
ült asztalhoz a csapat, és 7-5re nyerte a találkozót úgy,
hogy egyik paksi játékos
sem szenvedett vereséget.
Ács Péter és Györkös Lajos
gyõzött, Berkes Ferenc,
Papp Gábor, Csom István,
Szabó Krisztián, dr.Hazai
László, Vidéki Sándor, Pataki Gyõzõ, ifj. Fodor Tamás,
Molnár Béla, és Tóth Lili
döntetlen mérkõzéssel zárta
a bajnokságot. A bajnoki címet az Aquaprofit Nagykanizsa nyerte 94 ponttal, 2. a
Csuti-Hydrocomp 92, 3. az
ASE 81 ponttal.Az NBI/B
Charousek csoportjában az
ASE II a 10. helyen végzett
51.5 ponttal.

A szegedi kajak-kenu MOL
Világkupán az Atomerõmû
SE két versenyzõje is helyet
kapott a magyar válogatottban. A Kozmann GyörgyKolonics György (ASE, Csepel) kenu páros C2 500 és
1000 m-en indult, és mindkét
számban a dobogó második
fokára állhatott fel. Kajak 4esben a Sík Márton, Boros
Attila, Csamangó Attila, Boros Gergely (DÉMÁSZ-Szeged, Tiszaújváros, ASE)
összetételû egység 200 m-en
a második, 1000 m-en a harmadik helyet szerezte meg.
Boros Gergely K1 200 méteren az 5. helyen végzett.
Az ASE-ban nevelkedett, de
már a DÉMÁSZ-Szeged színeiben versenyzõ Gyökös
Lajos K4 1000 m-en ezüstérmes lett.

Braun Ákos bronzérmes lett
a bukaresti világkupán. Az
Atomerõmû SE cselgáncsozója a 73 kg-os súlycsoportban lépett tatamira. Az
elsõ fordulóban erõnyerõ
volt, a másodikban a svájci
Papaux-t gyõzte le 5-0-ra. A
harmadik körben a fehérorosz Szenjonovot 3-0-ra, a
negyeddöntõben a lengyel
Wilkomirskit 10-0-ra verte.
Az elõdöntõben a késõbbi
gyõztes lett Zelonijstól 3-0ra kikapott, de a bronzmérkõzésen javított, és a cseh
Jezek ellen 3-0-ra gyõzött. A
pekingi olimpia kvalifikációs
listáján Braun a 13., a +100
kg-osok között Bor Barna a
6., a nõk 70 kg-os súlycsoportjában Mészáros Anett a
9. helyen áll.

Három arany, három ezüst,
egy bronzérem volt a termése a Paksi SE tájfutóinak az Expo Kupán. A Tolna megyei Tájfutó Szövetség, és a Szekszárdi Expo
Vásárközpont második ízben rendezte meg Szekszárdon a Sportcsarnok
mellett az Expo Kupát.
A PSE versenyzõi közül
N16-os
korosztályban
Lajkó Nikolett, F14-ben
Rácz Péter, F16-ban Bosnyák László aranyérmet
szerzett. A dobogó második fokára állhatott N16-os
kategóriában Sági Olívia,
F14-ben Adorján Tamás,
és F18-ban Dominik Lázár.
Bíró Zoltán az F18-as korosztályban szerzett bronzérmet.
(joko)

Fotó: Molnár Gyula

18

MOZAIK

Elázott a sörfesztivál közönsége

Zene, tánc, humor, sok játék
és hagyományok. Címszavakban így lehetne összefoglalni a
pünkösdi fesztivál és a gyermeknap rendezvényeit. Az
évek alatt bevált formának
megfelelõen szombaton a német nemzetiségi napra várták
az érdeklõdõket a piactérre. A
vendégeket a város nevében
Herczeg József tanácsnok, illetve Féhr György a német
önkormányzat alelnöke köszöntötte. A mûsor összeállí-

tásánál, az elõzõ évekhez hasonlóan, a legfõbb szempont
az volt, hogy megjelenjenek a
német nemzetiségi hagyományok. Ennek megfelelõen a
helyi általános iskolák diákjai,
környezõ települések hagyományõrzõ csoportjai léptek
fel, természetesen zenélt a
Roger Schilling Fúvószenekar. Féhr György érdeklõdésünkre elmondta, nem titkolt
szándékuk volt a rendezvény
életre hívásával, hogy az idõ-

sebb korosztálynak is kínáljanak programot a városban,
mert úgy érezték, ebben hiány van, a sváb zenét és táncokat pedig sokan kedvelik.
A tér másnap újra benépesült,
délelõtt a Paksi Tavasz keretében a gyermeknapra, majd
azonnal utána a sörfesztiválra
várták a közönséget. A gyermeknapi programok szervezésénél most különös gondot
kellett fordítania a szervezõ Paksi Közmûvelõdési Kht.-nak az új helyszín adottságaira, hiszen
eddig az Erzsébet szállónál tartották, mutatott
rá Darócziné Szalai Edit
ügyvezetõ. A sörfesztivált indító koktélkóstolón osztott jeges italoknak különösen örült a
közönség a rekkenõ hõségben. Ezt zene, tánc,
humor követte bõségesen, majd úgy este kilenc
felé – amikor Fenyõ Miklós lépett a színpadra –

Pünkösdi horgászmaraton
Minden eddiginél jobban sikerült az idei maratoni horgászverseny, mondják a
szervezõk. Nem volt gond,
probléma, kiváló volt az idõ
és hal is akadt bõséggel. A
versenyzõk is elégedettek
voltak, hiszen a negyvenkét
óra leteltével is remek volt a
hangulat, a többségen a fáradtság jelei nem látszottak,
a jókedvé annál inkább.
– Jött egy ötlet, hát itt vagyunk – mondta Kajári Attila, aki Girst Péterrel és a
kecskeméti Bolla Sándorral
az oldalán szállt versenybe.
Az ötlet persze nem légbõl
kapott, komoly horgászmúlttal bírnak, Attila például 24
éve tagja az egyesületnek,
de Bolla Sándor is évtizedes
pecás múlttal, komoly versenyeredményekkel büsz-

kélkedhet. – A csapat tagjai
szerint sok minden függ a
helyek sorsolásától és a szerencsétõl. – A tó jó, ahányszor itt jártam, mindig fogtam valamit. Van hal bõségesen – sommázta Bolla Sándor. Elégedett lehetett a Marosi testvérek és Sebestyén
Gábor Arnold alkotta trió is.
Jó helyet sikerült húzniuk.
De nem csak emiatt borítékolhatták a sikert, hiszen öt
éve járnak rendszeresen a
maratoni versenyre, s eddig
mindig az elsõ ötben végeztek. Most sem bízták a véletlenre, talpon voltak végig, a
sátrakat még csak fel sem állították.
Az egyesület és a Viking
Tours hetedik alkalommal
rendezte meg a 42 órás maratoni horgász versenyét. Az

elõbbi a szervezést, az utóbbi
a díjazást vállalta magára.
Napközben
verõfényes
napsütésben, éjszaka csendes, nem túl hideg, száraz
idõben pecáztak összesen 78an, hiszen huszonhat csapat
nevezett. A szabályok szerint, melyek esetenként az
országosnál is szigorúbbak,
egy valakinek mindig pecáznia kellett a csapatból,
mondta el a titkár. Cseh Attila ezúttal nemcsak a szervezésbõl, hanem a halfogásból
is kivette részét immár harmadízben. Elsõ alkalommal
mindjárt a dobogó legalsó fokán, tavaly a 13. helyen zártunk. A Cseh, Komáromi,
Haáz trió végül a középmezõnyben végzett. Fõ céljuk,
Pach József és csapatának
legyõzése nem sikerült, mi-

hatalmas esõ. Az egybegyûltek nagy része rögvest haza
felé vette az irányt, de néhány
tucatnyian úgy döntöttek,
hogy mit nekik zápor, zivatar
csak azért is jól érzik magukat. Mivel az esõ nem csillapodott, be kellett zárni a rendezvényt, az utolsó mûsorszám, a
bál és a tombola már elmaradt. Pontosabban utóbbi csak
aznap, utólag ugyanis megtartották a sorsolást a mûvelõdési központban.
-gyöngy-

vel riválisaik másodikként
zártak.
A jó hangulatú versenyen,
amíg a felnõttek szomszédoltak, eszegettek-iszogattak,
addig a legkisebbek is pecázhattak, nem eredménytelenül. A 7. maratoni horgászversenyt a Sebestyén Gábor,
Marosi László és Marosi Attila összetételû csapat nyerte, megelõzve a Pach József,
Várszegi Ferenc, Fotyék János, valamint a Kun László,
Ifj. Kun László, Harmati
László alkotta triót. A versenyen indulók összesen közel
12 mázsa halat fogtak, a két
legjobb csapat túlszárnyalta
a száz kilót. – Ez különösen
Várszegi Ferenc társulata
esetében nagy eredmény, hiszen hosszantartó betegsége
miatt az indulásuk is kérdéses volt – árulta el az egyik
szervezõ, Rácz István.
fg-vt

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

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

Mozi
Június 1. (vasárnap) 20 óra
ROCKY BALBOA
Feliratos amerikai film
Június 6. (szerda) 20 óra
56 CSEPP VÉR
Magyar musical-film
Június 8. (péntek) 20 óra
A CSALÁD KICSI KINCSE
Feliratos amerikai vígjáték
Június 10. (vasárnap) 20 óra
A TÍZ CSAPÁS
Feliratos amerikai horror
Június 13. (szerda) 20 óra
VADIDEGEN
Feliratos amerikai thriller
Június 15. (péntek) 20 óra
MEGÉRZÉS
Feliratos amerikai thriller

Mûvelõdési ház
Görkori, gördeszka, BMX
és triál bemutató június 2án (szombaton) a VMK parkolójában és a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola udvarában. Nevezés és gyakorlás 12-15 óráig. Bemutatók 15-18 óráig. Nevezni a
helyszínen lehet.
Június 6-án szerdán 17 órakor „Gyermekrajzok” címmel nyílik kiállítás, majd
Suhai Pál azonos címû könyvének bemutatójára kerül
sor. A szerzõvel S. Szabó
Gabriella, a Fortuna Rádió
munkatársa beszélget.
Június 8-án pénteken, 18
órai kezdettel a Pro Urbedíjas Paksi Városi Vegyeskar jubileumi koncertet
rendez.
Június 11-én hétfõn 18 órakor Nyírõ József ébresztése: dr. Medvigy Endre irodalomkutató beszél az általa szerkesztett „Az arénába
ûzve” címû könyvrõl.
Fotó: Máté Dénes

ROCKY BALBOA – Legenda volt. Most békésen éldegél
Philadelphiában, egy apró étterem tulajdonosa, és ritkán
gondol a régi dicsõségre.
Egyedül lakik, a fiával nincs jó
viszonyban, a feleségét már
évekkel ezelõtt eltemette. De
amikor lehetõsége nyílik rá,
ismét elhatározza, hogy megmutatja a világnak: még mindig képes a lehetetlenre. Rocky Balboa (Sylvester Stallone) újra kiáll a reflektorfénybe, és kihívja a nehézsúlyú világbajnokot,
Mason „The Line” Dixont (Antonio Tarver). Ötvenéves elmúlt,
magányos és szegény. Van esélye? Természetesen nincs. És õ
természetesen mégis megpróbálja, fia segítségével (Milo
Ventimiglia), mert megtanulta, hogy a lehetetlen vállalkozások
a legszebbek és legizgalmasabbak – és a legveszélyesebbek is.
Lezárult a Paksi Hírnök több hétig tartó kvízjátéka. A
nyeremény a Tensi Tours támogatásával egy wellness
hétvége volt két fõ részére. A nyertes partnerével két éjszakát tölthet Bükfürdön a Hotel Wellness Piroskában
félpanziós ellátással. A szerencsés nyertes: Császár
Csilla (Simontornya).

A Paksi Sportegyesület
megnyitotta a nagyközönség elõtt
SALAKOS TENISZPÁLYÁIT.
Kellemes környezetben, felújított pályákon
hódolhatnak kedvtelésüknek a teniszezni vágyók.
Korlátozott számban esti, villanyfényes sportolásra
is van lehetõség. Jelentkezés, pályafoglalás
a 75/417-404 telefonszámon a délutáni órákban.
A nyári szezon bérletének díja változatlan:
felnõtt bérlet 20.000,- Ft/fõ, diákbérlet:
8.000,- Ft/fõ, illetve 2.000,-Ft/óra/pálya.
A TENISZPÁLYA VITAMINPÉNZTÁR ELFOGADÓ HELY!
Használja ki a lehetõséget, teniszezzen nálunk!

Fortuna road
show 2007-ben is!
A Fortuna rádió idén is megrendezi Fortuna road showját! A szokásokhoz híven idén
is Pakson indul a rendezvénysorozat. A következõ
programokkal várjuk Paksot
és a vételkörzetet.

Június 10. vasárnap
Paks – Vízi színpad
Július 01. vasárnap
Bonyhád – szabadtéri színpad
Július 22. vasárnap
Sárbogárd – Hõsök tere
Augusztus 19. vasárnap
Szelidi tó – strand
Minden helyszínen 14 órától élõ kívánságmûsor,
15.30-tól pedig kezdõdnek a
színpadi programok!
Fellépõk: AD Stúdió, Cairo,
Unisex
élõ
koncert,
Szöcske Rock and Roll
Klub, Csigabiga Játszóház.
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TelePaks
Az elmúlt hét híreit a hétvégén egy csokorba gyûjtve tekinthetik meg „Ez történt a
héten címmel”, június 2-án és
3-án 19 órától.
Közös dolgaink címû magazinunkban
júnus
4-én
Molnárné Haholt Zsuzsannával, a paksi ÁNTSZ vezetzõ védõnõjével beszélget Kovács Tibor a dohányzásmentes világnapról. A mûsor
19.15-kor kezdõdik.
A Lelátó következõ adásában, június 5-én, kedden,
19.20-tól az elmúlt hónap
sporteseményeirõl beszélget
vendégeivel, a PFC és ASE
szurkolóival Faller Gábor
mûsorvezetõ.
Kulturális magazinunk, a
Három pont új adással jelentkezik június 7-én, csütörtökön. Tell Edit vendége
Suhai Pál lesz, akivel az új,
gyermekverseket tartalmazó
könyvérõl beszélget. A mûsor 19.20-kor kezdõdik.
Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

A Napsugár Alapítvány
(Paks, Munkácsy utcai
Tagóvoda) kuratóriuma
köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunknak ajánlották.
Az ebbõl befolyt összegbõl
(258.122 Ft) udvari játékeszközöket vásároltunk.
Kérjük, továbbra is támogassák alapítványunkat!
Adószám: 18856181-1-17
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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!

Új utakon a Kópis és Társa Kft.
szakember-továbbképzése
A Kópis és Társa Szerelõ és
Karbantartó Kft. a Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program keretén belül
valósítja meg „A Kópis és
Társa Kft alkalmazottainak
munkaerõpiachoz igazodó
készségfejlesztése” címû
projektet. A program az Európai unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési
Terv keretében kerül megvalósításra.
A Kópis Kft. projektjének
célja, képzésekkel segíteni
munkavállalóit, amely lehetõvé teszi a jelenlegi munka-

körük magasabb szintû ellátását, illetve olyan piacképes
szaktudás elsajátítását teszi
lehetõvé, amellyel növekedhet az alkalmazottak egyéb
vállalkozás keretei között
történõ foglalkoztatása.
A Kft. stratégiájának középpontjában áll, hogy a
cég a meglévõ megrendeléseit bõvíteni tudja: újabb
piaci frontot nyisson, ezzel
elõsegítve a Kft. piacképességének megõrzését, jelenlegi munkavállalóinak további foglalkoztatását.
(X)

konyha, egyedi fûtés) Irányár: 6,4 M Ft

nyesen kialakított gázfûtéses családi ház,
garázzsal eladó.

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

ELADÓ INGATLANOK
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.
Paks–Dunakömlõdön a Csárda utcában 3 szobás, konyha+étkezõs, fürdõszobás, hagyományos fûtésû családi ház eladó. Irányár 9,2 M Ft.
Pakson a Virág utca végében 2996 m2-es,
2529 m2-es építési telkek eladók. Irányár:
5,2 M Ft, 5 M Ft

Pakson a lakótelep központjában a Babits
utcában liftes lépcsõházban második emeleti kétszobás erkélyes lakás azonnal beköltözhetõen eladó. Irányár: 8,4 M Ft.
Pakson a Tavasz utcában 180 m2 területen 40
m2-es családi ház (étkezõ + nappali, fürdõszoba, szoba, kamra) eladó. Irányár: 5,6M 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 Szent István téren a mozi udvarban lakás eladó (2 szoba, fürdõszoba,

A Paksi Vízmû Kft. értesíti a város
lakosságát, hogy az üzemeltetésében lévõ

ürgemezei strandot
2007. június 1-jén megnyitottuk.
Nyitva tartás:
6–8-ig úszók
9–20 nagyközönség számára
Szeretettel várjuk
a fürdõzni és úszni vágyókat!
Paksi Vízmû Kft.

Pakson a Kápolna utcában 130m2 alapterületû húsz éve épült gázfûtéses családi ház
eladó. Irányár: 23,5 M Ft.
Pakson a Fehérvári úton központi fûtéses,
garázsos 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 16,8 M Ft.
Pakson a Kossuth l utcában 3 lakásos társasházban 2,5 szobás felújított gázfûtéses lakás
eladó. Irányár 11,5 M Ft vagy 3 szobás óvárosi
családi házra cserélnénk.
Németkéren Kassai utcában 5 szobás igé-

Pakson az Arany János utcában 4 szobás,
nappali + étkezõs családi ház, nagy garázzsal 800 m2-es telken eladó.
Madocsai külterületen 39,6 ha. erdõterület 1
részben szántó eladó. Ár megegyezés szerint.
Ügyfeleimnek 3 szobás, erkélyes paksi
lakótelepi lakást keresek.
Részletes információ: Fonyó Lajos
ingatlan értékbecslõ-közvetítõ.
Tel.: 70/310-8374, fax: 75/314-119
email: fonyolajos@freemail.hu

MEGÉRKEZTEK
A 2007-ES ÚJ
NAPSZEMÜVEGEK
Jöjjön, tekintse meg márkás napszemüvegeinket! Védje szemét garantáltan
UV-szûrõs lencsékkel.

Fényre sötétedõ dioptriás lencseakció
20-40% kedvezménnyel kapható.

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

