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Rekordév
az erõmûben
Megdõlt az eddigi termelési rekord. A paksi atomerõmû minden eddiginél több villamosenergiát állított elõ tavaly.
A termelés 14.676 Gwh, mely
2,4%-kal meghaladja a tervezettet. Az árbevételt illetõen 8,8%kal teljesítették túl a tervet. A tavalyi évben a vállalat árbevétele
130,4 Mrd forint volt. Minderrõl a
már hagyományos évértékelõ-évindító tájékoztatón számoltak be
a Magyar Tudományos Akadémián. Hamvas István beszámolt róla, hogy a négyes után az egyes
blokkon is befejezték a teljesítménynövelést, júliusban a reaktor elérte a 108%-os teljesítményt.
(Folytatás a 6. oldalon)

Paks, Dózsa György út 21.
Telefon: (06 75) 519 130

Beiskolázás: demográfiai mélyponton,
Írásunk a 3. oldalon
költségvetési szorításban
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Kék hírek
Frontálisan ütközött két
személyautó Paks határában a hatos úton. Bakonyi
László elmondta a vasúti
múzeumnál, a 107-es kmnél elõzött egy Skoda, de az
elõzés után elvesztette uralmát a gépjármû fölött és
nem tudott visszatérni saját sávjába. Az autó összeütközött egy Budapest irányából érkezõ Opellel, amiben négyen ültek, tette hozzá a paksi kapitányság közlekedésrendészeti alosztályának vezetõje. Az utat a
helyszínelés idejére teljes
szélességben lezárták, a
forgalmat a Sánchegyre terelték. Az Opel egyik hátsó
ülésen ülõ utasát mentõhelikopter szállította Pécsre,
a többi sérültet – köztük a
Skoda dunakömlõdi sofõrjét, aki egy negyven év körüli férfi – a szekszárdi kórházba vitték. Bakonyi László hozzátette, az elsõ információk szerint az Opelt vezetõ harminc év körüli hölgyön kívül mindenki súlyosan megsérült, õ viszont
könnyû sérüléssel került
kórházba. A baleset kivizsgálására szakértõket vonnak be.
A Paksi Rendõrkapitányság tájékoztatása szerint
február 28-án 16.40 körül a
6-os számú fõút 92 km-nél
– Paks és Dunaföldvár között – egy BMW személygépkocsi vezetõje az elõzésbõl visszatérve elvesztette uralmát a jármû felett, a menetirány szerinti
jobb oldali árokba sodródott és többször megpördült a tengelye körül. A
baleset következtében a
jármû paksi vezetõje és
utasa nyolc napon túl
gyógyuló súlyos sérülést
szenvedett. Az anyagi kár
egymillió forint.
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Helytállt a megfiatalodott állomány

Kiegyensúlyozott, jó rendõri
munka folyt egész Tolna megyében, így Pakson is. Az
eredmények javultak, a bûncselekmények száma csökkent, az önkormányzatok és
a lakosság elfogadta és segítette a rendõrség munkáját,
értékelte dr. Soczó László, a
paksi Rendõrkapitányság
állománygyûlésén a 2007ben végzett munkát. A megyei rendõrfõkapitány kiemelte, hogy ezeket az eredményeket úgy érték el, hogy
létszámhiánnyal küzdenek,
miközben egyre több feladatuk akad. A létszámproblémát dr. Kuti István, Paks
rendõrkapitánya is kiemelte
évértékelõjében. Mint elmondta, tavaly huszonegy
kolléga távozott az állományból, ami a teljes lét-

Pénzügyi területre
min. érettségivel
rendelkezõ
munkatársat keresek.
Jelentkezés SMS-ben:
30/ 9374-340

AZ EMBERI
ELME
ANATÓMIÁJA
06 70/614 7007

szám több mint
húsz százaléka.
A probléma leküzdése önmagában is nehézséget
okoz,
ugyanakkor
hosszú és nehéz
az a folyamat,
amíg kész, magabiztos, szakmai hivatásának
csúcsán
lévõ
rendõröket tudnak adni. Ami a
statisztikát illeti,
tavaly csökkent
a balesetek, illetve a baleseti sérültek száma
a paksi kapitányság illetékességi területén, ugyanakkor a balesetben elhunytaké
nem. – A kapitányság felderítési mutatója közel 49 százalék, a nyomozások eredményessége közelít a hetven
százalékhoz, és ezek valós
számok – húzta alá a kapitányság vezetõje. A bûncselekmények
struktúrája
megegyezik a korábbi évekével. Az év második felében
ismét megjelent egy olyan
elkövetési mód, amire korábban már volt példa Pakson és környékén. Ez az idõs
korúak sérelmére elkövetett
trükkös lopás, amikor az elkövetõk különbözõ ürügyekkel keresik fel az illetõt, kifigyelik, hogy hol tartja értékeit, és miközben elterelik

figyelmét, eltulajdonítják
azokat. Dr. Kuti István
hangsúlyozta, hogy a megelõzés érdekében nagy szükség van a lakosság együttmûködésére. Ez nincsen
másként a közlekedésben
sem. Az utakon megjelent és
egyre inkább tapasztalható
az agresszió, ezért arra kérik a közlekedõket, hogy tanúsítsanak önmérsékletet.
Az évértékelõ állománygyûlésen az eredmények mellett
a 2008-as esztendõ feladatait is meghatározták. A fõbb
prioritások között szerepel
bûnügyi szakterületen a kiemelt bûncselekmények számának csökkentése, a felderítés eredményességének
növelése. Ebbe a kategóriába tartoznak a lakásbetörések, tanyafeltörések, rablások, a veszélyeztetett korcsoportok, azaz idõsek és fiatalkorúak sérelmére elkövetett bûncselekmények. A
kisebb településeken a személyzeti munkát aktívabbá
kell tenni. Bizonyos településekrõl hiányoznak a körzeti megbízottak, ezt mihamarabb orvosolni kell. Közrendvédelmi területen, azaz
az egyenruhás kollégák tekintetében pedig, ha mindenhol nem is, de a veszélyeztetettebb területeken
aktívabb jelenlétet vár és
követel meg a kapitány.
-kgy-
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Demográfiai mélyponton, költségvetési szorításban
Sajnálattal vettük tudomásul a döntést, hiszen a

szülõi visszajelzések alapján számítottunk arra, hogy két
osztályt indíthatunk. Az viszont tény, hogy a gyermekszám folyamatosan csökken és a a probléma ebbõl fakad
– reagált Schmidt Klára. A Deák Ferenc Általános Iskola
igazgatója ugyanakkor tudja, az önkormányzatnak meg
kellett hoznia a döntést, amit a gazdasági okok indokolnak. Minden iskolát sújt a demográfiai változás, de a tavalyi adatokhoz képest a Deák szenvedi a legnagyobb
hátrányt, felére, azaz egyre csökken az indítható osztályok száma, fejtegette az iskolavezetõ. Ennek – mint hozzátette – a pedagógusok létszámát illetõen is lesznek
következményei, de errõl a beíratás után fognak majd
dönteni.
Kevesebb a leendõ általános
iskolás, nehezebb az induló
osztályok, létszámok meghatározása. Ez derül ki
egyebek között abból, hogy
a polgármesteri hivatal
munkatársai tizenegy verziót dolgoztak ki a következõ
tanévben induló elsõ osztályokat illetõen. A kérdéssel
a képviselõ-testület legutóbbi ülésén foglalkozott. –
Nem jó döntést hoztunk,
csak a rosszak közül a legjobbat – mondta dr.
Potoczky Iván. Hogy minden iskolában tartható legyen a létszám, ragaszkodnia kell az önkormányzatnak a körzethatárokhoz,
tette hozzá az oktatási és
kulturális bizottság elnöke.
A kötelezõ felvételt biztosító iskolákat, körzeteket úgy
határozták meg, hogy a törvényi létszámelõírások min-

Jámbor Jánosné

Most nem érint az iskolaválasztás, de biztosan nem
mennék jobb iskola remé-

Nem a döntés, a helyzet a problémás, jellemezte az

iskolai beíratással kapcsolatos problémakört a Pro Artis
mûvészeti iskola igazgatója. A gond Hartmann József
szerint a balettet illetõen ott kezdõdik, hogy míg korábban lehetõségük volt az óvodákban elõképzést tartani,
erre egyre kevesebb intézményben van lehetõség, hiszen
az óvodák többnyire a saját pedagógiai tervükben szereplõ témaköröket preferálják, nem a kívülrõl érkezõket.
Kevesebb az olyan szülõ is, aki elkötelezi magát arra,
hogy nyolc éven át tanórai rendbe illesztve balett-tagozatra járatja gyermekét. Az iskola ezt felismerve szeptemberben modern-kortárs tánc szakot indít, s a délelõttivel
szemben a délutáni oktatást helyezi elõtérbe.
denütt betarthatóak legyenek. A körzethatárok kialakítása az egyes iskolák természetes
vonzáskörzete
alapján
történt.
Dr.
Potoczky Iván arra is kitért,
hogy az osztályok és azon
belül azok létszámának
meghatározása során nem
hagyhatták figyelmen kívül
azt a tényt sem, hogy a ványében a város másik végébe. A nagyobbik fiamnál tanító nénit választottunk, de
még azt sem kellett volna,
hiszen nem magunknak választunk, hanem a gyermekünknek, s neki lehet, hogy
más felelne meg. Én a kisebbik fiamat biztosan a
legközelebbi iskolába fogom íratni. Nyugodtabban
elengedhetem, nem kell átutaznia a várost, elég egy
zebrán átkelnie.

Fotó: Paksi Hírnök archív (fent), Molnár Gyula (lent)

ros intézményfenntartó társulást mûködtet Pusztahencsével és Németkérrel.
Az ott induló elsõ osztályok
gyermeklétszámát is számba kell venni a statisztikánál. Ez pedig azért fontos,
mert, ha nincs megfelelõ
létszám, nem kapja meg a
város az egy gyermekre jutó teljes normatívát. –A

Ijjas Ildikó

Én a szabad iskolaválasztás
híve vagyok. Gyapán élünk,
az iskolabusz adott iskolá-

központi költségvetésben
irányszámok és keretszámok vannak, amelyek bármilyen furcsa, de gyerekeket jelentenek. Nyilvánvaló
célunk, hogy az egyre erõsödõ költségvetési nyomás
ellenére az intézményi keretünket fenntartsuk – tette hozzá a bizottság elnöke.
Péterné Iker Ivett a hivatal oktatási és kulturális
csoportvezetõje úgy tájékoztatott, hogy 272 tanköteles korú gyermek van,
szüleik közül száz úgy nyilatkozott, marad az óvodában gyermeke. Húsz fõ körül van azoknak a száma,
akik várhatóan a katolikus
iskolába járnak majd, így a
három önkormányzati iskola 152 elsõ osztályoson osztozik. Az OKB által elfogadott verzió szerint két korábbi kedvezményt nem
tudnak figyelembe venni a
beíratáskor. Az egyik a balett-tagozatosokat érinti, a
másik a testvéreket. Korábban automatikusan felvételt nyert a Bezerédj iskolába, aki balett-tagozatra
jelentkezett, idén mivel
csupán három-négy érdeklõdõ van, s ez még csoport
indítására sem elegendõ,
nemhogy osztályéra, így ez
már nem rendezõ elv a felvételnél.
(Folytatás a 4. oldalon)
hoz, óvodához vinné a gyerekeinket, de mi inkább nap
mint nap kocsival hozzukvisszük õket. A döntés
egyébként nem könnyû, egy
szülõt könnyû átverni, hiszen hall ilyet is, olyat is. A
nyílt nap nem sem könnyíti
meg a döntést, hiszen az
más, mint hétköznapok. Én
mégis annak a híve vagyok,
hogy legyen verseny, és maradjanak életben azok az intézmények, ahol megfelelõ a
színvonal.
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(Folytatás a 3. oldalról)
Nem tudják figyelembe
venni az idén azt sem, ha
valakinek a testvére körzeten kívüli iskolába jár, hiszen az ezt megengedõ önkormányzati rendeletet a
képviselõ-testület hatályon
kívül helyezte. Péterné
Iker Ivett elmondta, az eddigi információk szerint ez
az iskolába készülõk kis
hányadát, legfeljebb kilenc
gyereket érint. Alaphelyzetben a lakóhely szerinti
körzet iskolájában fogadják a gyerekeket. Ha a szülõ más iskolát szeretne választani, ott várólistára kell
iratkoznia.
A beíratás lezárulását követõen döntenek az intézmények arról, hogy ezeket
az igényeket teljesíteni
tudják-e.
A Bezerédjben kettõ, a
Deákban egy és a II. Rákóczi székhelyén három osztály indulhat. A minimális
osztálylétszám 21 fõ, az
óvodákban pedig 20.
Az óvodai beíratás az intézmények székhelyén történik, körzetek nincsenek.
Az óvodai és általános iskolai beíratás idõpontja:
2008. március 27-28. (csütörtök - péntek) 07.3017.00-ig.
Péterné Iker Ivett arról
is tájékoztatott, hogy idén
is készült egy tájékoztató
füzet. Az Óvodába-iskolába
beíratás 2008 címû kiadványból tájékozódhatnak a
szülõk a 2008/2009-es tanévre vonatkozó beíratás
idejérõl, rendjérõl, a körzethatárokról, valamint elolvashatják az intézmények ismertetõit és nyílt
napjainak idõpontjait. Az
általános iskolák és óvodák
mellett a Pro Artis mûvészeti iskola is bemutatkozik a kiadványban.
A tájékoztató füzethez a
bölcsõdékben, óvodákban,
iskolákban és a polgármesteri hivatalban lehet hozzájutni.
-vida-
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Elhunyt Stenger Pál
Elhunyt Stenger Pál, Paks
város díszpolgára, Pro
Urbe kitüntetettje. Temetése Reichershofenben, a városi temetõben lesz szombaton reggel kilenc órakor,
a katolikus szertartás rendje szerint.
Stenger Pál 1925-ben,
Kömlõdön született. Õ is részese volt a kitelepítettek
keserû sorsának. 1947 óta élt
Németországban, volt kereskedõsegéd, kõmûves, dolgozott a német villamos mûveknél. Egyik kezdeményezõje volt a testvérvárosi kapcsolat kialakításának, az
1989-ben aláírt szerzõdés a
mai napig érvényben van.
Paks város önkormányzata
1993-ban Pro Urbe kitüntetést adományozott részére,
2001. október 23-án a dísz-

polgári címmel ismerték el
tevékenységét, mert rendkívül sokat tett a két város
kapcsolatért.
Egy évvel ezelõtt érkezett
a hír, hogy jelentõsen romlott Stenger Pál egészségi
állapota, akkor Hajdú János
polgármester, dr. Blazsek
Balázs címzetes fõjegyzõ és
Herczeg József tanácsnok
háromnapos
látogatásra
Reichersthofenbe utazott
hozzá.
A nyolcvanhárom éves korábban távozott Stenger Pál
temetésén jelen lesznek
testvérvárosunk elöljárói,
valamint Paks önkormányzatának delegációja. A küldöttséget Herczeg József tanácsnok vezeti, tagjai lesznek Hetzmann Albert, a Német Kisebbségi Önkormány-

A honatya bõvítést sürget
Az atomenergia mellett érvelt a parlamentben Tóth
Ferenc. A paksi körzet országgyûlési képviselõje az
ország 2020-ig érvényes
energiakoncepciójáról szóló
általános vitában fejtette ki
véleményét. Hozzászólásában a stratégia hiányosságainak taglalása mellett a
nukleáris energia fontosságára is rámutatott. – Az
atomenergia a jelen és a jövõ energiaforrása. Ma Magyarországon birtokában
vagyunk annak a tudásnak,
képességnek, s ez egyre kevesebb dologról mondható
el, ami e bonyolult technológia üzemeltetéséhez szükséges – fogalmazott. Kiemelte,
hogy nukleáris energia nélkül elképzelhetetlen Magyarország energiaellátása.
A paksi atomerõmû üzemidõ-növelése, mely eldöntött
tény, ezt szolgálja, de bõvítésre is szükség van. Tóth

Ferenc felszólalásában rámutatott, ma politikai tehetetlenség, holnap pedig a
gyártási, építési kapacitások
hiánya lesz a fejlesztések fõ
akadálya. A kormányoldalról érkezõ reakciók összességében egyetértettek Tóth
Ferenc mielõbbi döntést
sürgetõ felvetésével.
– Természetesen mindent
meg kell tenni, és meg kell
követelni a nukleáris energia biztonságos felhasználása érdekében. Ehhez a szakértelem, az intézményrendszer adott és mûködik, a jogi, szabályozási következetlenségek felszámolása pedig
legyen a kormány sürgõs
feladata – húzta alá. A paksi
választókerület országgyûlési képviselõje elmondta,
örömmel üdvözli, hogy a téma a parlament elé került,
de a koncepció még sok finomításra, módosításra szorul.
-vt-

zat elnöke, Faller Dezsõ, a
paksi önkormányzat frakcióvezetõje és Etessy Gábor
vállalkozó.
A paksi delegáció elviszi a
megemlékezés magyar nemzeti színû szalaggal átkötött
koszorúját, és földet arról a
településrõl ahonnan származott.
Kiss G. Péter

A Paks-Géderlak között

üzemelõ komp menetrendje
megváltozott. A jövõben 7tõl 12 óráig, majd 14-tõl 17
óráig közlekedik óránként.
Igény esetén különjáratot
biztosít a Charon Hajózási
Kft. A kompátkeléssel kapcsolatban bõvebb információ
a (20) 539-2617-es kikötõi telefonszámon kérhetõ.
Nagy tavaszi könyvvásárt

hirdet a városi mûvelõdési
központ
könyvtára.
A
könyvtár használt könyveibõl, mintegy 1000 kötet
könyvbõl válogathatnak 8
forinttól 800-ig áron. A beiratkozott olvasók elõnyt élveznek a vásárlásnál, tájékoztatott Gutai Istvánné. A
könyvtár vezetõje arról is
hírt adott, hogy március 3án hétfõn tartotta soros öszszejövetelét az olvasóteremben az irodalmi önképzõkör.
Az e havi kötelezõ olvasmány Sántha Ferenc Sokan
voltunk címû novellája. Bevezetõt Serdültné Benke
Éva mondott.
Fotó: Kiss G. Péter
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Munkácsi püspök a paksi szószéken

Pakson vendégeskedett az
elmúlt hétvégén a munkácsi
római katolikus egyházmegye püspöke. A püspök három alkalommal hirdetett
igét a húsvétra való felkészülés jegyében. A meghívás
személyes ismeretség alapján született, mondta el dr.
Keresztes Pál paksi plébános. Majnek Antal nem elõször járt nálunk, a hetvenes
években az erõmûépítés miatt jött Paksra mint a Buda-

pesti Mûszaki Egyetem hallgatója. A villamosmérnöki
diploma megszerzése után
azonban elszegõdött a ferencesekhez, Kárpátaljára került, ahol õ vezette az 1989
óta mûködõ ferences misszió
munkáját. II. János Pál pápa
1996-ban a frissen alakult
kárpátaljai egyházszervezet
püspökévé szentelte fel,
majd 2002-ben az önálló egyházmegye létrehozásakor
megyéspüspökké nevezte ki.
– Nekünk ott kell dolgozni,
ahol szükség van, ott, amit
mások már elhagytak – fogalmazott a püspök a ferencesek munkájáról. Ukrajnában erre – mint elárulta –
nagy szükség volt és van.
Munkájuk jelentõs részét
karitatív tevékenység teszi
ki most is, ingyenkonyhákat
mûködtetnek, árvaházakat
építtetnek, vannak óvodáik,

iskoláik. Az árvaházak esetében támaszkodhatnak az
államra, sokat segít hét ilyen
intézményük fenntartásában. Az évek óta épülõ-készülõ líceum befejezésében
viszont elkel a segítség. A
két árvíz után érkezett is sok
adomány, amelyekért Majnek püspök egy-egy látogatása során igehirdetései alkalmával mond köszönetet.
A paksiak is igyekeztek adományokkal segíteni a kárpátaljai magyar közösségnek, gyûjtöttek a három igehirdetés során. A Fidesz és a
KDNP helyi szervezete is
adományakciót szervezett a
munkácsi püspök érkezésének hírére. Bordács József
Fidesz-elnök tájékoztatása
szerint 50 ezer forint készpénzt, gyógyszert és tartós
élelmiszert küldtek Kárpátaljára.
Vida Tünde

Ismét díjazták a legjobbakat

Kilencéves múltja van már az
Iparoskör tavaszköszöntõ
báljának. A tíz esztendeje alakult Paksi Iparos és Vállalkozói Kör ezúttal kicsit módosított a jól bevált recepten, a régi helyszín helyett a felújított
Duna Hotelben tartotta öszszejövetelét, s egy néhány évvel ezelõtt letûnt hagyományt
is újraélesztett. Korábban
minden évben átadták az Év
sportolója címet a Paksi Labdarúgó Klub szervezésében,

de három éve erre nem került
sor. Az Iparoskör ezt karolta
fel, mert mint Kovács Sándor
elnök köszöntõjében elmondta, Paks sokat áldoz a sportra,
remek eredményei vannak,
kár volna, ha legjobbjairól
nem emlékezne meg ilyen
formában. A szervezet nem
maga döntött arról, kinek jár
a cím, a lakosságot szólították
szavazásra. Közel ezren ezt
meg is tették, s nyolc hölgyre,
harminc férfisportolóra vok-

Fotó: TelePaks Városi Televízió (fent), Molnár Gyula (lent)

soltak. A nõknél az ASE vb és
Eb-bronzérmes
cselgáncsózója, Mészáros Anett kapta
a legtöbb szavazatot, aki már
biztosan ott lesz a pekingi
olimpián. A férfiak közül Kozmann György, az ASE négyszeres világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes kenusa kapta a legtöbb szavazatot. A díjat – mely a DC Gépszer Kft. jóvoltából pénzjutalommal is járt – a cégtulajdonos dr. Hüse István mellett
Tóth Ferenc országgyûlési
képviselõ, Hajdú János polgármester, valamint az
Iparoskör elnöke, Kovács
Sándor és alelnöke, Artim
András adta át. A bálon a
Csillag Showtánc Egyesület
tagjai, Czina Boglárka és Széles András ifjúsági magyar
bajnok versenytáncosok, valamint Janicsák István és a
veresegyházi asszonykórus
szórakoztatta a közönséget.
-tv-

5

Kétéves
a Fidelitas
Idén februárban már második éve annak, hogy
Hanol János a közélet
iránt érdeklõdõ paksi fiatalok egy csoportjával
megalapította a Fidelitas
helyi szervezetét. Az eltelt két év alatt sokat fejlõdött a csapat és megannyi programot szervezett: présházbuliktól a
kampányoláson,
adománygyûjtésen és egyéb
politikai akciókon át egy
saját focicsapat létrehozásáig széles és színes az
a paletta, amely a mûködésünket kitölti.
– Célunk, hogy megszólítsuk és összekovácsoljuk a
paksi fiatalságot, segítve
õket abban, hogy megtalálják a nekik megfelelõ,
hasonló
gondolkodású
embereket. Feladatunknak érezzük a Fidesz
társszervezeteként, hogy
tagjaink számára világossá tegyük a polgári értékrend alapvetõ eszméit –
fogalmazott Hanol János.
Azt szeretnék, hogy ez a
társaság összetartó és értelmes vitákra nyitott tagokból álljon, akik az itt
szerzett tapasztalatokat
felhasználva
késõbb,
majd az életben nyitott
szemmel járó, öntudatos
emberek lesznek.
– Ebben a munkában
nagy segítséget jelent
Bányai Péter és Szebényi
Roland alelnökök aktivitása is – tájékoztatott
Hanol János elnök. Öszszejöveteleiket havonta
tartják immár a Kossuth
Lajos utcai új irodában.
Az alakulás évfordulóját
és egyben az új klubhelyiség avatását házibulival
tették emlékezetessé.
-tünde-
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ATOMERÕMÛ

Rekordév az erõmûben
(Folytatás a címlapról)
A mûszaki vezérigazgató-helyettes rámutatott, ez a tény
is közrejátszott abban, hogy
a társaság minden eddiginél
több villamos energiát termelt. – Ezzel változatlanul
meghatározója a hazai áramtermelési piacnak a paksi
atomerõmû, a hazai termelés
36,8%-át adja. Mindezt továbbra is a legolcsóbban: ma
a versenyképes szabadpiaci
villamos
energia
ára
12,3–15,6 Ft/kWh között mozog, Pakson az 1 kWh-ra jutó
villamosenergia-árbevétel
9,43 forint volt. Az erõmû
versenyképessége hosszú távon fenntartható, többek között a blokkok teljesítménynövelésének folytatásával, az
üzemidõ-hosszabbítással, a
költséghatékonysági programmal, valamint az MVM
Csoporton belüli szinergiák
kihasználásával. – A paksi
atomerõmû 1992 óta minden
évben az inflációnál kisebb
mértékben emelte az árat,
ami garantálja versenyképességét – húzta alá a vezérigazgató-helyettes. Beszámolt arról is, hogy sokat áldoznak a biztonság fejlesztésére. Mindezt – mint mondta
– jól példázza, hogy egyetlen
olyan esemény sem történt,
mely felkerült volna az INES
nemzetközi eseményskálára,
mely a biztonsági jelentõséggel bíró történéseket minõsíti. – A biztonságos mûködés
továbbra is az elsõdleges
szempont, ezt szakembergárdánk hozzáértése és a jól

szervezett munka garantálja
– tette hozzá.
A szakma elismeri, a lakosság támogatja a paksi atomerõmû mûködését. Az elõbbit
például a napokban véget ért
nemzetközi vizsgálat bizonyítja, az utóbbit a rendszeresen végzett közvéleménykutatások eredményei, miszerint az elfogadottság folyamatosan 70% felett van.
Az aktuális feladatokat illetõen Hamvas István és dr. Molnár Károly, az igazgatóság elnöke beszélt arról, hogy a
másik két blokkon is végrehajtják a teljesítménynövelést, amire 2009-ben kerül
sor. – Két évre elegendõ
üzemanyagot kell tárolnunk.
Ésszerû ezt felhasználni, s
utána átállni a megnövelt teljesítményhez szükséges új típusú fûtõanyagra – mutatott
rá dr. Molnár Károly. Beszélt
arról is, hogy a törvényi változások miatt tavaly nagy létszámban mentek nyugdíjba
szakemberek, pótlásuk nagy
kihívást jelentett a cég számára. A létszám egyébként
kevesebb, mint az elõzõ években, de az üzemidõ-hosszabbítás ismét karrierlehetõséget jelenthet a fiatalok számára.
A tervezett élettartam megnövelése tekintetében a 2008as év fontos mérföldkõ, decemberre kell elkészíteni és
az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági
Igazgatósága elé tárni a
program dokumentációját.
Vida Tünde

Jól vizsgázott Paks

Elégedetten távozott a
WANO – Atomerõmûveket
Üzemeltetõk Világszervezete
– hatfõs szakértõ gárdája a
paksi atomerõmûbõl. Ezúttal
utóvizsgálatra érkezett a
nemzetközi – cseh, ukrán,
orosz, finn és szlovák tagokból álló – csoport. A 2005-ben
megfogalmazott ajánlásaik
nyomán végzett intézkedésekre voltak kíváncsiak. Akkor összesen 19 témát jelöltek meg, ezek mindegyikében
jelentõs elõrelépés történt. –
A paksi atomerõmû eredményei jók, az összes területen
jelentõs elõrehaladást tapasztaltunk – mondta Jaroslav
Holubec, a vizsgálócsoport
vezetõje, aki egyben a mohi
atomerõmû vezérigazgatója.

Kovács József aláhúzta, tíz
esetben azt állapították meg,
hogy a felvetés nyomán az
intézkedés teljes körûen
megtörtént, kilenc esetben
azt, hogy a megvalósítás folyamatban van, de ahhoz természetébõl adódóan több
idõre van szükség. A paksi
atomerõmû vezérigazgatója
beszámolt arról is, hogy a
WANO 1992-es alakulásakor
a paksi atomerõmû volt az
elsõ, amely átesett egy ilyen
szakértõi viziten. A világszervezetben a tagság önkéntes, az erõmûvek a vizsgálatot is maguk kérik. Az
ellenõrzéseket nagy tapasztalattal rendelkezõ, erõmûépítésben, üzemeltetésben
és karbantartásban dolgozó
szakemberek végzik. A szervezet feladata, hogy tükröt
tartva az atomerõmûvek
üzemeltetõi elé rávilágítson
a hibákra, ugyanakkor a követendõ példákat is kiemelje. Paks esetében a tûzvédelmi és megelõzési programot
tartották példaértékûnek és
mások számára követendõnek, ezért ezt a szervezet saját honlapján közzé is tette.
-vt-

Hangos szirénateszt
Közel 97%-os eredménnyel
zárult a hétfõi hangos szirénapróba az atomerõmû harminc kilométeres körzetében. A három megyében telepített 227-bõl hét berendezés nem szólalt meg, tájékoztatott az országos katasztrófavédelem szóvivõje. Dobson
Tibor közölte, az ellenõrzés
96,9 százalékos eredménnyel
zárult, a hibák kivizsgálása
folyamatban van. Fejér megyében minden sziréna mûködött, Bács-Kiskun megyében egy nem szólalt meg
Hartán. Tolna megye települései
közül
Pakson,
Dunaszentgyörgyön, Szed-

resben, Zombán egy-egy,
Szekszárdon pedig két sziréna nem lépett mûködésbe. A
legközelebbi teszt április elsõ
hétfõjén lesz, akkor és a következõ hónapok elsõ hétfõjén úgynevezett morgató
próbát tartanak. Hangos
próba évente kétszer van, a
következõre szeptemberben
kerül sor.
A paksival egy idõben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a vegyi üzemek környékén is tesztelték a riasztórendszer. Az ottani ellenõrzésen Dobson Tibor közlése
szerint mind a 31 jelzõberendezés megszólalt.
-tVFotók: Vida Tünde
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Márciusi gondolatok
Emlékek 1848-ból:
Jámbor Pál, Paks szülöttje, aki nem csupán Petõfi kortársaként verseivel volt jelen a közéletben, hanem a márciusi
ifjak társaságában is rendszeresen megfordult, így emlékezik 1848-ra:
„Ne hasonlítsátok össze az 1848 elõtti idõket a mai korral,
mert akkor kegyelet, tekintély, meggyõzõdés, hit, egyszóval
közszellem volt; míg ma csak két uralkodó érzelem van: az
önhit és önérdek.
Vajjon ki teremtette akkor a közszellemet? A sajtó, a nemzeti kör, a színház, a megyei élet.
Ha a triumvirátus: Vörösmarty, Bajza és Toldy megjelentek az akadémia páholyában, minden szem rajtuk függött;
ha a Szózat költõje kilépett a házból, utcáról utcára kísérte
a fiatal író, hogy õt valamikép üdvözölhesse. Ma a fiatal
ember többnyire végrehajtás és hivatal után fut.
Az a költészet kora volt, ez a valóságé. (…)
…Mi szép volt akkor elöttünk a jövõ! Szabadság lakott az
utcán, a szívekben, a sajtóban, a színpadon, a szószéken. Ez
volt Magyarország tiszta hajnala.”
A hajnal, a márciusi megemlékezések reggelén is kipirulva,
tisztán érkezik. Ünnepélyesen.
Az ünnep – legyen családi, nemzeti – számvetés. Nagy ünnepek alkalmával felemlegetjük a korábbiakat, a régieket, és
az emlékezés mellé állított fényképeken visszaköszön a
múlt. Fényképek: a közelmúlt digitalizált fotói, a huszadik
század „tumpekmihályos” képei – és egy letûnt század dagerrotípiái.
Persze mindenki mást keres és lát a képeken. 2006-ban ta-

lálkoztam egy szénégetõ indiánosodó szemével, azóta sem
feledem. Tumpek Mihály fényképészmester képein erõs
csontú férfiak, dolgos kezû asszonyok hívnak, üljek le kicsit.
Kérdezném õket márciusi reggelekrõl, vigasztalan tavaszokról…
S nézem a tizenkilencedik századi dagerrotípiát, Petõfi
Sándort. Nem idealizált Petõfi kép. Várkonyi Nándor a
Nyugat 1940-es számában megjelent Petõfi arca címû tanulmánya szerint az összes létezõ kép közül ez az egyetlen,
amely hasonlít Petõfire.
Március van. Petõfi arcképe, a forradalom képei kerülnek
elõ. Év közben alig-alig találkozunk velük. Képek a szabadságharc eseményeirõl, azokról a napokról, amelyek a
mi életünknek is megteremtették, legalább részben, a feltételeit.
’48 talaján állunk, polgári lábakon, bátran beszélhetünk róla. A szavakat nehezen találjuk, mert távol vagyunk tõle, értékeink mások, ízlésünk is megváltozott.
Suhai Pál írja a Tudósítások a katedráról címû könyvében:
„Petõfi, a »néptribun« már akkor, életében kezdte elveszíteni a népszerûségét. Ma szinte idõszerûtlen ez a szigorú erkölcsû ember. Vagy éppen ez: a tiszta erkölcs, a megvesztegethetetlen autonóm jellem az õ aktualitása, a ma forradalmisága? De ki is volt õ valójában? Beszélünk róla, idézzük,
és talán nem is ismerjük. Talán nem is tudjuk, hogy nem
ismerjük? Önmagunkat vajon ismerjük-e? Ki volt Petõfi?
Kik vagyunk?”
Babitsot idézve: „Hol a szem, szemével farkasszemet nézni?
/ Ki meri meglátni, ki meri idézni / az igazi arcát?”
Tell Edit

Interneten érkezik az adóigazolás
Elektronikus úton is kérhetõ adóigazolás az APEH-tõl 2008. január elseje óta. Az
erre kialakított feldolgozó rendszer egyszerûsíti, illetve gyorsítja az adóhatósági
ügyintézést, ennek eredményeként az igazolást elektronikus formában kérõ adózók
a törvényben elõírt nyolcnapos ügyintézési határidõnél akár hamarabb is hozzájuthatnak a kért igazoláshoz.
Elektronikus úton kétféle
adóhatósági igazolás kérhetõ, az APEH által nyilvántartott adónemekrõl adatot szolgáltató adóigazolás, illetve az
ezt a vámtartozásokkal kibõvítõ együttes adóigazolás. Az
adózónak igényléskor el kell
döntenie, hogy az adóigazolást elektronikus formában
vagy papíron kéri. Utóbbi
esetben azt is eldöntheti,
hogy az adóigazolást postai
úton vagy személyesen, az
APEH ügyfélszolgálatán kívánja kézhez kapni. Aki papíron kéri az igazolást, azzal a

hivatal papíralapú ügyintézést folytat, aki elektronikus
úton kéri az igazolás kiadását, azzal pedig az APEH emailben intézi az esetleges
hiánypótlásokat. Célszerû
elõre tájékozódnia az ügyfélnek, hogy az igazolást kérõ
szervezet milyen formában
várja azt, ugyanis a két ügymenet nem átjárható! Ez azt
jelenti, hogy aki elektronikus
formában kérte az igazolást,
az mindenképpen e-mailben
fogja megkapni. Ha kiderül,
hogy mégis papíron van rá
szüksége, akkor újra kell

kezdeményeznie az eljárást,
újra be kell fizetnie az illetéket, olvasható az APEH DélDunántúli Regionális Igazgatóságának tájékoztatójában.
Az adóigazolások elektronikus igényléséhez szükséges
nyomtatvány az APEH honlapjáról, a www.apeh.hu oldalon letölthetõ, így a teljes
ügyintézés kényelmesen, otthonról lebonyolítható. Az
elektronikusan igényelt igazolások feldolgozó programja gyorsabb ügyintézést tesz
lehetõvé, így akár a törvény-

ben meghatározott nyolcnapos határidõnél rövidebb idõ
alatt is hozzájuthat az adózó
a kért igazoláshoz. Adóigazolást az interneten az adózó,
törvényes képviselõje, illetve
állandó meghatalmazottja,
vagy adóigazolás, együttes
adóigazolás
elektronikus
úton való intézésére jogosult,
regisztrált képviselõje kérhet. Az igénylésre szolgáló
nyomtatvány az APEH
ABEV nyomtatványkitöltõ
programjával kitöltött kérelem, melyet az Ügyfélkapun
keresztül lehet eljuttatni az
adóazonosító szám szerint illetékes APEH igazgatósághoz. Egy példányú igazolás
esetén az eljárás kétezer forintos illetékét egyidejûleg
be kell fizetni, az igazoláskiadásnak ugyanis feltétele az
eljárási illeték megfizetése.
-kgy-
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Nõnek lenni
a 21. században
Március 8-a a nemzetközi nõnap. Eredeti, munkásmozgalmi jellegét mára elveszítette. Jobbára apró gesztus
maradt, a férfiak virággal ajándékozzák meg a nõket.
Mi egy összeállítást teszünk a bokréták mellé, mely segítségével néhány paksi hölgy életébe pillanthatunk be.
S ha már nõnap adta a beszélgetések apropóját, arról
faggattuk õket, milyen szerintük a nõi szerep.
A nemzetközi nõnap az egyszerû, de mégis történelmet
alakító nõk napja, ami azt a
küzdelmet eleveníti fel, melyet a nõk évszázadokon át
vívtak azért, hogy a társadalomban egyenlõ jogokkal és
lehetõségekkel élhessenek.
1857. március 8-án emberibb
munkafeltételeket és magasabb fizetést követelõ textilipari nõdolgozók tüntettek
New York utcáin. 1866. szeptember 3. és 8. között az I. Internacionálé elsõ kongresszusán határozatot fogadtak el a
nõk hivatásszerû munkavégzésérõl. Ez a határozat annak
az évezredes sztereotípiának
kívánt véget vetni, mely szerint a nõk helye kizárólag otthon van.

Varga László nem rejti véka

alá, nem kultiválja a nõnapi
ajándékozást. Szerinte a virág nyûg, mert gondozni kell,
amúgy meg sok hölgy van a
családban, szinte lehetetlen
mindenkit számba venni.
Hétköznapokon pedig pláne
nem híve annak, hogy virágot
adjon a párjának, még azt
hinné, hogy rossz fát tett a

Az 1899-es II. Internacionálé alakuló közgyûlésén Clara
Zetkin hirdette a nõk jogát a
munkához, az anyák és gyerekek védelmét és a nõk széleskörû részvételét az országos és nemzetközi eseményekben. 1909-ben az Egyesült Államokban tartották
meg az elsõ nemzeti nõnapot
február utolsó vasárnapjára,
28-ára igazítva.
A nemzetközi nõnapot az
ENSZ is a világnapok közt
tartja számon, immár március 8-án. Magyarország a nõnapi felhíváshoz elõször 1913ban csatlakozott. Mára
hazánkban is elvesztette eredeti hangulatát, helyette a virágajándékozás a jellemzõ.
(Wikipédia)
tûzre. Ezek után mégis hiba
lenne azt gondolni, hogy a
PFC masszõrje nem ad virágot nõnapkor. Tudja, hogy ezzel örömet okoz, ezért nem
mulasztja el. Sõt, nem csak
ilyen kivételes alkalmakkor
kényezteti családja hölgytagjait, hanem mindenkor. Ezt –
mint tréfásan elárulta – nem
teljesen önzetlenül teszi, hiszen a viszonzás soha nem
marad el, cserében õ is számíthat a kényeztetésre.
Egyébként úgy véli, szomorú,
hogy kezd kihalni az emberekbõl az udvariasság, nõk
iránti tisztelet. Neki – miként
mondta – szerencséje van, hiszen Váczi László személyében egy olyan kollégára tett
szert, akitõl ilyen tekintetben
is sokat tanulhat.

A gyengébbik nem
Így emlegetjük magunkat,
így neveznek minket, nõket.
Máskor azt mondjuk, keményebbek vagyunk, mint a
férfiak, vállainkat több teher
nyomja.
Száz éve küzdünk az egyenjogúságért, közben elvárjuk,
hogy csak azért, mert nõnek
születtünk, kiváltságok illessenek bennünket. Engedjenek elõre az ajtón, segítsék
fel a kabátunkat, adják át a
helyüket a buszon.
Az egyenjogúságért folytatott harc eredményeként a
hatályos magyar törvények
tiltják a nemi diszkriminációt, élhetünk választójogunkkal, felsõfokú tanulmányokat folytathatunk, bármilyen hivatalt betölthetünk, és az elvégzett munkáért – elvileg – ugyanannyi
bért kapunk. Valójában persze vannak olyan munkakörök, ahol nem szívesen látnak bennünket, s valljuk be,
olyanok is akadnak bõven,
amit mi nem vállalnánk.
Megsértõdünk, ha a meghirdetett vezetõi állást nem
kapjuk meg, mert attól tar-

Váradi Zsolt saját bevallása

szerint is konzervatív elveket
vall a hölgyeket illetõen. Például az nem fordulhat elõ,
hogy szórakozni megy egy
lánnyal, s nem õ fizeti a számlát. Úgy gondolja, ez korosztályában nem túl általános. A
tizenhat esztendõs fiú számára azonban természetes, hogy
a nõkkel kivételesen kell bán-

tanak, hogy a beteg gyerek
miatt folyamatosan táppénzen leszünk. Ugyanakkor
természetesen nem jelentkezünk kazánkovácsnak. Karrierrõl álmodunk, ha kell keményen – férfiasan – helyt
állunk, aztán hazamegyünk,
kötényt kapunk a nyakunkba, tésztát dagasztunk, nem
csak a vacsora kedvéért, hanem azért is, hogy bizonyítsuk, összefér a karrier és a
hagyományos nõi szerep.
Az egyenjogúságért folytatott harc évtizedeket emésztett fel. Valószínûleg legalább ennyi idõ kell ahhoz,
hogy megadjuk a választ
ezekre a felvetésekre is. Addig is, jobb híján továbbra
is igyekszünk megfelelni
dolgozóként, vezetõként, háziasszonyként, anyaként és
feleségként. S addig is,
amíg egyenjogúsági küzdelmünk mellékhatásaként
nem sikerül „kiharcolnunk” az eltörlését, örömmel vesszük, ha a férjeinknek, fiainknak, fivéreinknek és kollégáinknak eszébe
jut a nõnap, és meglepnek
minket egy szál virággal.
Köszönet érte!
Vida Tünde
ni. Egyrészt így nevelõdött,
másrészt a tánccsoportban is
ezt a példát látja. A fiatalember Pécsre jár a Leõwey Klára Gimnáziumba, de hosszú
ideje tag a Tûzvirág Táncegyüttesben. – A tánc sok
esetben éppen ilyen gondolatokat sugall és jelenít meg, de
a tánccsoport férfitagjai is segítségemre vannak azzal,
hogy jó példát látok tõlük –
mondja. Egyébként, mint
mondta, a nõnapot nem igazán szokták ünnepelni, ez inkább jelképes. Nyûgnek
ugyan nem érzi, de csak a nagyon közeli hozzátartozóknak
szokott virágot vásárolni. Hasonló szerinte a Valentin-nap
is, van aki ezt, van aki azt tartja fontosnak.
-vtFotók: Molnár Gyula
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Kasza Istvánné
Fõállású paksi nagymamaként aposztrofálta minap egy
baranyai lap Kasza Istvánnét.
Irénke néni gyémántdiplomáját vette át, s találkozott régi,
tanítóképzõs évfolyamtársaival. A fõállású nagymama szerep mára nem teljesen igaz, az
unokák kirepültek, egyetemre, gimnáziumba járnak, a
nagymama ajtaján ritkán kopogtatnak.

Fél
évszázada
Kasza
Istvánnénak
valószínûleg
gyakran feltehették volna a
„hogyan tudja összeegyeztetni
a karriert a családdal” kérdést. Gyes, gyed nem volt, bölcsõde viszont szerencsére
igen, így hát ingázott az általa
vezetett iskola és a közeli bölcsõde között, hogy néhány hónapos csecsemõjét megszoptathassa. Annak, hogy itt is,
ott is meg tudjon felelni, a családon belüli munkamegosztás
volt a titka. – Nagyon összeszoktunk a férjemmel, mindent közösen csináltunk – idézi fel. Keményen dolgozott, de
az, hogy igazi tyúkanyóként
össze tudja-e tartani a családot, egy percig sem volt kérdés. Amikor kellett, a családot
helyezte elõtérbe. Így tett akkor is, amikor Kaposvárról
Paksra költözött, hogy lányát
segítse munkájában. – Orvos
szerettem volna lenni, de
olyan hivatást kellett választanom, ahol a lehetõ leghamarabb keresek – mesélte. Végül
lánya lett orvos, õ pedig segítette, merthogy megfelelõ

családi háttér és összefogás
nélkül ez nem megy.
– A nõnek az elsõ kötelessége
magába szívni a szeretetet,
amit késõbb tovább tud adni.
Ma elkényeztetettek a gyerekek, nincs bennünk tartalék
erõ, amitõl erre képesek lennének – fogalmaz. Szerinte a
kulcsszó a család, s bizony
nem mindegy, hogy valaki hol
nõ fel, milyen mintát kap. Sajnos megváltozott a világ,
mondja Kasza Istvánné miközben felidézi,
hogyan állták végig az utat szomszédasszonyával
az egyik diákokat szállító buszjáraton. A régi
idõket illetõen
kellemes tapasztalatai vannak
Irénke néninek.
Többnyire férfiak között dolgozott, mindig kellõ
tiszteletet kapott, nem kellett duplán bizonyítania, csak azért, mert nõ.
Az egyenjogúságot illetõen
úgy gondolja, vannak csak papíron létezõ elemei, mint például az egyenlõ fizetés. – Ez a
valóságban nem egyszer úgy
van, hogy a nõi fizetés kétszer
annyi munkáért kevesebb –
vélekedik.

Lenkeyné
Teleki Mária

Lelkész, lelkészfeleség és
négy gyermek édesanyja.

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

Ezekben a szerepekben éli
mindennapjait Lenkeyné Teleki Mária, aki úgy látja, válságban van a nõi lét. A férfi és
a nõ nagy egysége felbomlott,
a világ egyre inkább vetélytársakká formálja õket, pedig
egymás mellé vannak rendelve. Azt kellene inkább sugallni a nõknek, hogy el tudják fogadni a teremtettségbõl fakadó küldetésüket, azt hogy elsõsorban segítõtársak a férfiak mellett, és nem feltétlenül
nekik kell a világ színpadán
fõszereplõnek lenniük. Természetesen lehet egy nõ határozott és sikeres, de rá kell
lelni az egyensúlyra a különbözõ szerepek között, és megõrizni azt a munkában, családban. Ez számára is okozott már
nehéz helyzeteket,
például amikor lelkész lett, majd
amikor lelkészfeleség, késõbb anya,
de mint mondja, ez
nem baj, hiszen
vannak olyan élethelyzetek, amikor
az ember nehézséggel
találja
szembe
magát.
Ilyenkor számára mindig Isten a legfõbb iránytû, egy
olyan segítõtárs, aki mindig
ott van az ember mellett. Mária számára a nõiesség Istentõl való ajándék, és az minden
szerep, amely a nõknek adatott. Így az az anyaság is, amiben nõi mivoltát egész mélységében át tudja élni az ember. Úgy látja, a férfiak tisztelik és elfogadják a nõket, ami
egyébként elengedhetetlen,
hiszen õk is csak akkor teljesedhetnek ki a két nem egységében, ha megvan ez az elfogadás.
Istentõl kapott hivatásáról
elmondta, hogy hazánkban körülbelül huszonöt éve vannak
felszentelt lelkésznõk. Ma is
vannak olyan vidékek, ahol
még nem fogadják el a nõi lelkészt, nem így a paksi gyülekezetben, ahol szeretet övezi a
Lenkey családot.
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A nõkrõl folytatott beszélgetésben kikerülhetetlen téma a
küllem. Mária erre mosolyogva csak annyit felelt, hogy szerinte nem ez az elsõdleges, de
természetesen az õ számára is
fontos, ez a nõk lényébõl fakad. Mária úgy véli, az igazán
fontos, hogy megtaláljuk a teljességet az életben. A munka,
a házasság, a gyermekek mind
igen fontosak és meghatározóak az ember életében, de a teljes boldogságot õ keresztényként Istenben találja meg, aki
a múlandó dolgokon túl örök.

Farkas Piroska
Ha egy rendõri ellenõrzés során találkoznak egy kedvesen

szigorú, szakmájában elhivatott ifjú rendõrlánnyal, elõfordulhat, hogy Farkas Piroska
igazoltatja önöket, aki a Paksi
Rendõrkapitányságon dolgozik járõrként. Véleménye szerint általában nehezebb dolga
van a nõknek, mint a férfinak,
úgy érzi, többet kell tenniük
azért, hogy a különbözõ szerepekben elvártaknak megfeleljenek, legyen az munka vagy
család. Bár inkább férfias foglalkozásként emlegetik a
rendõri munkát, Piroska jó néhány nõtársához hasonlóan
mégis ezt választotta hivatásául, amire már gyermekkorától
készült. Azután hogy az elsõ
felvételije nem sikerült, csak
erõsödött benne az elhatározás, hogy tûzön-vízen át megvalósítja álmát. A mindennapi
munka során érzi, hogy férfi
kollégái rá jobban vigyáznak.
(Folytatás a 10. oldalon)
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(Folytatás a 9. oldalról)
Ez abban nyilvánul meg, hogy
ha egy veszélyesebb helyzetet
kell megoldaniuk, nemigen
engedik elõre. Ez Piroskában
vegyes érzéseket kelt, rendõrként kicsit bántja, nõként viszont jó érzés. De mi a helyzet
az állampolgárokkal? Részükrõl még nem tapasztalta, hogy
másként viszonyulnának hozzá, azért mert nõ.
Piroska szabadidejében szívesen lovagol, fogathajtó versenyeken is találkozhatunk
vele. Nõi mivoltából fakadóan
szeret csinosan öltözködni, és
sminkeli magát. Legyen szolgálatban vagy töltse szabadidejét, mindig rendõr, hiszen
aki egyszer elkötelezte magát,
nem tud kibújni ebbõl a szerepbõl. Piroska a munka mellett tanul is a jogi egyetemen.
Rendõrtiszt szeretne lenni, de
a késõbbiekben is a közrendvédelem területén dolgozna,
ez már a szíve csücske marad.
A szakmai kérdéseket nem
csak munkatársaival beszélheti meg, hiszen bátyja is ezt a
pályát választotta, járõr
Nagydorogon.

MOZAIK
várja el, hogy nõként kezeljék,
„megelégszik” azzal, ha partnerként
tekintenek
rá.
Ugyanakkor jólesõ érzés számára, hogy odafigyelnek rá. –
El vagyok kényeztetve –
mondja tréfásan. A férfias
környezet nem újdonság számára, hiszen fiúk között nõtt
fel, s fiúsítva volt. Ez sokáig
abban is megnyilvánult, hogy
fõként farmeres-pulóveres
lány volt, most viszont már ritkábban bújik nadrágba, a
szoknya-csizma összeállítás
egyenesen a kedvence lett.
Szerinte egyébként össze lehet egyeztetni a karriert a hagyományos nõi szereppel. Ehhez otthon le kell vetni az ügyvezetõ asszony „jelmezét”, és
nõként kell viselkedni. – Egy
határozott nõ mellé még határozottabb, amolyan emberes
partner kell, és ez mellettem
megvan. Nem szabad abba a
hibába esni, hogy otthon is intézkedjen, irányítson egy nõ.
Attól, hogy céltudatos a hivatásában, a családban nem szabad kibújni a nõi szerepbõl –

Balog Judit
Nincs benne semmi különleges, céget kell vezetni, s az
szinte mindegy, milyen területen mûködik: kazánokat gyárt
vagy történetesen sporttal,
futballal foglalkozik; nem
edzést kell tartania az ügyvezetõnek, hárítja el Balog Judit, a PSE és a PFC ügyvezetõje a gyakori felvetést, miszerint férfias foglalkozást ûz. A
sport sohasem állt távol tõle,
kilenc év után pedig tényleg
természetessé vált ez a munka. Különösen számára, de a
külvilág is elfogadta. Amióta a
paksi klub az NB I-ben játszik, igazán jók a tapasztalatai, a labdarúgó szövetségben
senki sem vonja fel a szemöldökét, csak azért, mert nõ. Azt
persze õ is örömmel veszi,
hogy tréfásan a legcsinosabb
ügyvezetõnek titulálják a futball elsõ osztályában. Nem

vallja Judit, s azt is elárulja,
hogy õ maga is nagyon odafigyel erre. – Nagyon igyekszem, ha végeztem a munkával és nincs meccs sem, szívesen fõzök – teszi hozzá. A vasárnapi ebéd náluk szent,
olyankor édesanyja fõz, s ott
jön össze a család. A szülõi példa szerinte a legfontosabb, a
gyerekeknek kell a megfelelõ
anya- és apaminta ahhoz,
hogy maguk is eligazodjanak a
különbözõ szerepekben.
-kgyvt-

Nõk a nukleáris iparban

Csak a kívülállóknak furcsa,
számukra teljesen természetes, hogy atomenergiával
foglalkoznak. Úgy gondolják,
tudásuk olyan mint férfi társaiké, csupán annyiban különböznek, hogy õk másként
gondolkodnak, más érzések
vezérlik õket, több bennük az
empátia, s talán közérthetõbben fogalmaznak. Éppen ez
az, ami arra indította õket tizenöt évvel ezelõtt, hogy létrehozzanak egy szervezetet.
Ez a Women in Nuclear, azaz
a WIN nevet kapta. Az ötlet
Japánban született, de világszerte országok tucatjai csatlakoztak. Még ebben az évben megalakult a magyar
szakcsoport, mely tavaly néhány évnyi csend után éledt
újjá. Sokan kétkedve fogadták, hogy Kiss Zoltánné Ludmilla Angliában élve tudja
vezetni a csoportot, de az elmúlt egy év azt bizonyítja,
mûködik a dolog. A csoport
két városra, Paksra és Budapestre épül, itt is, ott is tartanak összejöveteleket, végzik
munkájukat.
Legutóbbi Pakson tartott
összejövetelükön számoltak
be lapunknak a múlt év tapasztalatairól. – Mi, nõk érthetõbben, egyszerûbben fogalmazunk, s maga a tény,
hogy nõ létünkre ilyen munkát végzünk, sõt ez nekünk
teljesen természetes, meggyõzõ erõvel hat – mondja az
elnök. Hozzátette, a WIN
célja, hogy valós tényeken

alapulva ítéljék meg és fogadják el az atomenergiát az
emberek. Hogy most újjáéledt a magyar csoport, abban
belsõ késztetés és külsõ hatás játszott szerepet. A tagságban is felmerült az igény,
hogy újra dolgozzanak, a világszerte tapasztalható nukleáris reneszánsz is közrejátszott, és a Magyar Nukleáris
Társaság ösztönzése is. A
WIN e szervezet szakcsoportja, két tucatnyi tagja
van. Ismeretterjesztõ kiadványokat készítenek, elõadásokat tartanak különbözõ
korosztályoknak néha önállóan, máskor más szervezetekkel összefogva.
– Nagy sikert aratott pécsi
elõadásunk nyugdíjasok körében – mondja Bacs Judit. A
szervezet alelnöke szerint nõi
mivoltukon kívül az egyszerû
fogalmazásnak köszönhetik a
sikert. Szucsán Marina hozzátette, a tapasztalat az, hogy
tõlük bátrabban kérdeznek,
nem szégyellik, ha nem tudnak valamit. – Nukleáris ismereteket elõször a középiskolás évek végén tanulnak a
diákok, ezért hiányosak az ismeretek – teszi hozzá Bacs
Judit. Éppen az ismerethiány
miatt készült egy nukleáris
képregény, melyet egy angol
példa nyomán adtak ki. A
szöveget Bacs Judit ültette át
magyar és paksi viszonyoknak megfelelõ formába. –
Nem egyszerû fordításról
van szó, hiszen Angliában teljesen más atomerõmû mûködik – fogalmazott. A munkában a WIN a FINE-vel azaz
a Fiatalok a Nukleáris Energetikáért Egyesülettel dolgozott együtt. A rajzokat Doszpoth Tamás készítette.
Kriskó Réka titkár elmondta, rövidesen elkészül egy fiatalabbaknak szóló kiadvány.
A szintén nukleáris témakörrel foglalkozó füzetbe kisiskolásoknak szóló feladatok és
ismertetõk kerülnek.
-vtFotók: Molnár Gyula
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Nagyszombati vendégek
A nagyszombati általános iskolából érkeztek szlovák
vendégek a közelmúltban a
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolába. A háromnapos
szakmai látogatáson a delegáció tagjai megismerkedtek a paksi iskola pedagógiai
programjával, betekintést
nyertek a napi munkába. A
két oktatási intézmény kapcsolata nem új keletû, korábban együtt dolgoztak egy európai uniós projektben.
A paksi és a nagyszombati
iskola német nyelv szakos
pedagógusai egy nemzetközi
továbbképzésen találkoztak.
Az intézményekben folyó
nyelvoktatás iránt kölcsönös
volt az érdeklõdés, ezért a
személyes kapcsolat iskolák
közöttivé szélesedett, ami tavaly egy közös uniós projektben a Comenius diákcsere
programban teljesedett ki. A
közös nyelv a német volt. Az

együttmûködés azóta is folytatódik: elbírálás alatt van
újabb közös pályázatuk nemzetközi diákcsere-programra, amelyben egy harmadik,
lengyel felet is bekapcsolnának a munkába. A téma a
környezetvédelem lenne, a
közös munkanyelv pedig változatlanul a német.
Till Józsefné, a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola

igazgatója elmondta, hogy az
oktatásügy az európai uniós
tagállamokban nagyjából
hasonló gondokkal küzd és
hasonló eredményekkel dicsekedhet, ezért a látogatás
során számos területen hasznos tapasztalatokat gyûjthettek az iskolák. A diákok a
csereprogramban
megismerhetik más országok kultúráját, közvetlen tapaszta-

latokat szerezhetnek az uniós tagországokban élõ társaik mindennapjairól. Marla
Smidáková, a nagyszombati
iskola igazgatónõje kiemelte,
örülnek az együttmûködésnek, amellyel a továbbiakban
kettõs céljuk van: eredményes pályázat esetén a program sikeres megvalósítása,
illetve a mindkét fél számára
hasznos tapasztalatcsere.
Utóbbi érdekében a paksi iskola elsõsorban szakmai, iskolai programokkal készült a
szlovák fél fogadására, amelyen keresztül megismerhették intézményük pedagógiai
programját, mûködését, képet kaphattak a diákok és
pedagógusok mindennapjairól. A szabadidõs programok
között városunk nevezetességeinek megismerése mellett pécsi, illetve budapesti
kirándulás is szerepelt. A
vendégek búcsúzáskor viszontlátogatásra hívták a
paksi iskola vezetését.
-gyöngy-

Paks Város Jegyzõje pályázatot hirdet
határozatlan idõre, 1 fõ részére
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
HATÓSÁGI MUNKAKÖR betöltésére.

Paks Város Jegyzõje pályázatot hirdet
határozatlan idõre 1 fõ részére
MÉLYÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSI MUNKAKÖR
betöltésére.

Paks Város Jegyzõje pályázatot hirdet
határozatlan idõre 1 fõ részére
MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSI MUNKAKÖR
betöltésére.

Az állás betöltésének feltételei:
- egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) vagy
egyetemi vagy fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség,
- legalább egyéves szakmai (tervezõi, kivitelezõi) és kétéves közigazgatási hatósági gyakorlat, vagy hároméves
közigazgatási hatósági gyakorlat,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen elõélet.

Az állás betöltésének feltételei:
- egyetemi vagy fõiskolai szintû építõmérnöki (út- és/vagy
vízépítõ, közmûépítés és - üzemeltetés szakirány) szakképzettség,
- legalább egyéves szakmai (tervezõi, kivitelezõi) és kétéves beruházói gyakorlat, vagy hároméves beruházói
gyakorlat,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen elõélet.

Az állás betöltésének feltételei:
- egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, szerkezetépítõ építõmérnöki szakképzettség,
- legalább egyéves szakmai (tervezõi, kivitelezõi) és kétéves beruházói gyakorlat, vagy hároméves beruházói
gyakorlat,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
- közigazgatási szakvizsga megléte.
További feltétel:
- érvényes „B” kategóriás személygépkocsi-vezetõi engedély megléte és jármûvezetési gyakorlat.
A pályázathoz mellékelni kell:
- diploma másolatát,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Bérezés az 1992. évi XXIII. Köztisztviselõi törvény szerint.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. március 28.
A pályázat elbírálásának határideje:
a benyújtási idõ lejártát követõ 10 munkanapon belül.
Az állás 2008. április 15-tõl betölthetõ.
A pályázatot dr. Blazsek Balázs címzetes fõjegyzõhöz kell
benyújtani (7031 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Pf. 26. telefon: 75/500-533). A borítékra a címzésen túl írják rá
„PÁLYÁZAT ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁGI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE”. Az állással kapcsolatban érdeklõdni Hum Ferenc mûszaki osztályvezetõnél lehet a 75/500-526-os telefonszámon.
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Elõnyt jelent:
- közigazgatási szakvizsga,
- mûszaki ellenõri (mélyépítési[közlekedési és/vagy vízépítési]) vizsga megléte.
További feltétel:
- érvényes „B” kategóriás személygépkocsi-vezetõi engedély megléte és jármûvezetési gyakorlat.
A pályázathoz mellékelni kell:
- diploma másolatát,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Elõnyt jelent:
- közigazgatási szakvizsga,
- mûszaki ellenõri (magasépítési) vizsga megléte.
További feltétel:
- érvényes „B” kategóriás személygépkocsi-vezetõi engedély megléte és jármûvezetési gyakorlat.
A pályázathoz mellékelni kell:
- diploma másolatát,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Bérezés az 1992. évi XXIII. Köztisztviselõi törvény szerint.

Bérezés az 1992. évi XXIII. Köztisztviselõi törvény szerint.

A pályázat benyújtási határideje: 2008. március 28.

A pályázat benyújtási határideje: 2008. március 28.

A pályázat elbírálásának határideje:
a benyújtási idõ lejártát követõ 10 munkanapon belül.

A pályázat elbírálásának határideje:
a benyújtási idõ lejártát követõ 10 munkanapon belül.
Az állás 2008. április 15-tõl betölthetõ.
A pályázatot dr. Blazsek Balázs címzetes fõjegyzõhöz kell
benyújtani (7031 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.). A borítékra
a címzésen túl írják rá „PÁLYÁZAT MÉLYÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE”. Az állással kapcsolatban érdeklõdni Hum Ferenc mûszaki osztályvezetõnél lehet a 75/500-526-os telefonszámon.

Az állás 2008. április 15-tõl betölthetõ.
A pályázatot dr. Blazsek Balázs címzetes fõjegyzõhöz kell
benyújtani (7031 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.). A borítékra
a címzésen túl írják rá „PÁLYÁZAT MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE”. Az állással kapcsolatban érdeklõdni Hum Ferenc mûszaki osztályvezetõnél
lehet a 75/500-526-os telefonszámon.
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Huszonnégy órás kaland
Negyedszer vett részt az I.
István Szakképzõ Iskola a
tamási Vályi Péter Szakképzõ Iskola szervezésében
meghirdetett Tavaszváró
Kalandõrületen. A huszonnégy órás, internetes vetélkedõ lényege, hogy a résztvevõ csapatok iskolájukból a
világhálón tartják a kapcsolatot a szervezõkkel, azon
keresztül kapják a feladatokat, illetve küldik a megoldásokat. A vetélkedésnek minden esztendõben van egy
központi témája, ez tavaly a
hajózás, idén pedig a repülés
volt. A csapatok mindig csak
a megelõzõ feladat megoldása után ismerhették meg a
következõ próbát, a végcél
pedig nem más volt, mint
hogy ráleljenek egy kincsesládára. Az idei vetélkedés kicsit nehezen indult az I. Istvánosok számára, majd' két

órába telt, mire megoldották
az elsõ feladatot, azaz a kapott információk alapján
meghatározták saját elképzelt helyüket. A késõbbiekben még számos, hol komoly,
hol tréfás feladat várt rájuk,
többek között titkos írásokat
kellett megfejteniük, dodekaédert építeni hurkapál-

Túl az ezrediken

Hogy minden várakozást felülmúlt-e, nem tudni, Prosek
Zoltán mindenesetre elégedett a Vasarely kiállítás iránti
érdeklõdéssel. A Paksi Képtár vezetõje nem gondolta
volna, hogy az ezredik látogatót ilyen hamar fogadhatják.
Ám már túl is vannak ezen.
Még félidejéhez sem ért el a
kiállítás, máris köszönthették
az ezredik vendéget. S miután nem egyedül érkezett,

egy egész csoportot részesítettek kivételes fogadtatásban, azaz mindenki kapott
egy-egy Vasarely-katalógust.
A szerencsés társaság a Deák
Ferenc Általános Iskola 4.A
osztálya volt. Örömmel szorongatták az ajándékot, ismerõsként nézték az alkotásokat. Ezt egyébként rajztanáruknak köszönhetik: Szekeres
Judit
Vasarelyrajongó, fõiskolásként Pécsett rendszeresen járt kiállításaira. Képei, technikája
iránti vonzódását tanítványaira örökíti, a tanévet ugyanis
általában vele kezdik, a rá jellemzõ op art technikával díszítik a rajzmappákat. A pedagógus elmondta, a gyerekek szeretik, egyrészt a színeit, másrészt, mert képei
megmozdulnak. Õ nem csak a
negyedikeseket, hanem minden felsõ tagozatos osztályt is
elvisz majd a tárlatra. Hozzátette, élni fognak a lehetõség-

cákból és habszivacsból,
sültet készíteni, amit légi
kísérõként fel
kellett szolgálni az utasoknak, de arra is volt példa, hogy egy
boszorkány az
udvaron
a
seprûn repülés tudományára kellett
oktasson egy
diákot. Amelyik feladat megkívánta, arról fotót vagy videofelvételt kellett készíteni
és elküldeni a központba.
Süth Gabriella, a versenyzõket segítõ tanár elmondta,
hatfõs csapatuk összeszokott
társaság, akiket minden alkalommal lelkes háttércsapat segít, illetve az iskola tagel és képtári foglalkozásokra is elmennek majd.
Prosek Zoltán szerint úgy
tûnik, sikerült eltalálni a paksiak ízlését. Hozzátette, nem
csak gyerekek, hanem például nyugdíjas csoportok is érkeznek szép számmal, de
egyéni látogatók is. Öröm
számára, mint mondta, hogy
olyanok is vannak a betérõk
között, akik még soha nem
jártak a képtár falai között.
A tárlat egyébként nagy érdeklõdés mellett nyílt meg a
Paksi Képtárban A kortársmûvészet világhírû alakjának
harmincöt képét és falikárpitját, illetve hat szobrát
március végéig láthatja a közönség. Ezeket a mûvész szülõvárosából, a Pécsi Vasarely
Múzeumból és a Szépmûvészeti Múzeum Vasarely kiállításából kölcsönzi az intézmény. Prosek Zoltántól tudjuk, hogy a közel háromszázmillió forint értékû alkotások
bemutatásáért a képtárnak
nem kellett bérleti díjat fizet-

nárai is szívesen vesznek
részt a játékban. A vetélkedõ
duplán izgalmas, hiszen egyrészt végig kell haladni a kalandos úton, amihez szükség
van ügyességre és kreativitásra, másrészt az utat huszonnégy óra alatt kell megtenni, tehát kitartásukat is
próbára teszi az éjjel-nappali kalandõrület. Az I. István
csapatát idén csak egy hajszál választotta el attól, hogy
megtalálják a kincsesládát.
Majdnem a végére értek az
utolsó feladat megoldásának, amikor a huszonötödik
óra végén lezárták a vetélkedést a szervezõk. A versenyt
egy mohácsi iskola nyerte,
az I. István Szakképzõ
Intézet a harmadik helyen
végzett. A biritói iskola hatfõs csapatát Füller Márk,
Németh Lívia, Csurkovits
Sándor,
Molnár
Tibor,
Vrábel Balázs és Vörös
Árpád alkotta.
-gyöngynie. A képtár szakmai vezetõje bízik abban, hogy visszatérõ vendégek lesznek, akik
most megismerik a kortárs
mûvészetek nemrég átadott
intézményét. Éppen ezért választottak ilyen közismert és
kedvelt képzõmûvészt, akinek alkotásai jó bevezetõt jelentenek a továbbiakra.
Prosek Zoltán ezután is
igyekszik könnyen érthetõ
mûveket bemutatni abban a
reményben, hogy a közönség
megismeri és megkedveli a
képtárat. A Vasarely-összeállítás után Mengyán András
designer, festõ, grafikus látványos munkáit ismerheti
meg a paksi közönség, majd
egy svájci és két francia alkotó mutatkozik be. Mindannyian világhírûek, tette hozzá
Prosek Zoltán.
Március 12-én, szerdán Maurer Dóra Kossuth-díjas
egyetemi tanár tart elõadást a
színekrõl a Paksi Képtárban.
Vida Tünde

Fotó: TelePaks Városi Televízió (fent), Vida Tünde (lent)
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Olvasmányos falinaptár
Gyermekírásokkal és rajzokkal illusztrált falinaptárt
adott ki a Pákolitz István
Városi Könyvtár. Gutai István úgy tájékoztatott, hogy
a Hiador-sorozat újabb darabja a gyermekrészleg kiadványa. Összesen 150 darab készült belõle a helyi
Garden Press nyomdájában. A könyvtárigazgató
hozzátette, szponzorok segítségével jelentették meg
a 2008-as naptárt, melybõl
kaptak azok a gyerekek,
akiknek munkái szerepelnek benne, jutott a támogatóknak, került a kistérségben mûködõ tékákba és a
megyei könyvtárba is, néhányat pedig áruba bocsátottak. Az ötlet, hogy ilyen
kiadványt készítsenek, Lázár Ágnesé. A gyermekkönyvtáros elmondta, tavaly õsszel hirdette meg az
Olvasó Lurkó sikere nyomán az Én ajánlom neked
pályázatot. – Sokszor kérdezik tõlem a gyerekek,
hogy mit olvassanak, ezért
gondoltam, hogy ezúttal õk
ajánlhatnának egymásnak
mûveket – fogalmazott Lázár Ágnes. Szabadon vá-

2008 a reneszánsz éve

Magyarországon, amelyet
Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550. évfordulója
emlékére hirdettek meg. A
Pákolitz István Városi
Könyvtár gyermekkönyvtára az évforduló alkalmából
több versenyt indít általános
iskolásoknak. Az egyik egy
levelezõ verseny, amelyre a
második és hatodik osztály
közötti korosztály jelentkezhet. A résztvevõk feladata,
hogy elolvassák a kijelölt
Mátyás királyról szóló meséket, majd válaszoljanak a
feladatlapban szereplõ kérdésekre. Fontos, hogy az

adott korosztálynak szóló füzet mellett az egy évfolyammal ifjabbaknak szólót is ki
kell tölteniük a résztvevõknek. A feladatlapokhoz a
könyvtárban lehet hozzájutni, a mesékhez ugyanitt,
vagy letölthetõek az intézmény honlapjáról is a
www.vkpaks.hu oldalon. A
megoldott feladatlapokat április 8-ig kell visszajuttatni a
könyvtárba. A levelezõ verseny mellett a Gazdag Erzsi
Általános Iskola tanulóinak
rajzversenyt is hirdettek. A
beadási határidõ szintén április 8.
-gyöngy-
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laszthattak mûveket a gyerekek, egy kikötés volt csupán, kötelezõ olvasmányt
nem lehetett ajánlani. Paks
minden iskolájából jelentkeztek, sõt még simontornyai gyerekek is pályáztak. A feladat az volt, hogy
kedvenc könyvük elolvasására buzdítsanak.
Összesen 48 munka érkezett, ezek közül választott
Serdültné Benke Éva és
Bencze Barnabás egy tucatot, melyek belekerülhettek
a falinaptárba. A legtöbb
pályamunka a Deák és a
Balogh Antal általános iskolákból érkezett. Több ok miatt a tervezettnél késõbb
készült el a naptár, melynek
bemutatóját és az eredményhirdetést hétfõn tartották. Az alkalomra megtelt a gyermekkönyvtár, néhány diák felolvasta könyvajánlóját a többieknek. A
naptárban a deákosok közül
Berki Balázs, Bíró Kristóf,
Feil László, Lalók Alexa,
Rauth Rebeka, a II. Rákócziból Tinnyei Zsolt, Németh Dóra, a Bezerédjbõl
Vitéz Sára, a Balogh Antalból Nágl Kinga, Csekõ Bence és Lacza Ágnes munkája
szerepel.
-tünde-

Benéztek a titokszobába

Kortárssegítõ diákok kirándultak Pécsre, az Integrált Drogterápiás Intézet
Fotó: Vida Tünde (fent), JDNA (lent)

(INDIT) Közalapítvány intézményébe. Tizennyolc tanuló és két felnõtt vett

részt a programon a Jövõ
Drogok Nélkül Alapítvány
szervezésében, mondta el
dr. Vöröss Endréné, az alapítvány elnöke. A kortárssegítõk az I. István Szakképzõ Iskola, a Vak Botytyán Gimnázium és az
ESZI diákjai. A csoport az
INDIT két foglalkozásán
vett részt. A FÜGE névre
hallgató prevenciós program keretében a diákok általános ismereteiket bõvíthették. A kertvárosi plázában található Alternatíva
Irodában pedig az értelmes
idõtöltés lehetõségét választhatták a bevásárlóköz-

pontban való céltalan csellengés helyett. Az iroda
egyedülálló modellprogramként indult, ismertsége
folyamatosan nõ. A program különlegessége az ún.
titokszoba, ahol szociális
munkások
és
mentálhigiénikusok segítenek a fiataloknak problémáik megoldásában. Emellett internetezési lehetõség is van, s
ez még mindig jobb, mint a
céltalan bóklászás az üzletek sokaságában. A pécsi
kirándulást az egészségügyi és szociális bizottság
támogatta.
-ms-
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Híres paksiak, paksi hírességek

Kurcz György
Az alábbi sorokban hadd idézzem fel egy napjainkra szinte
teljesen elfelejtett paksi honvédtiszt alakját, aki nem tartozott az 1848–49-es forradalom és szabadságharc vezéralakjainak sorába, de 1848 tavaszán tudta, ha hazája ügyét
kívánja szolgálni, mi lesz a feladata, és mit kell tennie.
Kurcz György földbirtokos
1808-ban született, feltehetõen
Pakson, felesége dercsikai
Erõss Clementin, akivel 38
évig éltek boldog házasságban. Hat gyermekük született,
köztük a paksi polgári fiúiskola évkönyveiben az iskola
rendszeres támogatói közt
említett Kurcz kisasszonyok:
Ilka, Flóra és Lenke. Kurcz
György tekintélyét jelzi, hogy
õt választották meg a TolnaSomogy-Baranya
megyei
evangélikus egyházmegye világi felügyelõjének. A Deák
utcai egykori Kurcz-kúriában
ma a Tüdõgondozó mûködik.

Tolna vármegye 1848. május
1-jén megtartott közgyûlésének napirendjén az áprilisi
törvények kihirdetése és a
törvények által megszabott
feladatok végrehajtása szerepelt. Egyebek közt megalakították a megyei országgyûlési
választások lebonyolítására
szervezett 60 tagú központi
választmányt, melynek paksi
tagjai közé megválasztották
Kurcz Györgyöt is, és õt választották meg a „nemzeti õrseregek szervezése és rendezése ügyében” a paksi kerületben alakult választmány elnökévé, melynek feladata lett
a Paks környéki településeken megszervezni a nemzetõrséget. (Öccse, Ferenc szintén tagja lett a megyei választmánynak.) 1848 nyarán
mindketten részt vettek a tolnai nemzetõrség bácskai harcaiban, a zsoldjegyzékek tanúsága szerint Kurcz György
mint Forster Antal alezredes

zászlóalj-törzsének auditor
(hadbíró) századosa, öccse pedig a tisztikar hadnagyaként.
Az általam ismert forrásokban név szerint említve nem
találtam több utalást Kurcz
György szabadságharcban
vállalt konkrét cselekedeteirõl, egy internetes forrás anynyit közöl még, hogy miután
végigharcolta a szabadságharcot, 1850-ben kényszersorozták az I. huszárezredhez,
ahonnan 1859-ben szerelt le.
A kiegyezési tárgyalások
kezdeteként 1861-ben országszerte megkezdõdtek az elõkészületek az országgyûlés
összehívására. Megtörtént a
megyei önkormányzatok újjászervezése az 1848. évi áprilisi
törvények alapján, megalakultak az országgyûlési választások
lebonyolítására
szervezett megyei bizottmányok, melynek tagjai közt Tolna megyében ismét ott találjuk Kurcz Györgyöt, akit a korabeli fõispáni jelentés szerint
„közfelkiáltással” választottak
meg 1861. márciusában a paksi kerület országgyûlési képviselõjévé. Az országgyûlés-

ben két cikluson keresztül
képviselte a paksi választókörzetet. A kiegyezés utáni
években Paks második legnagyobb adófizetõjeként éveken
át a megyei törvényhatósági
bizottság tagjaként vett részt
a megye közéletében.
Kurcz György Pakson, 1891.
július 14-én agyszélhûdés következtében halt meg. A
gyászjelentés szerint a paksi
evangélikus temetõ családi
sírboltjába temették el. A
kripta ma már nincs meg, de a
a jeles férfiú emlékét a gimnázium melletti utca neve õrzi.
Forrás: – Dr. Horváth Árpád: A Tolna megyei 1848-as
szabadságharcosok nyomában, Tolna Megyei Tanács
Levéltára, Szekszárd,1968. –
Dr. Horváth Árpád: A megyei
önkormányzat mûködése Tolnában 1848-1872. között, Tolna Megyei Tanács Levéltára,
1978. – Sólyom Károly: Egy
evangélikus gyülekezet a Duna partján, Paks, Paksi
Evangélikus Egyházközség,
1991.Tolnavármegye, 1891.
júl. 19. 5. o.
Kernné Magda Irén

HEFNER ERIKA
Gerjeni születésû vagyok, de
négyéves koromban Paksra
kerültem. Az óvoda, az általános iskola minden élménye az
akkori kisvároshoz kötõdik. A
sikerek, hogy kisgyerekként
már rengeteg rendezvényen
léphettem fel. A kudarcok is a
szereplésbõl fakadtak, mert
kezdetben nehezen viseltem,

ha megjegyzéseket tettek
rám. Aztán jött egy hosszabb
budapesti életszakasz, de mikor visszakerültem és a mûvelõdési házban kaptam állást, rendkívül pezsgõ idõk
következtek.
Sok ember segítette a munkámat. Köszönet azoknak,
akik erre a pályára állítottak,
hogy küldetésként átadjam a
fiataloknak a színjátszás és a
vers szeretetét.
E küldetésbõl fakad egyetlen szívfájdalmam is. Jó lenne
egy stúdióméretû színpad,
ahol felléphetnének a fiatalok.
Ha lenne egy kamaraterem,
az amatõr együttesek rendszeresen megmutathatnák tehetségüket, s ez végsõ soron
hatással lenne Paks kulturális
életére.
dínó

Az én városom

FODOR MELINDA
Az óvárosban cseperedtem fel, el sem tudtam képzelni, hogy valaha is elhagyom ezt a várost, még az
osztálykirándulásokon is
honvágyam volt. Aztán a fõiskola éveiben Bajára kerültem. Nagyon jól éreztem
magam, de tudtam, ha véget érnek a tanulmányaim,

hazajövök. Nagy szerencsém volt, hisz az iskola befejezése után egy héttel
már jelenlegi munkahelyemen dolgoztam a mûvelõdési központban. Ez azért
is öröm, mert kevés a munkalehetõség kezdõk számára, sok ismerõsöm kénytelen más városokban munkát keresni. Nagyon jó itt
élni, itt dolgozni. Szinte
minden megtalálható Pakson. Nem akarok telhetetlennek látszani, de amit
sürgõsen megváltoztatnék,
az a cseresznyési tábor állapota. Hét éve járok ide
táboroztatni határon túli
gyerekeket,
tanárokat.
Akik elõször vannak, mindig meglepõdnek az ottani
állapotok láttán.

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

MOZAIK

Jó napot, mi újság?

Lányi Miklós
Imádja Paksot, hobbija a horgászat. Háza kapuján kilépve a Duna látványa fogadja, mely a halfogáson felül
több fiatalkori emléket idéz fel. Idõsebb Lányi Miklós
nyugdíjasként is az órák szerelmese, mesterségét 45
éven át gyakorolta. Manapság szellemi munkával foglalta le magát, de most, kis kihagyás után, 78 évesen
szeretne visszatérni a Dunára.
Lányi Miklós Pakson született, s bár a város sokat változott azóta, most is imádja. Nevének hallatán az ittenieknek az órásmester
jut eszükbe, teljes joggal,
mivel 45 évet dolgozott az
iparban, s ez alatt számtalan óra megfordult a keze
alatt. Leginkább az antik
szerkezeteket
szerette,
azoknak lelke volt, és több
szakértelmet igényeltek.
Manapság az alkatrészeket
kicserélik, nem javítják.
Persze ennek is megvan a
maga értelme, mondja, de
mást jelent ma órát javítani, mint rég. Ezzel persze
nem akarja leszólni a mai
mestereket, hisz gyermekeinek is megtanította a
szakmát. Az ipart csak Mik-

lós ûzi közülük, Erzsébet és
István más úton járnak. A
katolikus templom óráját
viszont a mai napig õ húzza
fel, ezért minden nap le kell
küzdenie 82 lépcsõfokot, de
ezt egyáltalán nem bánja,
legalább naponta gyakorolhatja a szakmát. Ráadásul
korát meghazudtoló, jó fizikai állapotnak örvend, bár
túl van egy agyérgörcsön,
de mostanra szerencsére
teljesen felépült. – Mindig
rosszcsont voltam, de az orvosoknak szót fogadtam –
mondja Miklós bácsi. Az orvosok pedig azt mondták,
ideje kicsit visszavenni a
tempót. Kényszerpihenõje
alatt több idõt fordított a
tévézésre, de a politika és a
sorozatok hidegen hagyják.

Túlnyomórészt természetfilmeket nézett, és maradék
idejében a Duna-korzó fáival vagy éppen az eutanázia
kérdéskörével foglalkozott.
A fákkal kapcsolatban határozottan állítja, hogy
azok a közvélekedéssel ellentétben nem lehettek hetvenévesek az ezredfordulón. Ezt a véleményét leginkább egy korabeli fest-

tudatossága, szorgalma nem
csak a tanulásban hozza számára az eredményeket, tíz
éve zongorázik és balettozik
a Pro Artis Mûvészeti Iskolában. Teszter Majsza és
Szarka Gitta tanárnõ is
megbízható, terhelhetõ növendéknek tartja, az iskolai
zenei versenyek állandó és

sikeres szereplõje, s a balettban is kiemelkedõ a fejlõdése. Nem utolsósorban
remek közösségi ember. A
hosszú évek munkájának
gyümölcse, hogy Ágnes a
gimnáziumi kórus zongorakísérõje, hamarosan Keszthelyre utazik a kórussal a
Helikonra. Kevés szabadidejében szívesen olvas, rajzol,
kerékpározik. Legjobb barátja a húga, Andrea, aki
szintén nagyon sokoldalú és
eredményes. A szülõktõl
egyenes ágon öröklõdött a
reáltárgyak iránti érdeklõdés, az édesanya matematikus, az édesapa fizikus. Ágnes így összegezte: éppen
ideje lesz, hogy egy kémikus
is legyen a családban.
-bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

Szécsényi Ágnes
Általános iskolás kora óta
több kiemelkedõ eredményt
ért
el
reáltárgyakban
Szécsényi Ágnes. Õ annak a
három tehetséges gimnazistának az egyike, akiket tanáruk, Binder Klára példaként
említ, s azt mondja, érdemes
velük dolgozni. Az érettségi
elõtt álló, kitûnõ tanuló diáklány vegyészmérnöknek készül, természetes, hogy a kémia szerepel nála az elsõ helyen, amelybõl emelt szintû
érettségit tesz a matematikával együtt. Mindkét tantárgyból van már középszintû érettségi vizsgája, ezeket
2007-ben szerezte meg. CélFotók: Molnár Gyula
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ményre alapozza. A kegyes
halálról egy szekszárdi orvossal folytatott eszmecserét, igyekezett a lehetõ legtöbb információt összegyûjteni és átadni,
munkáját meg is
köszönték.
Fiatalabb korában
egyébként az orvosokkal nem sok dolga akadt, s ez
valószínûleg
nem csak a véletlen mûve. Soha nem dohányzott,
alkoholt
rendkívül
kis
mennyiségben
fogyasztott, talán egy üveggel
sem jönne össze
abból, amit élete
során megivott. Egyetlen
szenvedélye volt csupán, a
horgászat. Hétévesen „fertõzõdött” meg, nagyon sok
halat fogott mostanáig és
rengeteg élménnyel lett
gazdagabb. Ezeket az élményeket csokorba szedte,
ezekre az emlékekre támaszkodva a Paksi Sporthorgász Egyesület 2006-os
közgyûlését egy kis hangulatidézõ visszaemlékezéssel
kezdték.
Amikor utoljára, 2003-ban
átúszta a Dunát, õ volt az
indulók között a legidõsebb. Azóta csónakkal sem
mert vízre szállni. Maga készítette ladikja elsõ ránézésre olyan, mint a többi,
de ha közelebbrõl is megnézzük, egy beépített órát
is találunk benne. Most úgy
érzi, hogy fizikai ereje
visszatért, bízik abban,
hogy nem csak a horgászatnak hódolhat, hanem nyáron vízisízhet is. Majd'
negyven éve siklott elõször,
három gyermekével a
sportág úttörõinek számítottak Pakson. Van egy másik terve is, szeretné kipróbálni a siklóernyõzést.
Csak az orvos meg ne tiltsa.
-gyuri-

SPORT
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Az Atom átgázolt Dombóváron
Nagy létszámú, hangos és
magabiztos dombóvári szurkolótábor érkezett a Gesztenyés útra az ASE – Planet
Leasing DKC NB I-es férfi
kosárlabda rangadóra. A hazai játékosok azonban Gulyás és Mészáros vezérletével már a mérkõzés elején
jelezték, hogy azon az estén
csak egy csapat nyerhet, és
az a Paks. A tíz perc alatt
megszerzett tizenkét pont
elõny a nagyszünetre tetemesre nõtt, a második negyedben mindössze öt pontot engedélyezett a vendégeknek az ASE. A folytatásban biztos vezetése tudatában visszavett a lendületbõl
Sabáli Balázs legénysége,
azonban a Dombóvár így
sem tudott sokat lefaragni a
hátrányából. Az utolsó negyedet ismét megnyomták
Murryék, és tetszés szerint
szerezték a pontokat a teljesen szétesett Dombóvár ellen. A vége örömjáték volt, a

vendégcsapat teljesítményét
hûen tükrözi, hogy az ötven
pontot sem érték el.
Atomerõmû SE – Planet
Leasing DKC 81-46 ( 24-12,
21-5, 10-15, 26-14 ) Az ASE
legjobb dobói: Gulyás 21/6,
Murry 19/9, Mészáros 13/9.
– Ezen az estén nem forgott veszélyben a gyõzelmünk, ami nem várt nagyarányúra sikerült – értékelt
Sabáli mester a lefújás után.
Hétközben Kecskeméten
játszott Magyar Kupa mérkõzést az ASE férfi kosárlabdacsapata. A fél ház elõtt
lejátszott találkozó elsõ negyedében rengeteg volt a hiba mindkét oldalon, amit az
eredmény is hûen tükrözött.
A paksi csapat védelmére elmondható, hogy a társaság
fele napokig nem edzett vírusos megbetegedés miatt.
A következõ tíz percet megnyomta az ASE – szinte mindenki kivette részét a pontgyártásból –, és megnyugta-

Barna is megy Pekingbe
Az Atomerõmû SE versenyzõi közül Bor Barnának is
sikerült kivívnia az indulás
jogát a nyári ötkarikás játékokon. Egymás után következtek a viadalok, és a paksi
cselgáncsozó egyre közelebb került a nagy célhoz. A
hamburgi Szuper Világkupán nagyon erõs mezõnyben
szerezte meg a kilencedik
helyezést. Az elsõ fordulóban Barna erõnyerõ volt,
míg a második körben csak
aranyponttal, 0–5-re maradt alul a japán Muneta
Jaszujukival szemben. A vigaszágon elõször a kazah
Riszkult verte 10–0-ra, de
utána 0–3-ra kikapott a
francia Teddy Rinertõl, és a
kilencedik helyen végzett.
A következõ állomás a prágai világkupa volt, ahol nagyon jól kezdett, két koká-

val verte a bolgár Ilievet. A
következõ fordulóban az ukrán Bondarenkót ipponnal
gyõzte le. A kétszeres világbajnok orosz Alekszandr
Mihalin ellen egyetlen
kokával kikapott, így a vigaszágon folytathatta. Ott
elõször 10-0-ra verte a spanyol Parrát, majd következett a holland Vuijsters. Az
elõzõ versenyeken többször
küzdöttek egymással, váltakozó sikerrel. Ezúttal a holland nyerte a mérkõzést,
Barna a hetedik helyen zárta a prágai versenyt. Az
olimpiai kvótáért harcoló riválisainak szereplése után
pedig bizonyossá vált, hogy
Mészáros Anett mellett õ is
ott lesz a magyar dzsúdóválogatottban a pekingi
olimpián.
joko

tó elõnnyel vonult az öltözõbe. A harmadik negyedben
tovább nõtt a két csapat közti különbség, ami kissé megviselte Zsoldos András idegeit. A játékvezetõk az
Univer vezetõedzõjének egy
hevesebb reklamálását technikai büntetéssel díjazták.
Az utolsó tíz percben tartotta elõnyét a Paks, és a vége
biztos ASE-gyõzelmet hozott. A 36. percben Gulyás
bokája megsérült, nem tudta
folytatni a játékot.
Univer-Kecskemét – ASE
60-75 ( 10-11, 16-23, 18-24,
16-17 ).
Az ASE legjobb dobói: Mészáros 19/6, Gulyás 16, Kiss
Zs. 13/6, Horváth 12 pont.
– Annak ellenére, hogy betegségek hátráltatták a felkészülésünket, azért jöttünk, hogy nyerjünk. Sajnálatos, hogy a Robi megsérült, remélem nincs nagy baj
– kommentálta az eseményeket Sabáli Balázs.

Lapzártakor
érkezett:
ASE–Univer
Kecskemét
80:72. A Magyar Kupa négyes döntõjébe az Atomerõmû SE jutott.
U20-as kosárlabda: Atomerõmû SE-Planet Leasing
Dombóvár 72:88 (24:9; 15:26;
13:20; 20:33) Legjobb dobók:
Morgen Ferdinánd (27/9),
Horányi Ákos (17/9), Kovács
Roland (11).
(joko)

A Kreszpark lett a bajnok
Befejezõdött a 2008. évi Paks
Városi Teremlabdarúgó Bajnokság. Az már korábban kiderült, hogy a 17 csapatos
küzdelemsorozat alsóházát a
Füwi FC nyerte a Rosszfiúk,
a Kópis Kft., a Bulldog Café
és a Paksi Fidelitas elõtt.
Március elsõ szombatján az
S.T.L. Bt. a Dupla B Bt.-vel
mérkõzött a 11. helyért. A
rendes játékidõ döntetlennel
zárult, büntetõkkel az S.T.L.
Bt. bizonyult jobbnak. A 9.
helyért a Diófa magabiztosan
7:3-ra verte a Hetvenesek
gárdáját, míg a 7. pozícióért is
döntetlen eredmény született. Az Ezerjó-Wahl Tüzép
és az Atom Boys nem bírt
egymással, jöhettek a hétméteresek, melyek végén az
Atom Boys örülhetett. Az 5.

helyért a Gonoszok 2:1-re
verték a Ferr-Kert együttesét. Ezután már a dobogóért
zajló küzdelmek következtek.
Az elsõ helyen a rájátszás felsõ házába kerülõ Tar és Tar
Security nagy csatában lemaradt a dobogó legalsó fokáról.
A Söni-Vill Betérõ 4:2-re gyõzött a bronzmeccsen. A döntõbe két õsi rivális került. A
Kreszpark-Beanett esélyeshez méltóan 7:1-re verte a
City csapatát, akik szintén
szépen játszottak az idei tornán. A bajnok tehát a Kreszpark-Beanett lett. A legsportszerûbb gárda az Atom Boys,
a legjobb játékos Aschermann Gyula, a gólkirály 21 találattal Fülöp Zsolt lett, míg a
legjobb kapusnak Weisz József bizonyult.
röné
Fotó: Molnár Gyula
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Nem jött ki a lépés a pécsi pályán
A Soproni Liga tavaszi elsõ
fordulójában a Paksi FC Pécsett fogadta a Zalaegerszeg
együttesét. A pécsi pályán
villanyvilágítás van ugyan,
de több pozitívum nem
mondható el a Paksi FC ideiglenes otthonáról. A játéktér katasztrofális állapotban
van, az eredményjelzõ nem
mûködik, és az ülõhelyek
száma 300-ra tehetõ.
A mérkõzés elsõ nagy helyzetét Csehi hagyta ki, majd a
12. percben Meye révén
megszerezte a vezetést a
ZTE. Ezt követõen továbbra
is a vendégek irányították a
játékot, és újabb gólt is lõttek, a 24. percben Meye duplázott. Az elsõ negyvenöt
percben Iványi játékvezetõ
több esetben is súlyosan a
PFC kárára tévedett, de
semmiképp sem szabad a látottakat csak a bíró nyakába
varrni. A fordulás után ismét
paksi helyzettel kezdõdött a
játékrész, de sajnos az is kimaradt. A folytatásban mezõnyjáték folyt a pályán, a
PFC hajtott, küzdött becsülettel, de a zalai védelem állta a sarat. A végjátékban az-

tán ismét Iványi lépett elõ
fõszereplõvé. Nyilvánvaló
büntetõt nem adott meg a
PFC-nek, majd szinte az ellentámadásból Balázs lõtt
Kovács kapujába, végleg eldöntve a találkozót. Összességében az enerváltan játszó
paksi együttesnek esélye
sem volt a pontszerzésre a
tavaszi elsõ fordulóban. Paksi FC- Zalaegerszegi TE 0:3.
– Gyáván kezdtük a mérkõzést, pedig nem így készültünk. Hajtós, kemény mecscset vártam, de az elsõ félidei gyenge teljesítményünk
meghatározó volt. Fordulás
után küzdöttünk becsülettel,
de nem sikerült a pontszerzés sem – értékelt Gellei Imre – A játékvezetõknek is fel
kellene készülniük a tavaszi
szezonra – tette hozzá a Paksi FC trénere.
A következõ fordulóban a
Soproni Liga listavezetõjéhez látogatott a csapat. A találkozó elõtt nem sokkal jégesõ zúdult az MTK pályára,
a viharos erejû szél pedig a
mérkõzés egészében megmaradt. Gellei Imre több helyen is változtatott a ZTE el-

leni meccs után. Salamon
visszafoglalta helyét a védõsorban, valamint Kriston Attila is helyet kapott a kezdõben. Báló Tamás baloldali,
Belényesi Miklós jobboldali
szélsõként, míg Kiss Tamás
csatárként próbálta minél
jobb eredményhez segíteni a
PFC-t. Az összecsapás elsõ
félidejében a szél a paksiakat támogatta, de nemcsak
ezért pattogott többet a Garami legénység térfelén a
labda. A Gellei fiúk szemre is
tetszetõsen
futballoztak,
több helyzetet is kialakítottak, melyek után Véghnek
többször is bravúrral kellett
hárítania. Egy alkalommal a
kapufa is segítette õt. Nem
úgy a 28. percben, amikor
Belényesi lódult meg a jobb
oldalon, betört a 16-son belülre és lõtt. A kapusról kipattanó labdát Báló értékesítette. A folytatásban is támadásban maradt a Paks.
Kristont a félidõ elõtt nem
sokkal elkaszálták a büntetõterületen belül, de Kassai
a paksi védõnek adott sárga
lapot. A szünetben maradt
az 1:0-s PFC vezetés.
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A fordulást követõen hiába
volt a támogató szél, elmaradtak az MTK-s rohamok.
A Gellei legények Tököli vezérletével ügyesen kontráztak, és ismét Véghnek kellett több védést bemutatnia.
Újabb gól azonban nem született, egészen a 77. percig.
Ekkor Pollák beadását Kanta József lõtte a tehetetlen
Kovács kapujába. A végén
még a csereként beállt
Weitnert mûesésért kiállította a játékvezetõ. A találkozó
1:1-es döntetlennel zárult.
Az egy ponttal a meccs elõtt
sokan kiegyeztek volna, de a
látottak alapján sokkal közelebb állt a Paksi FC a gyõzelemhez, mint az MTK. –
Hontalan csapatként kell a
tavaszi szezon elején helytállnunk, ami nagyon nehéz
feladat. Az MTK a legstílusosabban futballozó gárda a
ligában, de a paksi legények
remekül játszottak ezen a
délutánon.
Játékosaimat
csak dicsérni tudom, és az
mindent elárul, hogy szerintem az ellenfél kapusa Végh
Zoltán volt a mezõny legjobbja – mondta el mérkõzést követõ sajtótájékoztatón a paksi edzõ.
efgé

Döntetlen Gyõrben

Ifjú cselgáncsozók

Remekül
teljesített
a
2007/2008-as szezonban életre hívott Ligakupa tavaszi
küzdelemsorozatában a Paksi
FC labdarúgó csapata. A „B”
csoportban élen végzett a
Gellei Imre vezette együttes,
a Siófok, a Kaposvári Rákóczi
és a Fehérvár FC elõtt. Az
utolsó csoportmeccsét a Fehérvári úton játszotta a PFC,
az ellenfél a már szintén továbbjutó Kaposvár volt. Az
elsõ félidõben Báló Tamás
szebbnél szebb gólokkal örvendeztette a szurkolókat,
így 2:0-ra hazaiak vezettek a
nagyszünetben. A fordulás

Nem tétlenkedik a cselgáncs
utánpótlás korosztály, folyamatosan követik egymást a
versenyek. Tatán rendezték
az Ifjúsági Országos Bajnokságot, ahol az ASE versenyzõi közül Haaz Levente
I., Õri Felicián II., Kovács
Botond III., Szebényi Réka
V. lett. Gombár Szabolcs
arany, Hamvas Tamás ezüst,
Tolnai Márk bronzérmet
szerzett.
Vöcklabruckban Nemzetközi Diák Judo Versenyen
diák „B”kategóriában Pupp
Réka I., „A” kategóriában
Horváth Jennifer III.,
Skállát Katalin V. helyen

után több paksi fiatal tehetség is pályára lépett, akik
meghálálták a bizalmat. Szabó János, Pap Roland és Fritz
Ádám is remekül teljesítettek. A második félidõben szépített a Rákóczi, így végül
2:1-re gyõzött a Paksi FC. A
legjobb nyolc között a Gyõrrel vív oda-vissza vágós összecsapást a négy közé jutásért a
Gellei egylet. Az elsõ mérkõzést március 5-én idegenben
rendezték, a végeredmény
1:1. A paksi gólt Tamási
Gábor lõtte. A második találkozó március 12-én a Fehérvári úton lesz.
efgé

végzett. A fiúknál diák „B”
csoportban Akkermann Gergõ III., „A” csoportban
Ádám Attila III., Szõke Attila V. lett. A Miskolcon megrendezett EB-MEX Nemzetközi Ifjúsági Judo Versenyen két bronzérmet szereztek a paksiak. Õri Felicián 50
kg-ban, Ömböli Renátó +90
kg-ban.
(joko)
Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992
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SPORT

Pályagondok a PFC II-nél is Siófokra mennek Gelleiék
Nagyatádon kezdi meg az
NB III Dráva csoportjában
szereplõ Paksi FC II a
2007/2008-as bajnokság tavaszi küzdelemsorozatát.
Dienes Pál együttese jelenleg a 7. helyen áll a táblázaton. – Január elején kezdõdött a felkészülés, az elsõ hetekben csak erõnléti edzésekkel. Ezt követõen már
edzõmérkõzések is szerepeltek a programban. Fõleg
megyei élcsapatokkal találkoztunk, változó sikerrel. Az
eredmény számomra másodlagos volt, a mutatott játék
volt a legfontosabb. Összességében elégedett vagyok a
téli felkészüléssel – mondta
el Dienes edzõ. Azok, akik
eddig kevesebbet játszottak,
vagy az õsszel sérültek voltak, jól teljesítettek. Ilyen
többek között Tóth Zsolt,
Keszthelyi
Szilveszter,

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján,
a volt konzervgyári
irodaépületben
(Tolnai út 2.)
15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252
A 45 perc
ifjúsági melléklet

megjelenését

a Bau-Paks Kft.
támogatta.

Bruckner Balázs és Bohner
Roland is. A keret állandó
létszáma 13 fõ, melyhez az
U19-es és a felnõtt keretbõl
csatlakoznak játékosok. – A
játékosok személyének állandó változása miatt új játékelemeket nem gyakoroltunk. A jól bevált 4-4-2-es
rendszerben lépünk pályára
– tette hozzá a tréner. Télen
két új csapattag érkezett.
Pap Roland Bonyhádról került a Fehérvári útra, aki a
felnõtt csapattal készül, valamint Juhász Szabolcs. Õ
õcsényi illetõségû, de az elmúlt két évben a Budapesti
Honvédban nevelkedett. Hír
még a harmadosztályú csapat háza tájáról, hogy elsõ
két hazai bajnokiját pályagondok miatt a Marcali és a
Szekszárd ellen Dunaszentgyörgyön játssza a csapat.
röné

Vezet a Street Boys
A 2007/2008-as Városi Kosárlabda Bajnokságban öt
fordulóra került sor idáig a
tavaszi idényben. A Street
Boys négy gyõzelemmel a
legeredményesebb, míg az
Alibi KC és a BB Kings 3-3
alkalommal hagyta el gyõztesen a pályát. A Face Kings
mutatója három gyõzelem
és két vereség, a Space Jam
és a Judoplasztika egyaránt
két nyert meccset, és egy
vereséget könyvelhet el. Ötvenszázalékos az Old Boys,
kétszer örülhettek és kétszer bánkódhattak a mérkõzések után. A Neu Komm
City egyszer nyert, háromszor kikapott, a Játéksarok
egy siker mellett négyszer
betlizett. Nem termett babér a Vak Baglyoknak, akik
három, valamint az Ultra Violáknak, akik öt alkalommal
voltak kénytelenek meghajolni a nagyobb tudás elõtt.
(joko)

A Paksi FC Soproni Ligában
szereplõ
labdarúgócsapat
március 8-án, szombaton 15
órakor Siófokon játssza soron
következõ hazai mérkõzését.
A váltás azért elkerülhetetlen, mert a Pécs is szombaton
kívánja megrendezni a Komló
elleni összecsapását. A mecsekaljai együttessel korábban egy mérkõzésre szóló
egyességet kötött a Paksi FC
vezetése, abban bízva, hogy
csak a Zalaegerszeg elleni
bajnoki találkozót kell a PFCnek a Fehérvári úttól távol
játszania. A Magyar Labdarúgó Szövetség azonban ismét elutasította a hazai mecscsekkel kapcsolatos paksi
kérvényt. –A Pécs jelezte,
hogy szombaton kívánják
megrendezni másodosztályú
mérkõzéseiket, ezért kellett
lépnünk. Kértük az MLSZ-t,
hogy vasárnap játszhassunk,
ezt azonban nem fogadták el.
Igazából itt már nem erõfitogtatás folyik. Egy korábbi
rossz döntést követõen még
rosszabb döntéseket hoz a

szövetség – mondta Haraszti
Zsolt, a Paksi FC egyik ügyvezetõje. A PFC elöljárói már
korábban felvették a kapcsolatot más klubokkal is, ezért
sikerült gyorsan új pályát találni. A két lehetséges helyszín, Siófok és Székesfehérvár közül az elõbbi realizálódott. Az otthonkeresés már
eddig is több millió forintjába
került az együttesnek. A világítás kiépítése a kandeláberek legyártása miatt húzódott, de a héten megérkezett
az elsõ két lámpatest, melyet
hamarosan felállítanak a
szakemberek, és a tervek szerint a másik két oszlop is a helyére kerül március 17-ig.
– Ezt követõen a szövetséghez kell eljuttatnunk azokat a
jegyzõkönyveket, melyben
igazoljuk, hogy elkészültünk
a munkálatokkal. Innentõl ismét az MLSZ kezében a döntés. Reméljük március 22-én
a Vasas-t már a Fehérvári
úton fogadhatjuk – tette hozzá Haraszti Zsolt.
efgé

Élvonalban a sakkcsapatok
A sakk csapatbajnokság hatodik fordulójában az ASE I.
idegenben a Statisztika PSC
ellen ült asztalhoz, és 6,5-5,5re gyõzött. Megnyerte mérkõzését, és így egy pontot
szerzett: Nevednichy Vladislav, Grószpéter Attila, Szabó Krisztián. Döntetlent játszott, azaz fél pontot szerzett:
Berkes Ferenc, Ács Péter,
Berescu Alin, Csom István,
ifj. Fodor Tamás, Györkös
Lajos, Molnár Béla. Balázs
Gábor és Tóth Lili ezúttal vereséget szenvedett.
A hetedik fordulóban a Honvéd Auróra együttese látogatott Paksra, az ASE I. 7-5-re
nyerte a mérkõzést. Gyõztesen állt fel az asztaltól: Szabó
Krisztián, Vidéki Sándor.
Döntetlent játszott: Berkes

Ferenc, Ács Péter, Grószpéter Attila, Papp Gábor,
Csom István, ifj. Fodor Tamás, Györkös Lajos, Pataki
Gyõzõ, Molnár Béla, Tóth Lili. Hét forduló után a táblázatot a Z. Csuti-Hydrocomp vezeti 57,5 ponttal, második az
Aquaprofit NTSK 53,5, harmadik az ASE I. 47,5 ponttal.
A sakkcsapat NB II Asztalos csoportjában szereplõ
ASE II. idegenben szerepelt
a hatodik fordulóban, az eredmény Dombóvár 2004 SE –
ASE II. 4-8. A hetedik fordulóban ASE II.- Mohácsi TE 93. A bajnoki tabellát az ASE
II vezeti 59 ponttal, második
a Szekszárd-Decs 56,5, harmadik a Nagyatádi VSK 49,5
ponttal.
(joko)

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

Mozi
Március 9. (vas.) 19 óra
1408
Feliratos amerikai
horrorfilm

Péri Ferencné

Március 14. (péntek) 19 óra
SZERELEM ÉS EGYÉB
KATASZTRÓFÁK
Feliratos brit
romantikus vígjáték
Március 21. (péntek) 17 óra
MÉZENGÚZ
Szinkronizált amerikai
animációs film
Március 21. (péntek) 19 óra
CHARLIE WILSON
HÁBORÚJA
Szinkronizált
amerikai vígjáték

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

Kiállítás
A Városi Mûvelõdési Központ
nagykiállítójában
Oláh Zoltán költõ, képzõmûvész alkotásait, a kiskiállítóban pedig a Dunatáj
Fotókör „Beszélõ képek”
címû tárlatát láthatják. A
könyvtár-galériában Fricz
Aranka gravírozott üvegés fémtárgyaiból és hímes
tojásaiból nyílik kiállítás
március 13-án csütörtökön 17 órakor. Közremûködik a Tengertánc együttes.
A Paksi Képtárban Viktor
Vasarely alkotásait láthatják. A tárlatot, melyen 35
képet, falikárpitot és 6
szobrot állítottak ki, március 30-ig látogathatják.
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Programok

Mit süt-fõz ma?

Március 12. (szerda) 19 óra
OFF HOLLYWOOD
Magyar dráma

A Péri családban mindenki
otthonosan mozog a konyhában. Annak eldöntése, hogy
milyen étel kerül az asztalra,
általában Zsuzsa feladata.
Segítséget azonban minden
családtagjától kap: a halételek elkészítésében férje, Feri
segédkezik, a saláták, krémlevesek, különlegességek a
kislány, Zsuzsi specialitásai,
fiúk, Balázs pedig a gyorsan
elkészíthetõ húsételek, tészták felelõse. Az az étel,
amelynek receptjét megosztjuk olvasóinkkal, mindannyiuk kedvence, és szeretete a nagyszülõkrõl maradt
a Péri családra. Zsuzsa édesapja vadász volt, így a vadas
az, amit bármilyen húsból elkészítve szívesen fogyaszt az
egész család. Zsuzsa édesanyja még hagyományos
módon, leggyakrabban vadnyúlból készítette a vadast,
Zsuzsa azonban már saját
„fejlesztésként” egyszerûbb
módját alkalmazza megfõzésének.

Vasember a Kisemberekért!
Tamás Zsolt ultratriatlon világbajnok március 16-án jótékonysági futásra hívja mindazokat, akik szeretnének segíteni a pécsi gyermekklinika
sebészeti osztályán ápolt
gyermekeken, a nekik nyújtható ellátáson.
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Felszeleteljük és besózzuk a
húst, karikára vágjuk, és
szintén kicsit ízesítjük a zöldségeket. Egy közepes méretû
tepsibe olajat öntünk, beletesszük a hússzeleteket és a
zöldségeket, a babérlevelet és
egy fej vöröshagymát. 3 dl
vízzel felöntjük, és fólia nélkül, közepes lángon addig
sütjük, amíg a zöldségek és a
hús pirulni kezdenek. A hússzeleteket egy tálra helyezzük, és a zöldségeket, a hagymát és az étel levét összeturmixoljuk. Utána kevés olajon
megolvasztjuk a cukrot, rántást készítünk rajta, felöntjük
egy kis vízzel és rátesszük a
turmixolt zöldségeket. Mustárral, citromlével ízesítjük,
majd beletesszük a húst. Gazdagíthatjuk tejföllel is, de
Zsuzsa ezt mindig az étel mellé kínálja. Köretként krumpligombóc a legfinomabb, de
persze kifõzött tésztát is tálalhatunk mellé.
-dalHozzávalók 4 fõre: bármilyen húsból készülhet, talán a
legkedveltebb a marhahús,
ebbõl 60 dkg-ot vásároljunk,
de készíthetjük pulykacombból vagy szárnyból, ebbõl 1
kg-nyi szükséges. 40 dkg sárgarépa, 20 dkg zöldség, 1 fej
vöröshagyma, babérlevél, 1-2
kávés kanál cukor, liszt olaj,
mustár, citromlé, só.
A futás a Fortuna Rádió udvaráról 6 órakor indul
Paks–Szekszárd–Bonyhád–
Pécs útvonalon.
A táv során bárki csatlakozhat, nemcsak futással, hanem
felajánlásaival is a Visszatérés
Alapítvány javára a 1199200002500300 számlaszámon.
A jótékonysági sporteseményrõl folyamatos tudósítást hallhat a Fortuna Rádióban!

VMK
Március 10-én 18 órától az
Összhang klubban Haholt
Adrienn kozmetikus a
sminkrõl tart elõadást.
Március 12-én (szerdán) 18
órától a filmbarátok összejövetelén Orson Welles: Az
aranypolgár c. filmjét
Árpási Kitti ajánlja az érdeklõdök figyelmébe.
Március 13-án 17 órakor
„Jövõ generációja-szülõk
fóruma” címû összejövetelen a szülõk kérdéseket tehetnek fel szakembereknek: Fodor Péter tanárnak,
Magyar Józsefné tanárnak,
Császár Józsefné óvodapedagógusnak, Brázay Bernadett pszichológusnak, és
Szépné Varga Ilona gyógypedagógus-logopédusnak.
Március 21-én (pénteken)
14 órától kézmûves foglalkozás és nyuszisimogatás a
húsvét jegyében.
FALUHÁZ
Március 8-án 18 órától nõnapi összejövetelt rendeznek,
melyen fellép Juhász Kitti
népdalénekes és a Dunakömlõdi Néptánccsoport.
A népfõiskolai foglalkozás
keretében március 10-én 17
órakor Fitt Szabolcs plébániaigazgató tart elõadást.
Március 11-én 17 órától a
kézmûves foglalkozás keretében kokárdákat, és papírzászlókat készíthetnek az
érdeklõdõk. Március 14-én
17 órakor „Az én márciusom” – megemlékezés az
1848/49-es forradalom és
szabadságharcról.
Március 20-án 16:30-kor
„Nyuszi ül a fûben…” húsvéti játszóházi foglalkozás
minden korosztálynak.
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HALLOTT
MÁR ILYET?

Lakástakarékpénztári
megtakarítással
kombinált lakáshitelünk 8 évig akár
tõketörlesztés és
kamatfizetés nélkül !!!
Paks, Villany utca 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések
részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Megújult környezetben,
továbbra is színvonalas
kiszolgálással várjuk kedves
régi és új megrendelõinket!

K!
N
Ü
ÖZT
T
L
ELKÖ

Új címünk:
7030 PAKS
Dózsa Gy. u. 20.
(a városi könyvtár
mellett)

Tel.: 75/511-246

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
2008. március 29-én 19 órától rendezik
a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola elsõ jótékonysági bálját.
Helye: az iskola étterme.
Az est fõvédnöke: Till Józsefné igazgató
Belépõjegy 1000 Ft, Támogatói jegy 1000 Ft. Tombola 200 Ft.
Jegyek az iskola titkárságán kaphatók. Telefon: 75/510-725
Közremûködik: Country Road
Zene: Tuki Trió
19.00 Gyülekezõ
Club, Euro Dance Paks
19.30 Pohárköszöntõt mond:
A bál batyus jellegû.Az est
Till Józsefné igazgató
folyamán tombolasorsolás.
19.45 Nyitótánc
Tombolajegyek vásárolhatók a
helyszínen.

BA-TU
Építõipari Kft.
Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!

Nyitva tartás:
hétfõ–péntek:
9.00–17.00
szombatvasárnap: zárva

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

