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Reflektorfényben
a Paksi FC
Sporttörténelmi pillanatnak lehetnek szemtanúi azok, akik kilátogatnak március 22-én, szombaton a 16
órakor kezdõdõ Paksi FC–Vasas
SC Soproni Liga mérkõzésre. Elkészült ugyanis a villanyvilágítás a
Fehérvári úti stadionban. A négy
kandeláber és a rajtuk lévõ világítótestek már a pálya fölé magasodnak. A hálózatra kötést és a fénymérést lapzártánk után, szerdán
este tartották a sporttelepen. Ha
minden rendben találtatik, és csütörtökön az MLSZ is rábólint, a
hétvégén már villanyfényes mecscset játszhatnak a paksi legények.
-efgé-

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

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk
minden kedves olvasónknak!
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Tavaszi nagytakarítás

Hírek a testvérvárosokból

Lassan el lehet kezdeni a
háztartásokban a kidobni
szánt lim-lom összegyûjtését. Rövidesen elérkezik
ugyanis a lomtalanítás idõszaka, melyet a DC Dunakom Kft. március 31. és április 8. közé hirdetett meg.
Hogy pontosan melyik utcából, illetve településrészrõl
melyik napon szállítják el a
kihelyezett lomot, arról a cég
minden háztartásba eljuttatott hírlevelébõl, illetve plakátokból tájékozódhatnak.
Két kivétel van: mivel az
Árok és a Tavasz utcában
megkezdõdtek a felújítási
munkálatok, itt már megtörtént a lomtalanítás.
A Dunakom szakemberei
több kéréssel fordulnak a lakossághoz a tavaszi lomtalanítás gördülékeny, problémamentes lebonyolítása érdekében. A lakótelepen az elszállítást megelõzõ napon kihelyezett, lomtalanítás feliratú,
nyitott konténerekben, a kertes házaknál pedig a megszokott módon kérik elhelyezni a
lim-lomot, minden esetben az
elszállítás napján reggel hat
óráig. A gépi rakodás megkönnyítése érdekében ne tegyenek hulladékot közvetlenül villanyoszlop, illetve fa
mellé, vezetékek alá! Nagyon
fontos, hogy ne válogatás nélkül lomtalanítsanak! Az építési törmeléket, salakot, trágyát, veszélyes és elektroni-

Egy, a politikában eddig teljesen ismeretlen harmincéves fiatalembert választottak Paks németországi testvérvárosa, Reichertshofen
polgármesterévé. Herczeg
József elmondta, Michael
Frankent nem ismerik, de
bíznak abban, hogy támogatja a testvérvárosi kapcsolatok továbbvitelét. Paks önkormányzatának nemzetközi
kapcsolatokért felelõs tanácsnoka hozzáfûzte, táviratban gratulált Paks vezetõsége az új polgármesternek.
Kérdésünkre, hogy a testvérkapcsolatokat megalapozó
Stenger Pál halála visszavetie a két város között kialakult
viszonyt, Herczeg József elárulta, megromlott egészségi
állapota miatt az utóbbi idõben Pali bácsi már nem vett
részt a találkozókon és azok
szervezésében. A kapcsolat
„önmûködõ”, az óvodavezetõ,
az iskolaigazgató és a sportegyesület elsõ emberei is tevékeny részesei.
Paks erdélyi testvérvárosában is választási idõszak kezdõdött. Kézdivásárhely polgármestere, Török Sándor ez
idáig nem igazán akadt kihívóra még pártján kívül sem.
Most azonban meg kellett
küzdenie az elõválasztásokon
az indulás jogáért. Herczeg
József elmondta, már megvan a hivatalos eredmény, az
RMDSZ polgármesterjelölt-

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig

kus hulladékot nem tudja elszállítani a cég. A veszélyes
hulladékokat azonban nem
kell otthon tárolni, a lakosság
ingyenesen leadhatja a
Kölesdi úton mûködõ hulladékudvarban. Csak emlékeztetõül: veszélyes hulladék
például a festék, lakk, lejárt
szavatosságú gyógyszerek,
használt étolaj, sütõzsír, elemek, selejt akkumulátor,
fénycsövek, üres hajtógázos
palackok, fáradtolaj, az elektronikus és elektromos berendezések sorában pedig például a hûtõszekrény, televízió,
rádió, hajszárító. Nem veszélyes hulladék és a lomtalanítás során is kidobható például a bútor, a tavaszi kerti
munkák során keletkezett
ágak és gallyak, csomagolási
hulladék, autógumi. A lomtalanítás ideje alatt egyébként
az udvar két alkalommal hétfõn is nyitva tart: március 31én és április 7-én, 8-18 óráig.
Egyébként pedig áttértek a
nyári nyitva tartásra, tehát
keddtõl péntekig 10 és 18 óra,
szombaton 8 és 14 óra között
tart nyitva, hétfõnként és vasárnap szünetel a szolgáltatás. A paksi hulladéklerakó
nyitvatartási ideje is ide kívánkozik, amely a hónap végéig hétfõtõl szombatig 6-tól
18 óráig van nyitva, április 1jétõl viszont egészen október
15-ig 6-tól 20 óráig. Vasárnap
a lerakó zárva van.
-kgy-

A 45 perc
ifjúsági melléklet

Telefon:

Azoknak, akik változtatni
akarnak az életükön!
2.500–3.500.- Ft

20/323-8723

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

PAKSI HÍRNÖK
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde (Tel.: 20/398-4504)
Fõmunkatárs: Kövi Gergõ

20/9450-992

06 70/614 7007

ÖNFEJLESZTÕS
ÉS SPIRITUÁLIS
KÖNYVEK

Megjelenik kéthetente, 4000 példányban

75/315-983

AZ EMBERI
ELME
ANATÓMIÁJA

je Török Sándor lesz. A választásokat június elsején
tartják.
Paksról hagyományosan
március 15-ére hívnak vendégeket
Kézdivásárhelyrõl.
Idén három delegáció is ellátogatott az erdélyi városba
egymástól függetlenül. Utazott a református egyház küldöttsége, illetve egy Mezõsi
Árpád vezette hatfõs diákcsoport. A város hivatalos delegációját hárman alkották,
Herczeg József tanácsnok,
Kern József képviselõ és Nikl
Márta, a Városi Vegyeskar
egyesületének elnöke.
Vida Tünde

megjelenését

a Bau-Paks Kft.
támogatta.

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: 2008. április 4.
Címlapfotó: Molnár Gyula
Panorámakép: www.paksnet.hu
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Döntés után
A testületi ülés legnagyobb jelentõségû témája a város
2008-as költségvetése volt, amelyet párját ritkító módon
minden képviselõ, még az ellenzék tisztelt tagjai is elfogadtak, emelte ki Hajdú János polgármester a márciusi
ülését követõ értékelésében. Egyébként nem a költségvetés volt az egyetlen, ahol egyhangú döntés született,
ez minden témáról elmondható.
Paks költségvetése megközelítõleg
hétmilliárd-hétszázmillió forint. Ez körülbelül megegyezik Szekszárdéval, de rengeteg olyan feladat van, amelyeket másutt
megye jogú városok, megyeszékhelyek végeznek, gondoljunk csak az oktatásra
vagy az egészségügyre, mutatott rá Hajdú János. A polgármester kifejtette, a kötelezõ és önként vállalt feladatok mellett körülbelül húsz
százaléknyi összeg van fejlesztésre, 1,2–1,5 milliárd forint értékben. Ezek közé sorolta azoknak a terveknek az
elkészítését, amelyekkel uniós pályázatokon szeretne
részt venni az önkormányzat. Erre a célra 130 millió
forintot fordítanak. Ilyen a
gyógyfürdõ építése, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola teljes rekonstrukciója,
vagy a városi mûvelõdési
központ átalakítása. Mintegy ötszázmillió forint értékben tervez az önkormányzat
útfelújítást. A Tavasz és az
Árok utcára már megkötötték a kivitelezési szerzõdést,
a Rókus utca felújítására
most indul a közbeszerzési
eljárás. Idén negyvenmillió
forinttal támogatja a város a
panelfelújítási programot,
bízva abban, hogy ezt az öszszeget el tudják költeni. – Ha
olyan sikeresek lesznek a pályázatok, hogy ez a keret
nem elegendõ, a testület késõbb dönthet a bõvítésérõl –
mondta el Hajdú János. Ami
az intézményi költségvetéseket illeti, 3,6 százalékkal magasabbak, mint tavaly. Tekintettel a 10-15 százalékos
közüzemi árnövekedésre, ilFotó: Vida Tünde

letve a kormányzat öt százalékos béremelésrõl szóló
döntésére, 8-10 százalékos
kiadásnövekedést prognosztizált az önkormányzat, ám
az elõzõ évek racionalizálási,
intézmény-összevonási döntéseinek hatásaként, ezt 3,6

Tizenötmillió

forintnyi

önerõt biztosított március
6-i rendkívüli ülésén a képviselõ-testület a város hulladékgazdálkodási rendszerének eszközállományára. A pénz csupán a százmilliós nagyságrendû elõkészületekhez szolgál saját
forrásként, a kétfordulós
pályázat tétje sokkal nagyobb. A mostani tervek
szerint 1,9 milliárdba kerül
a Paksot és hat környékbeli települést befogadó társulás új, modern eszközökkel felszerelt szeméttelepe.
Hajdú János elmondta, bízik abban, hogy idõközben

százalékos szinten tudják
tartani, magyarázta a polgármester.
A grémium a szociális és
gyermekjóléti intézmények
térítési díjairól is döntött
ülésén.
A testület tavaly a nehéz
gazdasági helyzetre tekintettel megszüntette a nagyadózói rendelkezési jogot.
Tették ezt azzal a kitétellel,
hogy amennyiben a pénzügyi
helyzet lehetõvé teszi, megvizsgálják visszaállításának
lehetõségét, amit most meg
is tettek. A rendelkezési jog
lényege, hogy az érintettek
befizetett adójuk bizonyos

a minisztérium elfogad egy
másik variációt, mely során
a keletkezett kommunális
hulladékot gázosítják. Ha
így lesz, a program körülbelül egymilliárdba kerül.
A polgármester úgy tájékoztatott, mostani szeméttelepük 2010 után nem mûködhet, de be is telik. Paks
korábban a kaposvári székhelyû társulás tagja volt,
de ki kellett lépnie, mert
nem volt meg a szükséges
területi kapcsolat, így nem
kaphattak pályázati támogatást. Ekkor kényszerült
rá a város, hogy önállóan
keressen megoldást.
-vt-
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hányadáról eldönthették,
mire használja fel a város. A
grémium döntése alapján
azok, akik hárommillió forintnál több helyi adót fizetnek, a befizetett összeg 2,5
százalékáig, de legfeljebb
egymillió forintig ismét rendelkezhetnek az összeg felhasználásáról. Az egymilliárd forintot meghaladó helyi
adót fizetõk a befizetett öszszeg öt százalékáig tehetik
ezt meg oly módon, hogy ebbõl az összegbõl negyvenmillió forint felhasználásáról városi célokra szabadon dönthetnek, az e feletti rész felhasználására pedig a polgármester tesz javaslatot.
A testület korábban döntött arról, hogy minden ülésén terítékre kerülnek városi intézmények beszámolói,
egyrészt azért, hogy jobban
megismerjék azok mûködését, másrészt, hogy feltárják
a problémákat.
A márciusi ülésen az intézményi beszámolók sorában
a Paks Térségi Pedagógiai
Szolgáltató Központ, ismertebb nevén nevelési tanácsadó, valamint a Pro Artis
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény volt soron. A tanácskozás végén zárt ülésen
tárgyalták a helyi televízió,
illetve újság fõszerkesztõi
állására meghirdetett pályázatot. A vezetõk megbízatása tavaly év végén lejárt, a testület akkor újabb
három hónapra megbízta a
jelenlegi vezetõket és pályázatot írt ki a két állásra. A
pályázatra három-három
munka érkezett. A zárt
ülést követõen a polgármester úgy tájékoztatott, hogy
a televízió vezetõi állására
kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánították, és
ez év végéig megbízták Kovács Tibort a kht. további
vezetésével. A helyi lapnál
fõszerkesztõt váltott a grémium, a Paksi Hírnök élére
2010 végéig Dávid Ildikót
nevezték ki.
-kgy-
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Idõszerû márciusi gondolatok

„Évrõl évre összegyûlünk a
Szent István téren, hogy
méltó módon emlékezzünk
az 1848-49-es forradalom és
szabadságharcra. Arra az
eseményre, amely sok-sok
évtizedre tartást adott a
nemzetnek, melynek emléke, fénye még 160 év után
sem fakult. Arra az ese-

ményre emlékezünk, amelynek egyes célkitûzései még
1956-ban is idõszerûek voltak, és közülük egyesek még
ma is idõszerûek” – kezdte
ünnepi beszédét Hajdú János március 15-én, a városi
megemlékezésen.
A polgármester felidézte
az egykori eseményeket, ha-

tásait, idõrõl-idõre párhuzamot vonva napjainkkal. Beszélt egyebek mellett arról,
hogy a Batthyány-kormány
mai kifejezéssel élve koalíciós kormány volt, amelyben
a politikai paletta különbözõ
oldalán állók, egy a nemzet
számára fontos pillanatban
felül tudtak emelkedni elõí-

téleteiken, és együtt tudtak
munkálkodni. – Nagyon helyénvaló lenne, ha napjaink
politikusai példát vennének
a forradalom szereplõirõl
ahelyett, hogy a nézetek különbözõségének erõsítésén,
az ellentétek folyamatos szításán munkálkodnak – húzta alá. Rámutatott, a megemlékezés önvizsgálat is
egyben. Március 15-e sok
mindennel szembesít minket, mindenek elõtt azzal,
hogyan is állunk a szabadsággal, a nemzeti függetlenséggel, a hazaszeretettel, a
jó, magasztos ügyért hozott
áldozattal, emelte ki a polgármester. Záró gondolatainak végén a Kossuth nóta
refrénjét idézte, amelyben
minden benne foglaltatik:
éljen a magyar szabadság,
éljen a haza! A beszédet követõen az I. István Szakképzõ Iskola diákjai adtak ünnepi mûsort, majd a város
intézményeinek, civil- illetve társadalmi szervezeteinek képviselõi elhelyezték
az emlékezés virágait Jámbor Pál szobránál.
-kgy-

Beköltözött a forradalom az iskola falai közé
Az élet több mint egy hétig
az 1848–49-es forradalomról
és szabadságharcról szólt a
Bezerédj Általános Iskolában. Minden órán ezzel foglalkoztak. Matematikán 1848
köbcenti térfogatú testeket
készítettek, felkutatták a korabeli híres matematikusokat, földrajzórán térképet
készítettek a csaták helyérõl, biológián azt dolgozták
fel, hogy milyenek voltak akkoriban a kórházak, közegészségügyi viszonyok. Beépítették az akkor történtek
felelevenítését az ének, a fizika, a testnevelés órákba.
– Tavaly mi szerveztük a
városi ünnepséget. Akkor
nagyon alaposan készültünk,
úgy gondoltuk, jobbat már
nem lehet. Mást szerettünk

volna – kezdi az igazgató az
ötlet születésének felelevenítését. Németh Lászlóné hozzátette, õ is, kollégái is tanulták, hogyan kell projektmunkában dolgozni. A mos-

tani ünnep volt a próba, ami
igen csak jól sikerült. Pénteken reggel az iskolarádióban
hangzott el a megemlékezés,
addigra az aulában kiállították a projektmunka termé-

sét. Tablók hirdetik, hogy
jártak Dunaföldváron, Simontornyán, Ozorán, Pákozdon, de azt is, hogy ezek
nem egyszerû kirándulások
voltak, hiszen mindenki feladatlappal a kezében érkezett, hogy minél több információt gyûjtsön. Ez úgy tûnik, sikerült, hiszen a megkérdezett három nyolcadik
osztályos lány szerint soha
ennyit nem tudtak meg a ’48as eseményekrõl. Széchenyi
Andrea, Csapó Zsófia és Szabó Sára elmesélte, minden
órán ezzel foglalkoztak, korabeli ruhákat, hajviseleteket
rajzoltak, kutattak az interneten. Mint elmondták, a világháló volt tanáraik mellett
legnagyobb segítségükre.
Vida Tünde
Fotók: Molnár Gyula (fent), Vida Tünde (lent)
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Az elsõ Tisztes polgárok

Kávéházi hangulat

Tisztes polgár címet adományozott a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) Tolna
megyei szervezetének paksi
csoportja Herczeg Ágnesnek
és Hernádi Ferencnek.
Herczeg Ágnes a városi
könyvtárat vezette, Hernádi
Ferenc húsz évig postavezetõ
volt, megjárta a Gulágot. –
Olyan embereket választottunk, akik életükkel, személyükkel példaként szolgálnak
– fogalmazott L. Németh Erzsébet. A szövetség Pakson

Dunakömlõdön március 15e elõestéjén emlékeztek az
1848–49-es forradalom és
szabadságharc hõseire. A
faluház munkatársai arra
törekedtek, hogy a sorsformáló események 160. évfordulóját igazán emlékezetessé tegyék. Kíváncsiak voltak arra, hogy vajon a mai
fiatalok hogyan élik meg az
egykori forradalmi eseményeket. Ennek szellemében
rajzpályázatot hirdettek
„Az én márciusom” címmel
5-18 éves gyermekeknek,
fiataloknak. Emellett elhatározták, hogy idén elõször
a dunakömlõdi diákok készülnek ünnepi mûsorral.
Így a Hazajáró Diákok
Klubja és a Dunakömlõdi
Ifjúsági Klub Közhasznú
Egyesület tagjai láttak
munkához Faragóné Kertész Alice és Zsalakó
Miklósné vezetésével. A
mûsorba beépítették a diákok ötleteit, amelyek közül
jó néhány a próbák során

élõ elnökhelyettese hozzátette, mindketten alapítók a világszövetség paksi szervezetében. A díj, mint mondta,
csak erkölcsi elismeréssel
jár, amit fontosnak tartott kiemelni a mai elanyagiasodott
világban. A „Tisztes polgár”
elismerés paksi kezdeményezés, de rövidesen lesz
folytatás. A MVSZ más településeken mûködõ szervezetei is átadják majd különbözõ
alkalmakkor, jeles eseményeken.

fogalmazódott meg, a hangosításról is gondoskodtak,
és a kellékek elkészítésében is részt vettek, ettõl
igazán az övék lett ez az alkalom. – Egyértelmû volt,
hogy átérzik az 1848-as forradalom jelentõségét, az
ünnep lényegét – emelte ki
Faragóné Kertész Alice. A
megemlékezés a Faluház
elõtt kezdõdött, majd odabent folytatódott, ahová a
fiatalok Pilvax-beli hangulatot varázsolva idézték fel
az 1848-as eseményeket. A
mûsort követõen Kovács
Sándor, a dunakömlõdi településrészi önkormányzat
elnöke mondott köszöntõt,
majd megtartották a rajzpályázat eredményhirdetését, ahol minden résztvevõt díjaztak. A felhívásra
összesen negyvennégy csoportos, illetve egyéni pályamunka érkezett, amelyeket
kiállításon láthatnak az érdeklõdõk április 5-ig a Faluházban.
-kgy-

Emlékezés fáklyafénynél

A városi megemlékezés után nyílt meg a Városi Múzeum

új idõszaki kiállítása, mely a „S hamvait a hálás hon veszi hantja alá” címet kapta. A tárlatot az intézmény régész-muzeológusa rendezte. Dr. K. Németh András éveken át kutatta a megye honvédsírjait. Azonosította az 1848-49-es forradalom és
szabadságharcban résztvevõk síremlékeit, köztük azokét is,
akik nem a harcokban, hanem késõbb hunytak el. Az így öszszegyûlt anyagból, dokumentumokból, fotókból rendezte a
tárlatot, melyet úgy tettek hangulatosabbá, hogy egy sírkertrészletet is létrehoztak, s '48-as tárgyi emlékeket is kiállítottak. Az 1848-49-es Tolna megyei honvédsírokat bemutató
idõszaki kiállítás május 4-ig látogatható.
Fotók: Molnár Gyula

Fáklyás felvonulással és mûsoros megemlékezéssel készült a Fidesz, illetve a
Fidelitas paksi szervezete
március 15-ére. Ez volt az elsõ alkalom, de tervezik,
hogy lesz folytatás. A résztvevõk a város három pontján
gyülekeztek, majd a Szent
István térre vonultak, ahol
Bordács József mondott ünnepi beszédet. A Fidesz helyi szervezetének elnöke érdeklõdésünkre elmondta,
vegyes érzésekkel ünnepelnek. Egy héttel vannak a
népszavazás után, amelynek
sikeréért sokat dolgoztak.
Nem csupán a médiában
kampányoltak, mint a kormánypártok, hanem országszerte kemény munkát vé-

geztek a helyi szervezeteken
keresztül, úgyhogy kicsit fáradtan, de bizakodva tekintenek a jövõbe, hangsúlyozta. Hanol János, a Fidelitas
paksi szervezetének elnöke
kiemelte beszédében, hogy a
hazafiság nem egy ócska,
múzeumi vitrinbe való dolog,
hanem ma is nemzetet megtartó erõforrás, amit a mai
fiataloknak is jobban át kellene érezni. Ezért fontos a
magyar kultúra és a hagyományok ápolása, amely törekvés megjelenik a szervezet mindennapjaiban, programjaikban, húzta alá.
Hanol János beszédét a csoport tagjainak tolmácsolásában hallott versek tették
még ünnepibbé.
-kgy-
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Tájékoztatásra szerzõdtek
Paksi ülésén kötött szerzõdést a Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás
a Radioaktív Hulladékokat
Kezelõ (RHK) Kft.-vel. A
TEIT továbbra is felvállalja
eddig végzett feladatait, információt közvetít a lakosság és a hulladékok elhelyezésért felelõs cég között, ellenõrzi a Duna vizének minõségét, a háttérsugárzást.
Erre a tájékoztatásra, információtovábbításra, illetve az ezekhez kötõdõ beru-

házásokra, fejlesztésekre
fordíthatják az RHK Kft.tõl kapott támogatást. Ezt a
térségben folyó nukleáris
beruházások
értékének
10%-ában határozták meg,
mondta el Török Gusztáv
Andor elnök. A TEIT szerette volna elérni, hogy kiegyensúlyozottabban kapják az összeget, hiszen ez
idén „csak” százmilliós
nagyságrendû, néhány év
múlva viszont két-háromszorosa lesz. Török Gusztáv

Andor elmondta, szerették
volna elérni, hogy mintegy
elõlegként magasabb összeget kapjanak ebben az évben, mert az uniós forrásokat most lehetne elérni,
szükség volna önerõre. Miután azonban az e célra
szolgáló nukleáris pénzügyi
alap állami költségvetési tétel, nem volt mód a TEITtelepülések igényét teljesíteni, így a szerzõdést a társulás és a cég 107,5 millióról
írta alá.

Gazdaságfejlesztés Gerjenben
A termelés már február negyedike óta tart, az ünnepélyes gyáravatót azonban
március 14-én tartották, éppen egy évvel az alapkõ letétele után a JAKO Kft. gerjeni üzemében. A 450 milliós
beruházás a paksi atomerõmû hathatós támogatásával
jött létre, ugyanis az általa
alapított Duna-Mecsek Területfejlesztési
Alapítvány
nyújtott több mint hatvanmilliós támogatást a munkahelyteremtõ, gazdaságélénkítõ beruházáshoz.
Jelenleg huszonkét ember dolgozik a
kétezer négyzetméter alapterületû
gyárban, de folyamatosan tervezik a
létszám növelését. A szociális helyiségeket úgy alakították ki, hogy akár 250
fõt is ki tudjanak szolgálni, ha ennyire
nem is, de rövidesen százötven fõre növelik a foglalkoztatottak számát. A
munkaerõ kiválasztásában, képzésében
a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ és a paksi Energetikai Szakközépiskola vett részt. A Jako Kft. autóalkatrész-gyártással foglalkozik, s
több mint háromszáz fõt foglalkoztat, a
gerjeni mellett Szekszárdon és
Györkönyben vannak üzemei. Tulajdonosa a magyar-német állampolgárságú
Adam Koch. Õ, illetve a projektben
résztvevõ alapítvány kuratóriumának
elnöke, dr. Kocsis István és a regionális
munkaügyi központ igazgatója, dr.
Brebán Valéria vágta át a nemzeti színû
szalagot. A megnyitón kiemelték azt a

példa nélkül való együttmûködést,
mely a gyár megnyitását segítette.
Dr. Varga-Sabján László kifejtette, a
paksi atomerõmûnek több ok miatt is
fontos, hogy efféle támogatást nyújtson. – Amikor az alapítvány két és fél
éve létrejött, deklarált célja volt, hogy
a térségi gazdaságfejlesztést helyezze
elõtérbe, s elérjük, hogy ahol nukleáris
létesítmények vannak, ott az életfeltételek jobbak legyenek – fogalmazott.
Hozzátette, azt nem tudják felvállalni,
hogy az önkormányzatoknak adjanak a
hiányok pótlására pénzt. – A gazdasági
fejlõdés a kulcsa mindennek, úgy nem
tudjuk elképzelni a jövõt, hogy mi vagyunk az egyetlen nagy foglalkoztató.
Egészséges gazdasági tér kell egy
atomerõmû körzetébe – fejtegette.
Mint rámutatott, a versenyhelyzet az
atomerõmûvet is arra ösztönzi, hogy
optimális legyen a foglalkoztatás. Ha
pedig van másutt is munkahely, megszûnik a nyomás, ami e téren az atomerõmûre nehezedik.
-tV-

A TEIT az atomerõmûvel
is szerzõdéses viszonyban
áll, de idénre még nem állapodtak meg.
A társulás elnöke elmondta,
a paksi ülésen döntöttek egy
bátaapáti tanulmányútról,
ahova nem csak a településvezetõk mennének, hanem
több csoport, hogy megnézzék, hol helyezik el az atomerõmûben keletkezõ hulladékot. Rendezték a bátyai vizes
labor mûködését, szót ejtettek a honlappal kapcsolatos
kérdésekrõl, illetve tárgyaltak a többi idénre tervezett
teendõrõl is.
-vt-

Erõmûépítõk
randevúztak
Több mint húsz év telt el azóta, amióta
megszûnt az Erõmû Beruházási Vállalat, vagyis az ERBE. Egykori dolgozói
azonban mostanság évente randevút
adnak egymásnak. Hiába a két évtized,
mégis valamiféle furcsa kötelék köti
õket össze. – Olyan volt, mint egy
nagycsalád. Ismertük egymás bújátbaját. Osztoztunk egymás örömében,
bánatában – mondja Dánfi Sándor, aki
néhány évet töltött csak Pakson, mégis
meghatározó volt számára ez az idõszak. A többiek is így vannak vele, szívesen fogadták a meghívást. – Senki
nem mondott nemet, de sokan már
nem lehetnek itt – fûzte hozzá Haas
Ferenc Tihamér szervezõ. Õ paksi, a
többiek szerteszét élnek az országban,
az ERBE ugyanis vándorvállalat volt,
ott ütötte fel tanyáját, ahol új beruházás volt. Paksra az atomerõmû építésére érkezett, majd 1985-ben megszûnt.
A kollektíva összetartó ereje viszont
megmaradt, s 2005 óta minden évben
találkoznak. Eleinte tucatnyian jöttek
össze, az idei találkozón viszont már
megtelt a lakótelepi barakképület rendezvényterme. A program közös vacsorával kezdõdött – a szakácsnõ a
szintén egykori ERBE-s Molnár
Imréné volt –, majd zenével folytatódott. Az est jó alkalmat teremtett arra,
hogy ismét felelevenítsék az emlékeket, melyeket – állítják – nem csak az
idõ szépített meg.
-vtFotó: Vida Tünde
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Urántoll a hírvivõnek

A pedagógiai pályát több
mint két évtizede cserélte fel
az újságírásra Balogh Jánosné Hajós Teréz. A Magyar
Távirati Irodát tíz éve tudósítja Tolna megyébõl, s azon
belül is az atomerõmûrõl.
Munkáját, mely a Paksi
Atomerõmû Zrt. vezetõinek
megítélése szerint tárgyilagos és hiteles, Urántollal ju-

talmazták. A kitüntetést Kovács József vezérigazgató
adta át a sajtónapi ünnepségen, melyet immár évek óta
az önkormányzattal közösen
rendez a PA Zrt.
– Hasonlóan nagy felelõsség mind a kettõ – fogalmazott. Hozzátette, az újságíró
számára a legnagyobb nyomást az jelenti, hogy az álta-

la írtak alapján alkotnak véleményt az országban élõk
az atomenergiáról, az erõmû
mûködésérõl.
Kovács József rámutatott,
fontos, hogyan jut el a hír az
atomerõmûrõl az ország többi részébe, az újságírók milyen képet rajzolnak róla. –
Aki valóban hitelesen próbálja a nukleáris energetikát
népszerûsíteni, az atomerõmûrõl valós képet festeni, jó
ügyet szolgál – hangsúlyozta
a vezérigazgató.
Hajós Teréz elmondta, tíz
éve megilletõdve lépte át az
atomerõmû kapuját, ám hamar átragadt rá az ott tapasztalható nyugalom. Azóta
is folyamatosan érzi és szem
elõtt tartja annak a ténynek a
fontosságát, hogy rajta és újságíró társain is múlik, hogy
az emberek tárgyilagosan
ítélik-e meg a nukleáris ipart.
-tV-

Fiatal nõket várnak soraikba

A Paksi Nõk Társaságának
visszatérõ rendezvénye nõnap környékén a Középpontban a nõk címû fórum. Idén a
nõk munkaerõ-piaci helyzetét, elhelyezkedési lehetõségeiket, és az ehhez kapcsolódó szociális támogatásokat
vették górcsõ alá két elõadó,
Feilné Szombat Csilla, a paksi munkaügyi kirendeltség
vezetõje és Molnárné Haholt
Zsuzsanna területi vezetõ védõnõ segítségével. A fóru-

mon kiderült, hogy Pakson a
diplomások nagyjából jól, az
alacsonyabb végzettségûek,
illetve
szakképzettséggel
nem rendelkezõk már nehezebben tudnak elhelyezkedni, illetve még nehezebb
helyzetben vannak ezen a téren a roma származású nõk,
tájékoztatott Kovács Lajosné, a társaság elnöke. A vezetõ védõnõ elõadásából kiderült, hogy a gyermekvállalást is befolyásolja az egzisztenciális helyzet, a terhesség-megszakítás okai között
szerepelnek a nehéz anyagi
körülmények,
ugyanúgy,
mint a karrierépítés.
Ami a jövõt illeti, az egyesület szeretne egy kicsit fiatalítani, várják a jelentkezõket,
illetve ötleteket is szívesen
fogadnak. Dolgoznak annak
feltérképezésén, hogy lennee igény arra, hogy a munkakörüknél fogva a nyugdíjkor-

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

határnál korábban nyugdíjba vonult hölgyek kismamáknak segítsenek, például
úgy, hogy vigyáznak a picire,
ha az anyukának dolga akad.
Emellett a hónap végén elkészíti az elnökség az éves
programtervet, amelyet aztán még a tagság igényeihez
igazítanak. A Paksi Nõk Társasága egyénként 2001 óta
bejegyzett szervezet, amelynek jelenleg körülbelül harminc tagja van, és majdnem
minden hónapban van valamilyen programjuk. Egyetlen mondatban megfogalmazható, hogy mire szervezõdtek: nõk egymásért és
egy másért. Az egymásért
azt jelenti, hogy a nõket érintõ témákkal foglalkoznak, az
egy másért pedig azt, hogy a
nõknek az élet bármely területén való helyzetbe hozásáért próbálnak munkálkodni.
-gyöngy-
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Erõsítenék
a civil kontrollt
Hagyományosan az önkormányzati munka értékelésével vette kezdetét a Paksi Lokálpatrióták Egyesületének éves közgyûlése. A
képviselõk – ilyen három
van – és a szakbizottságok
külsõ tagjai sorra számoltak be a tavaly végzett
munkáról. Kovács Sándor
szerint azoknak, akik eddig
nem vettek részt az önkormányzati munkában, sokat
kellett tanulniuk, de mára
szorgalmas és hasznos tagjaivá váltak a bizottságoknak. – Szeretnénk a jövõben markánsabbá tenni
megjelenésünket, jelezvén
ezzel is, hogy a pártpolitika
mellett nagy jelentõsége
van a civil kontrollnak – fogalmazott az elnök.
vida

Pákozdi látogatás
A Hétszínvirág Óvoda
több mint száz óvodása
utazott el március 15-e
elõtt Pákozdra a magyar
szabadságharc elsõ gyõztes csatájának színhelyére. Egyúttal meglátogatták a pákozdi Nyitnikék
óvodát is, ahol megvendégelték a paksiakat. Az emlékhelyen és múzeumban
a gyermekek megcsodálhatták a korabeli huszárruhákat,
fegyvereket,
használati tárgyakat, a terepasztalon megszemlélhették a csata menetét.
Jantnerné Oláh Ilona elmondta, az obeliszknél felidézték, mi mindent tudnak március 15-rõl, kitûzték a zászlókat, verset
mondtak, énekeltek, majd
élményekkel gazdagodva
tértek haza.
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Petíciót írtak a deákos szülõk
Nem maradt visszhang nélkül az önkormányzat iskolai
beíratást érintõ döntése. A Deák iskolát választó szülõk
tiltakoznak az ellen, hogy csupán egy osztály indul
szeptemberben. A döntést antidemokratikusnak tartják,
némelyek az iskola bezárásának szándékát látják mögötte. Az önkormányzat demográfiai hullámra, kormányzati megszorításokra hivatkozik.
Petíciót intéztek a szülõk az
oktatási bizottsághoz, képviselõ-testülethez, hogy ily
módon tiltakozzanak az ellen, hogy csökkentették a
Deák Ferenc Általános Iskolában szeptemberben induló
osztályok számát. Tavaly két
elsõ osztályban kezdték a
tanévet a gyerekek, idén is
erre számítottak pedagógusok, szülõk egyaránt. A nyílt
napot is így tartották a második félév elején. – Kérdõívet küldtek ki, abban nyilatkoztunk arról, hogy melyik
iskolát szeretnénk választani. Utána módosították a
körzeteket, harminc utcát
máshova soroltak – kezdik a
történetet a szülõk, akik fórumot hívtak össze, hogy tiltakozásuknak hangot adjanak. – Szerintem a térkép fölé hajoltak, bejelölték rajta,
melyik óvodás hol lakik, és
addig tologatták a határokat, amíg a nekik megfelelõ
állapot kialakult – mondja
egy anyuka, aki szerint kifogásolható az, hogy a beíratás
elõtt megváltoztatták az iskolákhoz tartozó körzeteket.
A döntésrõl a szülõket nem
tájékoztatták, a sajtóból kellett megtudniuk, hogy nem
fogadja õket a választott iskola. Antidemokratikusnak
és szubjektívnak tartják a
döntést, és attól tartanak,
hogy az iskola bezárása a cél.
A fórum résztvevõi elmondták, több mint negyven kisgyermeket szándékoztak a
Deákba íratni. Az okok között sorolták lakhelyük,
munkahelyük közelségét,
azt, hogy a gyerekek óvodába is együtt jártak, s azt,
hogy nem mamutintézmé-

nyekbe szeretnék járatni
gyermekeiket, hanem családias környezetbe, amilyet a
Deák nyújtani tud. Többen
mondták, nagyobb gyermekeik ebbe az iskolába járnak,

s a testület most arra kényszeríti õket, hogy a kisebb
testvért máshová írassák.
Nem csak azok a szülõk tiltakoznak, akik kívül rekedtek
a Deákból, azoknak sem tetszik a helyzet, akik „bejutottak”. – Nem választhatunk
tanító nénit, módszert, ahogyan olvasni tanulnak, nem
beszélve a magas osztálylétszámokról – sorolják érveiket. A petícióban a testület
tagjait arra kérik, módosítsák döntésüket figyelembe
véve a szülõk érveinek sorát.
Dr. Potoczky Iván szerint a
szülõk azt teszik, amit helyesnek tartanak, a gyermekeik számára keresik a legjobb megoldást. Az oktatási
és kulturális bizottság elnöke szerint a pedagógusok
munkahelyüket féltve felhergelték õket. – Olyan,
mintha a tanárok honvédõ
háborúja folyna – fogalma-

zott. Visszautasítja a vádat,
miszerint az önkormányzat
célja az iskola elsorvasztása
volna. Rámutatott, az önkormányzat folyamatosan arra
kényszerül, hogy intézményrendszerét szûkítse. Erre a
normatíva-megvonásokban
tükrözõdõ
kormányzati
szándék és az évrõl-évre
csökkenõ gyermeklétszám
kényszeríti a városvezetõket. Ezek a lépések egyetlen
iskolát sem hagytak érintet-

lenül. A bizottság elnöke szerint nem kellene a fenntartó
nyakába varrni a gondot,
szerinte az iskola tanári kara
is felel a mostani helyzetért.
– Az például szintén a fenntartó felelõssége, hogy jövõre csak egy hetedik osztály
lesz, mert egy komplett osz-

tály átmegy a gimnáziumba
hatosztályos képzésre? – fogalmazza meg a kérdést.
A képviselõ elmondta, minden évben áttekintik a helyzetet, s ha kell módosítják a
körzetet. Nem tettek most
sem másként. Mint lapunk is
megírta, tizenegy verzió közül választották ki a megítélésük szerint legjobbat. Azt a
tényt nem hagyhatták figyelmen kívül, hogy idén
várhatóan mindössze 150
gyerek kezdi meg tanulmányait az önkormányzati iskolákban, s ahhoz, hogy megfelelõ normatívát kapjanak,
megfelelõ létszámot is biztosítani kell. Hogy mindez a
nyílt nap után történt, dr.
Potoczky
Iván
szerint
megint csak nem az õ hibájuk, nem kellett volna elsietni a tájékoztatást, hiszen
nyilvánvaló volt, hogy kevesebb az iskoláskorú gyerek.
A bizottság elnöke úgy gondolja, rossz lépés, ha a szülõk
azzal manipulálnak, hogy átjelentkeznek egyik körzetbõl
a másikba, ezzel nem nyernek felvételt. A szülõk egy
része ezzel szemben azt
mondja, ha nem választhat
szabadon iskolát, nem a kijelölt önkormányzati intézménybe, hanem a katolikus
iskolába viszi gyermekét.
Vida Tünde

Fotók: Molnár Gyula
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Nem jutnak dûlõre Vácikában
Paks régi gondja került ismét terítékre, amikor a megyeszékhely állatmenhelyének vezetõi hírül vitték, költöznie kell a paksi menhelynek, mert a menhelynek
nem lévén engedélye, a jegyzõ erre utasította. A szekszárdi állatmenhely vezetõje, Fiáth Szilvia szerint viszszatérünk a 10-20 évvel ezelõtti idõkbe, amikor az önkormányzatok számára az állatok leölése volt a cél a
„legjobb kutya a döglött kutya” mottó értelmében.

Paks újfent címlapokra került, elterjedt a hír: az önkormányzat bezáratja az engedély nélkül mûködõ telepet. Dr. Blazsek Balázs fõjegyzõ harminc napot adott
a bezárásra. Az állatmenhelyen jelenleg több mint 400
kutyáról gondoskodnak. Az
annak helyet adó ingatlan és
a földek a Gál Tiborné és
családja tulajdonában vannak. Dr. Blazsek Balázs elmondta lapunknak, a menhelynek nincs mûködési engedélye, a kutyák tartása
nem felel meg semmiféle elõírásnak. Paks város fõjegyzõje hozzátette, üdülõ-pihenõövezetben tartják az állatokat a zsúfolt telepen.
– Sejtettük, hogy ma érkezik valaki – mondják a környék telek tulajdonosai
– Reggel óta serényen takarítanak – fûzik hozzá. Tény,
majdhogynem patikai rend
fogadta stábunkat a paksi
kutyamenhelyen. Csak néhány kutya kószál kerítésen
kívül, négyen-öten tesznekvesznek az ebek körül. Köztük Gál Tiborné, aki nem készül a költözésre. Az ok, mint
mondta a kutyamenhely veFotók: Vida Tünde

zetõje, egyszerû, nincs hova,
nincs mibõl. – Ez egy gazdag város, sok a gazdag vállalkozó, ha megépítik a telepet, ahol van víz és villany,
odaköltöztetem a kutyákat,
és gondoskodom róluk úgy,
mint eddig – fogalmazott Gál
Tiborné. Hozzátette, neki
mindegy, hol lesz a telep,
csak ne legyen három kilométernél messzebb a várostól, mert sok a benzinköltség. A telepet adományokból
tartja fenn és pályázik is néha. A város évek óta nem ad
neki támogatást, mert az elvárást, miszerint nem lehet
kétszáznál több kutya, nem
tartja be. Jelenleg 430 állat

van. – Korábban köteleztek
arra is, hogy minden kutyára
kerüljön chip, az is másfél
millióba került - mondja. –
Azt beszélik, az is baj, hogy
máshonnan hozom a kutyákat, pedig ilyen csak nagy
néha fordul elõ – teszi hozzá.
Elmondta, míg helyben nem
sok támogatója akad, budapestiek, külföldiek annál többen. – Ha meghal egy néni,
aki a nyugdíjából adott egy
kis pénzt, persze elhozom a
kutyáját, de ez nem jellemzõ
– fogalmazott. A vádra, hogy
begyûjti a környék összes
kóbor kutyáját, azzal védekezik, hogy biztosan tudják
az emberek, hogy itt menhely van, ezért itt teszik ki
megunt kedvencüket, õ pedig egy kutya mellett sem
tud elmenni, hogy magára
hagyja. Gál Tiborné szerint
túlzó a kifogás, hogy zavarja
a környéket. – Ez nem üdülõterület, csak szõlõk vannak, ide nem pihenni járnak
az emberek, hanem dolgozni
– védekezik, s hozzáteszi,
tényleg csak elvétve megy ki
egy-egy kutya, bûz sincs,
legfeljebb csak nyáron, de az
ellen semmit nem lehet tenni, az pedig, hogy ugatnak,
megint csak olyan gond,
amin nehéz lenne változtatni. – Mit csináljak, fogjam be
a szájukat? – mondja. Öszszegzésként leszögezte, ha el
kell altatni az állatokat, azt õ
nem teszi meg.

A környék telektulajdonosai számos alkalommal hangot adtak annak, hogy zavaró
a zaj, a bûz, a kóbor kutyák
pedig félelemben tartják
õket. Nagy örömmel értesültek a kiskert-tulajdonosok a
hírrõl, hogy felszámolják a
kutyamenhelyet, mondja a
közvetlen szomszédban szõlõt metszõ Mittler József. –
Végre funkciójának megfelelõen tudjuk használni a telkeket – teszi hozzá. Egy ideje
már nem szerveznek összejöveteleket, mint a régi idõkben, az pedig fõként nem jutna eszükbe, hogy itt fõzzenek
egy bogrács ételt. Elárulta,
sokan áron alul eladták vagy
parlagon hagyták a telküket,
mert alkalmatlan arra, amire
vették. A kutyaugatás és a
kóborló ebek mellett melegben a bûz is zavarja a hétvégi
házaknál idõzõket, sõt, ha
nem néznek elég sûrûn a lábuk elé, más baleset is érheti
õket.
Az önkormányzat, mint a
fõjegyzõ nyilatkozta, kész
együttmûködni azzal, aki a
közegészségügyi elõírások
és hatályos jogszabályok betartása mellett kíván kutyamenhelyet mûködtetni. Dr.
Blazsek Balázs úgy fogalmazott, hogy az önkormányzat
számtalanszor felajánlotta
segítségét, és ez továbbra is
fennáll, ha az üzemeltetõ elõírásszerû menhelyet akar
létrehozni. Gál Tiborné ezzel
szemben azt mondja, hogy
nem kapott választ az emailre,
amiben
jelezte
együttmûködési szándékát.
Több televízióban látta a város fõjegyzõjét nyilatkozni,
aki azt mondta, hogy az önkormányzat kiveszi részét az
új telep felépítésébõl. Ehhez
képest kedden ügyvédje azt
a választ kapta, hogy az önkormányzat haladékot ad
Gálnénak egy új telep létrehozásáig.
Vida Tünde
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Terítéken a hétköznapi gondok
Szülõi fórumot szervezett a Nagycsaládosok Paksi
Egyesülete, ahol az érdeklõdõk szakemberektõl kaphattak választ az õket foglalkoztató kérdésekre. Ez a program csupán egy azok közül, amelyekkel az elnökség a
tagsággal karöltve tartalmasabbá, színesebbé szeretné
tenni a civil szervezet mûködését.
A Nagycsaládosok Paksi
Egyesületének éves közgyûlésén Laczáné Magyar Emesét kérték fel a titkári teendõk ellátására. Nem véletlenül esett rá a választás,
Emese, aki tavaly decemberben csatlakozott családjával
az egyesülethez, igen határozott személyiség, és nem
mellesleg kifogyhatatlan ötletekbõl. Elmondta, azt tapasztalja, hogy azok a szülõk, akik valamilyen problémával küszködnek, gyakran
nem tudják, hova forduljanak segítségért, tanácsért,
nem szívesen mondják el a

szakembereknek gondjukat.
Innen jött a szülõi fórum ötlete, ahol nem csak családias
légkörben találkozhattak a
szakemberekkel az érdekelõdõk, hanem kérdéseiket
név nélkül is feltehették,
ugyanis a találkozót megelõzõen két gyûjtõdobozt helyeztek el a mûvelõdési központban, illetve a polgármesteri hivatalban. Az ötlet
beváltotta a hozzá fûzött reményeket, mintegy húsz
kérdés érkezett a szülõktõl
olyan témákban, mint például a továbbtanulás, tanulási
nehézségek,
magatartási

problémák, a kamaszkor. A
találkozóra hívtak pszichológust, gyógypedagógus-logopédust, általános, illetve középiskolai tanárt, valamint
óvodapedagógust, így több
területet felölelhettek, illetve több korosztállyal tudtak
foglalkozni.
Két vendég a Paks Térségi
Pedagógiai Szolgáltató Központból érkezett az estre, segítségükkel képet kaphattak
a résztvevõk a szolgálat
munkájáról. A tervek szerint
a kezdeményezésbõl sorozat
lesz, különbözõ témákkal a
középpontban. Az egyesület
elképzelései között azonban
nem csak ez a programsorozat szerepel. Szeretnék megkeresni a környezõ településeken mûködõ, nagycsaládosokat tömörítõ szervezeteket, és közös programokat

szervezni velük. Dolgoznak
egy gyermekszínjátszó csoport elindításán, saját honlap létrehozásán, és kirándulások is szerepelnek a palettán. Mindemellett készülnek
a pünkösdi fesztiválra, ahol
tartalmas programmal fognak megjelenni. Emese elmondta, hogy az atomerõmûtõl és az önkormányzattól
kapnak segítséget, de megdöbbenve tapasztalta, hogy
ezen kívül szinte csak a tagdíjakból gazdálkodott az
egyesület. Ezen szintén változtatni szeretnének, támogatókat keresnek, egyik tagjukat pedig már meg is bízták azzal, hogy figyelje a pályázati lehetõségeket. Az új
elnökségi tag örömmel adta
hírül azt is, hogy remény van
arra, hogy lesz egy saját helyiségük, de errõl további
részleteket egyelõre nem kívánt elárulni.
-gyöngy-

Aranytól Gorkijig

Jött, látott, elbukott

Igény szerint Paks bármelyik
iskolájában tart élõ irodalomórát a Pro Artis mûvészeti iskola. Ezzel egyrészt megmutathatják a két éve mûködõ
szín- és bábjáték, népszerûbb
nevén drámatagozatuk munkáját az intézményeknek, diákoknak, másrészt népszerûsíthetik azt, felkelthetik a diákok érdeklõdését. – Szeretnénk minél több gyereknek
segíteni az önmegvalósítás, a
mindennapi kommunikáció,
és az élet különbözõ szerepei-

A március 9-i népszavazás
eredményének következménye, hogy a felsõoktatási tandíj és a kórházi napidíj mellett a vizitdíj fizetését is megszüntetik. A jogszabály hatályvesztésének
idõpontja elõreláthatólag
április 1-je. A vizitdíj eltörlése számos változást hoz
majd a háziorvosok, a szakrendelések és a városi rendelõintézet mûködésébe.
Dr. Pásztor Hilda, a rendelõintézet igazgatónõje
elmondta, náluk nem volt
vizitdíj automata, ugyanis
ahogy a tapasztalatok mutatták, az csak túlbonyolította a betegfogadást és
számos konfliktust, türelmetlenséget szült. Az automatákkal tehát nem lesz
gond. A díjak beszedésének gyakorlata folytatódik
a korábbi alapelv szerint,
tehát ha a szakrendeléseken valamilyen ok folytán

nek kezelésében – mondta
Hartmann József. A mûvészeti iskola igazgatója beszámolt róla, hogy összeállítottak egy menüt, ebben Arany
Toldijától Gorkij Éjjeli menedékhelyén át Lázár Ervin
meséiig sok minden szerepel.
De nem csak ezt adják elõ,
hanem egy-egy rögtönzést is
bemutatnak a hallgatóság által kiválasztott témára. Ez a
legérdekesebb, legéletszerûbb, mutatott rá az iskola
igazgatója.
-vt-

nem tudják eldönteni, fizessen-e a beteg avagy
sem, akkor inkább nem kérik a vizitdíjat. A probléma
jelenleg annyi, hogy mivel
a tavaly február óta hatályban lévõ jogszabálynak
megfelelõen a vizitdíjat
rengeteg mûködési szabályzatba belefoglalták,
azokat most újra törölni,
módosítani kell. 2007. februártól
szeptemberig
egyébként a csökkenõ betegforgalmon tapasztalható volt a fizetési kötelezettség visszatartó ereje. Az
igazgatónõtõl megtudtuk, a
páciensek száma 20-22%kal esett vissza, s csak az
év vége felé kezdett közelíteni a korábban tapasztalt
szinthez. A paksi orvosok
március 11-én továbbképzésen vettek részt, ahol a
közelgõ változásokról kaptak tájékoztatást.
ms
Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Elismerés a védõnõnek

– Megtaláltam a hivatásomat ebben a munkában –
mondja Papp Katalin körzeti védõnõ, aki a közelmúltban emlékplakettet és
oklevelet vehetett át a Parlamentben, a százéves nõnap alkalmából rendezett
ünnepségen. Dr. Lamperth
Mónika szociális és munkaügyi miniszter olyan hölgyeket részesített elismerésben, akik hivatásuk kiválóságai közé tartoznak,
és példaként szolgálhatnak
nõk és férfiak számára egyaránt. A díjazottak között
volt borász, börtönigazgató, énekes, építész, festõ,
katona, politikus, pedagógus, repülõgép-pilóta, vasutas, színész, ügyvéd és védõnõ. Papp Katalin elõször
el sem hitte, hogy ilyen elismerésben részesül. A kitüntetés számára azt jelzi,
hogy jól végzi munkáját,
megerõsíti abban, hogy jó
úton halad.

Katalin Szekszárdon végzett az egészségügyi szakközépiskolában, majd védõnõnek tanult. Dolgozott Madocsán, Bölcskén, de most
már évek óta Pakson segíti a
családokat. A védõnõi munka nagyon sokszínû, a várandósságtól egészen az óvodás
kor végéig gondozzák a gyerekeket, figyelemmel kísérik
fejlõdésüket. Sokféle élethelyzettel és sokféle emberrel találkoznak, ezért nagyon sokoldalúnak és felkészültnek kell lenniük. A kollégákkal 2006 óta várandós
felkészítõ klubot mûködtetnek, amely öt foglalkozásból
áll, ennek keretében foglakoznak a szüléssel, a gyermekágyas idõszakkal, csecsemõgondozással, szoptatással és a különbözõ ellátási
formákról is tájékoztatást
kapnak a kismamák. Katalin
azt mondja, a szülõk folyamatosan változó igényei miatt a védõnõknek is folyamatosan meg kell újulniuk. Ismereteik bõvítésére különbözõ továbbképzéseken van
lehetõségük, de õ például
ezek mellett sokat olvas, és
az internetet is gyakran
használja. Hogy mit hoz a jövõ, nem lehet tudni, de egy
biztos: Katalin el sem tudja
képzelni, hogy mással foglalkozzon, és hogy ne mások segítése legyen a hivatása.
-gyöngy-

Paks Népe és Nemes Lovagok!

Mindnyájan tudjátok, ezen esztendõ májusának 11. napja a víg Pünkösdi Fesztivál alkalma, melyen
a legállhatatosabb, vasakaratú, tigris bátorságú, erényes lovagok közül megválasztásra kerül Paks
nemzetségének Pünkösdi Királya. Megrendezésre kerül április 1. és május 11. között a Nagy Pünkösdi Lovagi Torna!
A Pünkösdi Király cím kivívásával járó díj igen magas: közel 500 000 aranyforintnyi értékben a lovagi csapat külföldi portyázása, a paksi fogadók egzecírozásának 1 éves joga, és tárgyi nyeremények
sora a gyõztes lovagi várba! Bölcsességérõl híres tornabizottságunk március 30-ig várja mindazon
nemes lovagok, és 2 fõs fegyvernök, apród segédcsapatuk jelentkezését, akik már a felnõttkorba lépve kalandvágytól hajtva sóvárogják a dicsõséget. Részletesebb tájékoztatás a P. A.K. S. I. Egyesület
elektronikus kikiáltójánál a paksiegyesulet@freemail.hu címen kérhetõ. Heroldjaink: Borbás László
(70/703-1242), Márkus Zalán (20/583-0866), Tyukos Gábor (20/966-0406).
Harsanjatok hát harsonák! Kezdõdjék a torna!
Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Szerteágazó kapcsolatok
A Vak Bottyán Gimnázium
tíz éve folyamatosan részt
vesz az Európa Unió Tempus Közalapítvány Socrates
oktatási
együttmûködési
programjában Comenius 1
pályázataival. A közalapítvány mûködési forrásait elsõsorban az Európai Bizottságtól és az Oktatási Minisztériumtól kapja. A paksi
gimnázium tíz év óta folyamatosan vesz részt a programban, a 2007/2008-as tanévben is nyert egy Comenius
1 iskolai pályázatot. Ennek
keretében öt országgal –
Belgium, Hollandia, Németország, illetve Olaszország
és Franciaország – dolgoznak együtt. Az utóbbiakból,
valamint Magyarországról
két-két iskola nyert. A paksi
mellett a Halásztelek Általános Iskola is részt vesz a
projektben, mely az olimpia
jegyében zajlik, és a
„EUROPE on the MOVE”
címet kapta.

A projekt kapcsán a gimnázium sportnapot szervez, s
buzdítja a diákokat, tanárokat az egészséges életmódra.
A diákok angol nyelvû Powerpoint bemutatókat készítenek
híres magyar sportolókról.
Sor kerül egy diákcsereprogramra is, tájékoztatott
Csipkéné Kocsis Éva.
– Minden ország fogad és
küld diákokat a partner intézménybe, így diákjainknak lehetõségük van az idegen
nyelv – angol, német – életszerû használatára – tette
hozzá a pedagógus, aki
Elekné Pálfai Andreával és
Stelios Simiakissal együtt koordinálja a nemzetközi kapcsolatokat.
Áprilisban a Vak Bottyán
Gimnáziumból tizenegy diák
utazik Belgiumba, tizenhárom Németországba. Ezzel
egy idõben kilenc diákot fogadnak Németországból, tizenötöt Hollandiából.
-vida-

Ki mit tud Biritón?
Változatos programokkal
teltek az elmúlt napok az I.
István Szakképzõ Iskolában, kulturális napokat tartottak. Nem csak a szó szoros értelmében vett kultúra
került középpontba, hanem
az étkezési és mozgáskultúra, s más témához kötõdõ
dolgok. A programsorozat
keretében tartották meg a
hagyományos diáktalálkozót, ahova hasonló profilú
iskolákból érkeztek megyehatáron belülrõl, s meszszebbrõl is. Egy napot
szenteltek a gasztronómiának, amikor is Varga Károly mesterszakácstól leshették el a fortélyokat.
Egyrészt az ételkészítési,
másrészt a díszítési, terítési
mesterfogásokat ismerték
meg. Rendeztek fõzõ- és te-

rítési versenyt is. Elsõ ízben Ki mit tud?-ot is hirdettek a város diákjainak általános és középiskolás korosztályban. Szinte minden
iskolából érkeztek nevezõk.
Két kategóriában díjazták a
produkciókat. Versmondásban Makai Míra lett az elsõ,
csoportos produkció közül
pedig a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola ugrócsoportja nyerte el a zsûri
tetszését. A fellépõket
Tóthné Németh Irén, Tell
Edit és Gutai István értékelte.
A kulturális hét okozta izgalmak levezetésére sportprogram szolgált, a tavaszi
szünet elõtti napon sportvetélkedõkre várták a diákokat.
-tünde-
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Röviden
Minden várakozást fe-

lülmúlt a Cél Fitness Stúdió nyílt napja iránti érdeklõdés. Mihály Melinda
ügyvezetõ, edzõ elmondta, lehetõséget akartak
adni törzsvendégeiknek,
hogy megismerkedjenek
addig nem ismert edzésformákkal, másoknak pedig, hogy megmutassák
az edzõtermet. Várták
azokat is, akik korábban
esetleg nem ismerték a
spin racinget, fit ball aerobikot, pilatest. A díjtalanul látogatható napon
dietetikus válaszolt az érdeklõdõk kérdésére és
sportruházati bemutatót
is tartottak. A nyílt napot
spin racing maraton zárta, a résztvevõk három
órán át tekertek a spinning kerékpárokon négy
edzõ irányítása mellett. A
nyílt napon több mint
százötvenen
fordultak
meg.
Miként évek óta mindig,

a kerékpárok nyergében
emlékeztek az egykori
szabadságharcra és forradalmárokra a Demeter
Egyesület tagjai. A DélMezõföldi Természetbarát Egyesület Petõfi emlékhelyeket keresett fel a
szombati túrán. Kölesden,
Borjádon jártak, majd
csatlakoztak a sárszentlõrinci ünnepséghez, s koszorút helyeztek el a Petõfi emlékházon. Az emlékkirándulásnak negyvennyolc résztvevõje volt.
-vt-

Paks, Dobó István utca
13. szám alatti kertes
családi ház eladó.
Telefon: 20/930-9494
20/962-4263

VÁROS

Pannóniával Pekingbe
Elmennek a Don-kanyarba, hogy elhelyezzék az emlékezés virágait és Kazakisztánba, hogy találkozzanak a magyarok ott élõ rokonaival, a Szarikopa-tó vidékén élõ
madjar törzzsel. Legtöbbünk számára ezek is elérhetetlenül távoli célok. Treszl Gábor és Magyar Zoltán esetében
viszont csak „kis kitérõk”, úti céljuk Peking, hogy ott legyenek és szurkoljanak a paksi sportolóknak az olimpián. És még egy apróság: egy negyvenéves, oldalkocsis
Pannónián utaznak.
Treszl Gábor és Magyar
Zoltán világviszonylatban
egyedülálló próbatételre
vállalkozik, egy veterán motorral mennek el az olimpiára, hogy a paksi sportolóknak szurkolhassanak. A túra „harmadik résztvevõje”
egy 1967-es évjáratú oldalkocsis Pannónia T5 gyártmányú járgány. A Pannónia
expedíció június elején kel
útra, s négy hónap, illetve
24 ezer kilométer után tér
vissza.
Magyar Zoltán még nem
vett részt motoros expedícióban, Treszl Gábornak viszont nem ez az elsõ különleges túrája, õ már az athéni olimpián is ott volt. Két
éve pedig a mostani útra
készülve egészen az Ural
hegységig motorozott.
A
pannóniás
csapat,
amennyiben sikerül megteremteni a feltételeket, egy
televíziós stábbal is kiegészülhet. A TelePaks munkatársa, Polgár Tamás dokumentumfilmet szeretne ké-

szíteni a nem mindennapi
próbatételrõl. A tervek szerint Gábor és Zoltán egy
Roburral utazó társasággal

közösen utazik majd. A felkészülés – nem túlzás –
több hónapja tart. Támogatókat keresnek, road showkon népszerûsítik a túrát,
úti okmányok beszerzésén
munkálkodnak, és a térkép

fölé hajolva tervezgetik, hogyan gyûrik le elõbb az
Uralt, majd a Góbi sivatagot. – A Pannónia Gábor
szerint kiváló állapotban
van, s fel is készítették a
hosszú útra. Szerinte nem
ez jelent igazi kihívást, hanem az, hogy mentálisan
miként bírják majd az utat.
Öt országot érintenek, Ukrajna, Oroszország, Mongólia, Kína, Kazahsztán területén motoroznak majd.

Szeretnének tisztelegni a
Don-kanyarban elesettek
sírja elõtt és meglátogatni a
Kazakisztánban élõ madjar
törzset.
– Eltökélt szándékunk,
hogy a világ leghíresebb
sportversenyén teljesítményünkkel lelki támogatást
adjunk minden sportoló
honfitársunknak, mindenekelõtt
szülõvárosunk,
Paks olimpikonjainak. Ha a
magyar sportolóknak csak
egy pici pluszt is ad jelenlétünk a lelátón, akkor már
elértük valódi célunkat – fogalmaztak a fiúk. – Hisszük,
hogy az embert és gépet a
végsõkig próbára tevõ küzdelmünkkel hitelesen képviseljük az olimpiai eszmét
– tették hozzá.
Vida Tünde
Fotók: Tóth András

HIRDETÉS

Ambach-Haaz Kft: felnijavítás helyben

Öt éve, hogy megnyitotta kapuit az Ambach-Haaz Kft. gumiszervize a Dózsa György
úton, vagy ahogyan a paksiak
mondják még ma is, a Birkaudvarban. Jó idõben, jó helyen lenni fél siker, bizonyítja a
két üzlettárs sikere is. Ambach
Ede már addig is vállalkozott
erre-arra, volt például fagyizójuk. – Elõfordult, hogy a
fagyis triciklit tekertem – emlékszik vissza. Dolgozott Németországban, ott tanulta
meg a gumiszerelés csínját-

bínját, s el is kezdett
Németkéren ezzel
foglalkozni.
Az
atomerõmû tûzoltóságán kollégája lett
Haaz József, aki viszont egy fontos hír
birtokába
jutott,
megüresedik a Birka-udvarban a mûhely. Ezen az elõzmények után hozták
létre közös kft.-jüket és kezdték el 2003-ban a munkát. Az
öt év alatt kialakult egy biztos
vevõkör. Sokan megfordulnak
náluk, megismerték õket. S,
hogy ne okozzon fennakadást
azóta is meglévõ fõállásuk
miatti távollétük, már van egy
alkalmazottjuk Szabó Péter
személyében, aki hasonlóan a
két tulajdonoshoz, megszerezte a szükséges képesítést,
hogy minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújthassanak. – Talicskától kombájnig

mindenféle jármû megfordul
itt. Talán csak repülõ nem –
mondja tréfásan Ambach
Ede. Arról is beszámolt, hogy
különbözõ gyártók abroncsai
közül lehet választani náluk,
kínálnak acél- és alufelniket,
vállalnak szerelést, javítást, kiegyensúlyozást. Nemrégiben
vásároltak egy felnijavító gépet, mert Pakson ilyen nincs,
így hosszú idõbe telt, míg vidéken elkészült egy-egy sérült
kerék. A határidõ így rövidebb
lett, és az ár is
k e d v e z õ ,
mondja a két
tulajdonos. Beszámoltak arról
is, hogy szerzõdtek a holland Vredestein
céggel, így közvetlenül a gyártótól szerzik be
a gumiabroncsokat, melyek

Papírforma: mindenben partner

Lassan fél éve költözött a fõutca egyik oldaláról a másikra a
Papírforma üzlet. Pleck Zsoltné,
az üzlet új vezetõje örömmel
mondja, hûségesek a vásárlók,
megmaradt a régi vevõkör. A
hely és a mûködtetõ más, Erika
a biztos pont, lassan tíz esztendeje, hogy a Papírformában
dolgozik. Amikor a korábbi
mûködtetõ úgy döntött, átadja,
Fotók: Molnár Gyula

összeült a családi kupaktanács,
és úgy döntöttek, továbbviszik
a vevõk által ismert és kedvelt
papír-írószer üzletet. Sikerült
hamarosan egy megfelelõ üzlethelyiségre és Pfeffer Judit
személyében jó kollégára szert
tenni, s októbertõl már a postával szemben várják régi és új
vevõiket. A klasszikus papír-írószer választék mellett foglalkoznak nyomtatványokkal, lehet
ajándékot, iskolaszert, képeslapot vásárolni, telefont feltölteni,
vállalnak fénymásolást, nyomtatást A3-as és A4-es méretben. Egyéb szolgáltatások is
vannak, például fóliázás, laminálás, fûzés, névjegykártya-tervezés és készítés. Annak ellenére, hogy az üzlet fõ profilja a
papír-írószer, már a homlokzat
is hirdeti, hogy Photo hall-partnerrõl van szó. Az üzletbe belépõk is a Photo hall kínálatával
találkoznak elõször. Mûszaki

cikkek, televíziók, GPS-ek,
MP3-as és MP4-es lejátszók
sorakoznak a polcokon, hogy
csak néhányat említsünk. – Havonta kétszer megjelenõ reklámújságból értesülhetnek a
vásárlók az akciókról és kedvezményesen kínált termékeinkrõl – mondja Pleck Zsoltné.
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jó minõségûek, és megfelelõ
az ár-értékarányuk.
Ambach Ede és Haaz József
kiemelte, mindig igyekeznek
gyorsan, jó színvonalon dolgozni, és a vevõk igényeihez
alkalmazkodni. Ez azt jelenti,
hogy bár hét közben fél 8-tól
5-ig, szombaton délig dolgoznak, szezonban, ha kell, késõ
estig nyitva a mûhely. Az
Ambach-Haaz Kft-t a Dózsa
György utca 31-ben lehet
megtalálni, illetve a 20/
9309-408-as és a 20/9309374-es telefonszámon lehet
elérni.
(X)

Hozzátette, sokan élnek a lehetõséggel és az interneten, a
Photo hall honlapján böngésznek. A helyben kínált áruk mellett rendelni is lehet az interneten vagy reklámújságból kiválasztott termékeket.
A Papírforma-Photo hall üzlet hétfõtõl péntekig 8-tól 17
óráig, szombaton 9-tõl délig
várja vásárlóit a nagypostával
szemben.
(X)

MOZAIK
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1869-tõl jelentek meg versei, eleinte gyermeklapokban, késõbb a Családi Körben és a Hölgydivatlapban,
de rangos fõvárosi újságok,
a Magyarország és a Nagyvilág, az Ország-Világ, a
Képes Családi Lap, a
Jóbarát c. lapok hasábjain
is olvashatták esztétikai és
mûvészettörténeti cikkeit,
színházi kritikáit, s fordított regényeket, novellákat
is. 1875-tõl a Pesti Napló
párizsi tudósítójaként dolgozott.
Fõhivatású újságíróként
1878-tól mûködött, elõször
a Nemzeti Hírlap szerkesztõjeként, majd 1880-ban
megalapította a Magyar
Föld címû közgazdasági
napilapot, késõbb pedig a
Pesti Hírlap, majd 1881-tõl
a Budapesti Hírlap alapító

munkatársa és közgazdasági rovatvezetõje volt. Néhány évig a lap bécsi tudósítójaként is dolgozott, ekkor már gazdasági témájú
vezércikkeivel és tárcáival
vált ismertté. Legtöbb írásában a modern mezõgazdaság, a pénzpiac és az
iparfejlesztés problémáival
foglalkozott. Újságcikkeinek (többnyire a Budapesti
Hírlapban használt) álneve
vagy kézjegye: Vas Borona,
Vasborona, BL., bl., -r .
Berényi László 1931. december 17-én halt meg. Budapesten. A Behr család
sírboltja a paksi zsidótemetõben ma is megtalálható.
Forrás: - A magyar sajtó
története, II. k. Akadémiai
Könyvkiadó, 1985. –Révai
Nagylexikon, - Szinnyei
József: Magyar írók élete
és munkái, - Új Magyar
Életrajzi Lexikon, I. k. (fõszerkesztõ Markó László)
2001.
Kernné Magda Irén

VAJDA TIBOR
Édesapám Pakson épített
egy házat, Gerjenbõl behozott
engem is. Az itt töltött nap
meghatározó volt számomra.
5-6 éves lehettem. Késõbb
nem is volt kérdés, hogy a
gimnáziumi tanulmányaimat
Pakson folytatom. Fantasztikus négy év volt. Suki diszkózott, nagy bulik voltak a vízi
színpadon, fáklyaúsztatás a

Dunán. Már akkor tudtam,
hogy a fõiskola után visszajövök. Azóta is itt tanulok és tanítok. Egyértelmû, hogy nekem itt van dolgom. Az itt élõk
– így én is – hajlamosak a kritikára, a jót magától érthetõnek tartják. Akkor kapjuk
csak fel a fejünket, ha idegenbõl érkeznek ide ismerõsök,
és rácsodálkoznak a városra.
Nyilván mindenen lehet javítani, de a javítási szándék látszik is, és ami fontosabb, évrõl-évre érezhetõ. Ne felejtsük el, Paks dinamikus fejlõdése csupán harminc éve kezdõdött. Ez egy pillanat csupán
a település életében.
Régen azt gondoltam, hogy
a mi generációnk kényelmesen és tartalmasan élhet itt,
de a gyerekeinknek nem nagyon lesz jövõje. Ma már láthatók a perspektívák… dínó

Híres paksiak, paksi hírességek

Berényi László
Elõdeink már az 1848-as
forradalom tizenkét pontjában is megfogalmazták a
szabadság és a demokrácia
egyik alaptételét: „Kívánjuk a sajtó szabadságát!”
Azóta a jeles márciusi események felidézése között
fontos szerepet kap a magyar sajtó megünneplése.
Az alábbi sorokban egy hajdan országosan elismert tekintélyû újságíró alakját
idézzük fel, kinek munkásságára mára csak a lexikonok és szakkönyvek emlékeznek.
Berényi László újságíró
(aki vezetéknevét Behrként
használta 1878-ig, majd
magyarosította)
Pakson
született, 1851. szeptember
4-én. Édesapja, Behr Ármin jómódú paksi nagykereskedõ volt. A család je-

lentõs és Pakson, de megyeszerte ismert személyisége volt még Behr Ármin
lánya, Regina férje is, Kohn
Gábor orvos, aki részt vett
az 1848-as szabadságharcban, s tagja volt Tolna vármegye törvényhatóságának, akinek írói és fontos
társadalmi tevékenységérõl Szinnyei József lexikonjában is olvashatunk.
Berényi László sokoldalúan képzett, mûvelt, világlátott ember volt, alapképzettsége szerint jogász, jogi
tanulmányait Pesten és
Bécsben folytatta, államtudományokból diplomát szerzett, majd Münchenben és
Párizsban mûvészettörténeti tanulmányokat is folytatott. Beutazta Nyugat-Európát, de eljutott Oroszországba és Bulgáriába is.

Az én városom

KOZMA GYÕZÕ
Korábban
Szekszárdon
éltem, és Paks szinte
észrevétlenül fogadott be.
Annyi feladatot kínált, hogy
nem is maradt szabadidõm.
Az ESZI akkori igazgatója, Kováts Balázs rendkívül
agilis fiatalember volt, tele
ötletekkel, és nyitott az én
elképzeléseimre. Pezsgett
az élet az iskola falain belül

és kívül egyaránt: voltak itt
írek, ciprusiak, görögök,
amerikaiak, akikel csütörtökönként összejöttünk a
tekézõben, az egykori angol klubban. Az ESZI
sportélete is színes volt. Itt
bontogatta szárnyait Gulyás Robi, Ács Péter, Braun
Ákos.
Aztán elindult a rádió, s
másokkal együtt én is belekóstoltam ebbe a mûfajba.
Jöttek a bluesfesztiválok
és, azóta is az életem évente visszatérõ részévé vált.
Megtaláltam itt azt a
teret, a sokszínû és sokféle
feladatokat, amiben jól
érzem magam. Azt hiszem,
bárhol jól érezheti magát
az ember, ahol õszinte
kapcsolatokra,
érdekes
feladatokra talál. Paks egy
ilyen város.

Fotók: TelePaks Városi Televízió
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Jó napot, mi újság?

Tóth Istvánné
Aki csak ismeri, vidám természetû embernek tartja, sõt,
mi több, õ is azt állítja magáról, hogy jókedvét szinte
soha nem veszíti el. Munkája során most is, mint régen
ügyfelekkel foglalkozik, akiket igyekszik legjobb tudása szerint kiszolgálni. Bár ez egyre több energiáját
emészti fel, az állandó technikai változások ellenére is
felveszi a versenyt a nála fiatalabb kollégákkal.
Tóth Istvánné Gizus már akkor ügyfélbarát volt, mikor
ezt a fogalmat jóval kevesebbet használták. Ezt persze
nem dicsekvésbõl mondja, de
fontosnak tartja, hogy akik
hozzá fordulnak, azok elégedettek legyenek a munkájával, de így volt ez már harminc évvel ezelõtt, az Állami
Biztosítónál is. Érthetõ, hisz
az õ jól felfogott érdeke is azt
kívánta, hogy minél több
visszatérõ ügyfele legyen. Jól
ment az üzlet, s még jobban,
amikor a Hungária Biztosító
paksi fiókja megalakult. Ennek a fióknak a pénzügyi vezetõje volt, amíg az úgynevezett racionalizálás során el
nem küldték onnan. Nagyon
nehezen viselte, hogy össze-

sen 21 évnyi biztosítózással a
háta mögött tulajdonképpen
utcára került, és fogalma sem
volt, hol fog azután dolgozni.
Ismerõsén keresztül próbálta
felvenni a kapcsolatot egy helyi pénzintézettel, de ígéretet
nem kapott. Mígnem egy decemberi napon, a disznóvágás
kellõs közepén értesítették,
hogy várják. S õ, magából némi hurkaillatot árasztva befáradt az OTP fiókba, az ajánlatot pedig mérlegelés nélkül
elfogadta. Ahhoz, hogy az
ember továbblépjen, az elsõ
lépést meg kell tenni, vallotta
akkor. Kezdetben sok mindent kellett megtanulnia, de
biztosítós múltja miatt a banki szolgáltatások bõvülésével
némi helyzeti elõnyhöz jutott.

Már nem csak kiszolgálni kellett az ügyfelet, hanem különbözõ, saját bankcsoporthoz
tartozó termékeket kellett
értékesíteni. Mindemellett az
ügyfelek bizalmát mindig
megbecsülte, munkája ma is
erre a bizalomra épül. Más
kérdés, hogy az elvárásoknak
egyre nehezebb megfelelni. A
kollégák szinte teljes egészében lecserélõdtek, csupa fiatallal van körülvéve, akik
nem csupán új generációt, de
új életszemléletet és némileg

mikor majd edzõként dolgozna. Mindezért nagyon keményen dolgozik, minden nap
edz, a legkisebb versenyeken
is elindul, a játék, a megmérettetés, a tapasztalatszerzés
miatt. Barta Attila vezetõedzõ szerint Ági fejlõdése kiemelkedõ, már I-es kategóriájú és felnõtt versenyeken is
számít rá. Korosztályában az

országos ranglistán a tizenkilencedik, olyan versenyzõk
elõzik meg, akik a külföldi
versenyeken szereztek értékes pontokat. Fábián László,
az édesapa az edzõje, aki a
paksi csapat focistája volt az
NB II-ben, de megszerezte a
képesítést, hogy lányát segíthesse. A tizenegy éves húg,
Fanni is tud teniszezni, de õt
jobban vonzza a zenetanulás,
a rajzolás. Ági fizikálisan és
fejben egyaránt jó a pályán,
inkább kemény talajon szeret
játszani, mint salakoson, de
szervája és fonákja mindig
kiemelkedõ. A Budapesten
megrendezett FED Kupán
nagy öröm érte, labdaszedõ
lehetett, külföldi sztárok közelébe kerülhetett, és elkötelezettsége a tenisz iránt még
szilárdabbá vált.
bézsé

Tehetségesek, fiatalok

Fábián Ágnes
A PSE tenisz szakosztályának leány 16-os korosztályában teniszezik Fábián Ágnes,
aki ötéves korában kezdett
sportolni. Az eltelt tíz év folyamatos fejlõdést, eredményeket hozott, s elkötelezettséget a tenisz iránt. Ágnes a
Deák Ferenc Általános Iskola nyolcadik osztályosa, kitûnõ tanuló, a gimnáziumba készül, érettségije után egyetemen tanulna, idegenvezetõ
szeretne lenni, hamarosan
megszerzi az alapfokú német
nyelvvizsgát. Hasonlóan tudatos a sportban, hazai és
külföldi versenyeken szeretne játszani, a legjobb eredményekre törekszik, s valaFotók: Molnár Gyula
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új munkastílust is képviselnek. Korukból adódóan a terhelést valószínûleg jobban
bírják, és a modern technika
használata sem okoz nekik
problémát. A technikát persze õ is megtanulta, de azt
például nehéz megszoknia,
hogy a felmerülõ kérdéseket
nem értekezleteken beszélik
meg, hanem elektronikus levél formájában kapja az útmutatásokat. Felgyorsult a
világ, és persze megváltoztak
a szokások, õ pedig igyekszik
alkalmazkodni. Fontos, hogy
ismerje az aktuális direktívákat, szabályzatokat, és mivel
napközben az ügyfelekkel
kell foglalkozni, erre csak zárás után tud idõt szakítani.
Ettõl persze egyre fáradtabb,
de abban bízik, hogy a nyugdíjig hátralévõ három évet fél
lábon is kibírja. Férjével, Istvánnal többször beszélgettek
arról, mit fognak majd csinálni akkor. A munka kicsit hiányozni fog, de a hétvégi birtokon mindig lesz elég teendõ.
Közben élvezi majd a nyugalmat, hallgatja a madárcsicsergést, és biztos, hogy többet fog unokázni is. Egyetlen
lányuk, Andrea ugyanis elköltözött Paksról, amit annak
idején elég nehezen viselt.
Mára persze elfogadta a helyzetet, de Istvánnal megbeszélte, hogy a hétvégi házat
megtartják ugyan Kömlõdön,
de õk Tökölre fognak költözni, hogy a család újra együtt
legyen. Persze évek vannak
hátra a költözésig, sok táncot
kell még addig eltáncolni. Apropó tánc! Ez Gizus egyik
kedvenc idõtöltése, és ugyan
már nem mai csirke, fáj néha
itt-ott a derék vagy a csípõ,
de tánc közben mindent elfelejt. Nagyon szeret utazni is,
kedveli Törökországot és az
ottani mentalitást. Ezek a
dolgok nyugdíj után is megmaradnak, sõt, még több idõ
jut majd rájuk. A munkájában pedig addig is szeretne
minél jobban helytállni, hogy
vidáman, emelt fõvel tudjon
majd távozni.
-gyuri-

SPORT
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A sípmester lett a fõszereplõ

Ligakupa
A Paksi FC kedvezõ helyzetbõl várhatta a Ligakupa
tavaszi küzdelemsorozat
negyeddöntõjének visszavágóját. Gyõrben 1:1-es
döntetlent játszottak a csapatok, így minden esély
megvolt a legjobb négy közé jutáshoz. Ez azonban elmaradt, a PFC saját magát
verte meg. Az elsõ öt percben 3 gólt is lõhetett volna a
Gellei egylet. A folytatásban mindkét kapu elõtt óriási ziccerek adódtak, de a
félidõben maradt a 0:0. A
második játékrész ismét
nagy paksi helyzettel kezdõdött, majd sokáig semmi
sem történt a pályán. A
már-már unalomba fulladó
összecsapást Lappints gólja
dobta fel. Ennek köszönhetõen az utolsó húsz perc
küzdelmesre
sikerült.
Újabb gólt azonban a Gyõr
lõtt, Kovács ajándéklabdáját Sánta értékesítette. A
86. percben szépített a
PFC. Tökölit buktatták a
16-oson belül, a büntetõt
Balaskó értékesítette. 2:1re gyõzött tehát Pakson a
Gyõr és 3:2-es összesítéssel
jutott a legjobb négybe.
– A saját kapunk elõtt is komoly koncentrációs problémáink voltak, egyéni hibákból kaptuk a gólokat –
összegezte Gellei Imre. efgé

A Soproni Liga 18. fordulójában Siófokon fogadta a
Paksi FC a Kaposvári Rákóczi együttesét. Vad II István játékvezetõ iskolapéldáját mutatta be annak,
hogy egy sportszerû mérkõzésen hogyan kell fõszereplõvé elõlépnie egy sípmesternek. A Paksi FCKaposvár találkozó 72. percéig csendesen, már-már
unalmasan csordogált a
meccs. Ekkor Tököli kapott
jó labdát, és vezetéshez juttatta a PFC-t. Három perccel késõbb azonban olyan
események következtek,
melyre nehéz szavakat találni. Oláh tört volna a paksi kapura, de Éger és
Hanák megállította õt. A
nyilvánvaló szabálytalanságot lefújta Vad II., majd kiállította Égert, pedig elsõ
ránézésre is inkább Hanák
volt szabálytalan. Tököli érkezett csitítani a kedélyeket
jó ötvenméteres vágta után,
de ekkor a partjelzõ súgott
oda valamit a megzavarodott játékvezetõnek, aki
sárga lappal jutalmazta a
békebírót. Majd már mindenki a szabadrúgáshoz készülõdött, amikor ugyanaz a
partjelzõ magához hívatta
Vad II-t és kiállíttatta
Tökölit is. A szabadrúgást
remek vetõdéssel hárította
Kovács Attila, de egy perccel késõbb Alves lövésével

vezeték
nélküli

Sebesség (Kbps)
I. csomag: 384/64 kbps
II. csomag: 512/128 kbps
III. csomag: 1024/256 kbps

Ár/Hónap
3840Ft/hó
4490Ft/hó
5990Ft/hó

internet
szolgáltatás

– NEM SZÜKSÉGES TELEFONVONAL

Tel.: 30/365-9314
www.tolnaairnet.hu

–
–
–
–
–

nincs percdíj
fix, kalkulálható havi költség
nincs hûségnyilatkozat
folyamatos internet elérés
korlátlan adatforgalom

A Magyar Labdarúgó Szövetség március 11-én tár-

gyalta a Paksi FC–Gabona Trans Kaposvár mérkõzésen
történteket, melyen a következõ döntés született: Éger
László piros lapját eltörölték, helyette Hanák Viktort
tiltották el egy bajnoki találkozótól. Tököli Attilának
szintén egy bajnokit kellett kihagynia. A büntetések a
Budapesti Honvéd elleni találkozót érintették. A kispadról elküldött Varga László – a csapat masszõre – három
bajnoki találkozón nem lehet a szakmai stáb tagja. A játékvezetõi testület Vad II. István játékvezetõt öt hétig
pihenteti.
efgé
szemben tehetetlennel bizonyult. A hátralévõ idõben
remekül védekezett a Paks,
sõt kontrákra is futotta, de
az eredmény már nem változott. Paksi FC- Kaposvári
Rákóczi 1:1.
– Kimondhatatlanul szomorú vagyok. Egyrészt
azért, mert nem tudtuk
megnyerni a meccset, másrészt azért, mert pályafutásom alatt még egyszer sem
voltam kiállítva. A csapat
mindent megtett a sikerért
– fogalmazott a mérkõzés
után Éger László, a PFC
csapatkapitánya.
A következõ fordulóban a
Bozsik Stadionban lépett
pályára a Paksi FC labdarúgócsapata. Eltiltások és
sérülések miatt felforgatott
csapattal érkezett a fõvárosba a PFC. A találkozó
elõtt bemutatták a Honvéd
új címerét is, így ünnepélyes hangulatban kezdõdött
az összecsapás. Talán ennek
köszönhetõen a Paks megilletõdötten kezdett, aminek
gól lett a következménye. A
9. percben Zsolnai révén
szerezett vezetést a Honvéd. A folytatásban is fõvárosi rohamok jellemezték a
találkozót, egészen a 23.
percig, ekkor Éger váratlan
góljával egyenlített a Paks
megrendítve a hazaiakat. A
Supka egylet nem találta a
ritmust a továbbiakban,
míg a PFC õrizte az egy
pontot. A fordulás után ismét nagy lendülettel kez-

dett a Honvéd, de az elsõ
negyedóra rohamait túlélte
a Gellei legénység. Aztán a
68. percben Kovács kapus
védett nagyot, a kipattanót
Genito ismét rálõtte, mely
megpattant Égeren, és a
labda a tehetetlen paksi hálóõr mellett a kapuba pattant. Balaskó és Heffler beállításával támadóbbá vált
ezt követõen a PFC, de a találkozó hátralévõ részében
nem sikerült ismét egyenlíteni, sõt, a záró negyedórában több Honvéd helyzet
maradt kihasználatlanul, elsõsorban Kovács Attilának
köszönhetõen. A végén maradt a 2:1 a Budapest Honvéd javára, de a jól küzdõ és
egységes Paksi FC rászolgált volna az egyik bajnoki
pontra. Gellei Imre csapata
továbbra is 13. a Soproni
Ligában.
– A pályán kívül megfogyatkozott és ezáltal felforgatott csapatom remekül
helytállt a találkozón, hõsiesen küzdött, harcolt, és közel álltunk a pontszerzéshez. A második bekapott
gól után támadóbbá tettem
együttesem, lehetõségeink
is voltak, de a Honvéd is
több gólhelyzetet kidolgozott – fogalmazott Gellei
Imre, a PFC vezetõedzõje.
A Paksi FC legközelebb
március 22-én, szombaton
lép pályára. Az ellenfél a
Vasas, a helyszín a tervek
szerint a Fehérvári út.
efgé
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Hozta a kötelezõket az ASE

Szerda, szombat, szerda, így
követték egymást az Atomerõmû SE férfi kosárlabdacsapatának mérkõzései. A
Gesztenyés úton a Kecskemét
elleni Magyar Kupa visszavágót foghíjas lelátók elõtt játszották az együttesek, vélhetõen az odavágón megszerzett tizenöt pontos paksi
elõnynek és a hétköznapnak
köszönhetõen. Szerelést húzott és a cserepadra is leült,
de végül nem lépett pályára a
hírös városban kisebb bokasérülést szenvedett Gulyás
Róbert, Nile Murryre pedig
mandulagyulladása
miatt
nem számíthatott Sabáli Balázs vezetõedzõ. Az Univer
csapatában szóhoz jutott az
ASE nevelésû Halmai Tamás.
Jobban kezdte a meccset az
Atom, de a vendégek felzárkóztak és tartották a lépést,
sõt a második negyedben öt
pontos elõnyre tettek szert.
Brooks és Horváth kosarainak köszönhetõ, hogy nem lépett meg jobban a Kecskemét. A nagyszünet után Mészáros Zalán percei következtek, zsinórban szerzett hat
pontjának köszönhetõen átvette a vezetést a hazai csapat. Szép folyamatosan húzott el a Paks, a negyed végére az öt pontos hátrányból hat
pontos elõny lett. Az utolsó tíz
percben már nem tudott újí-

tani a Kecskemét,
és végül magabiztos ASE gyõzelem
született. ASE –
Univer KSE 80-72.
A Magyar Kupa
négyes döntõjébe
az Univer KSE elleni kettõs gyõzelemmel, 155-132-es
összesítéssel
az
ASE csapata jutott.
A kupamérkõzés
fáradalmait kipihenni nem nagyon
volt idõ, a hétvégi
bajnoki fordulóban
Kaposváron lépett pályára a
paksi csapat. A szebb napokat
megélt vendéglátók a találkozó elõtt a táblázat utolsó elõtti, tizenharmadik helyén voltak találhatók, négy gyõzelemmel, és tizenhat vereséggel. Az egykor félelmetes
hangulatú csarnokban fél ház
fogadta a csapatokat. Gulyás
Robi már vállalta a játékot,
Nile Murry azonban még
mindig az ágyat nyomta. A
mérkõzés elsõ két negyede
nem úgy alakult, ahogy azt a
táblázaton elfoglalt helyek és
a két fél közötti tudáskülönbség alapján várható lett volna.
A paksi fiúk csak nézték,
ahogy a hazai játékosok szórják a gólokat, a félidõben már
hatvan pont fölött járt a Kaposvár tizenkét ponttal vezetve az Atomerõmû elõtt. A
nagyszünetben valószínûleg
eligazította
tanítványait
Sabáli Balázs vezetõedzõ,
mert a folytatásban már a védekezésre is odafigyeltek az
ASE játékosai. A vendéglátók a harmadik és negyedik
negyedben már nem tudták

megismételni a találkozó elsõ
felében nyújtott teljesítményüket, így a Paks, ha kissé
nyögvenyelõsen is, de megnyerte a találkozót. Kaposvári KK – ASE 93-99,
A huszonegy nyerõszám a
magyar kártyában, és az elõjeleket tekintve várható volt,
hogy a huszonegyedik forduló
nyerõ lesz az ASE számára is.
A Gesztenyés útra a táblázat
tizenegyedik helyén álló ZTE
látogatott. Az a ZTE, amely
ebben a bajnokságban még
nem nyert mérkõzést idegenben. A játékosok bemutatásakor hangos füttyszó fogadta a
zalaegerszegi Mark Walterst,
aki tavaly angolosan távozott
Paksról. Örömteli volt viszont, hogy Nile Murry meggyógyult, és újra elfoglalta
helyét a keretben. Tulajdonképpen öt percig tartotta magát a vendégcsapat, aztán fokozatosan elhúzott az ASE.
Az elsõ negyed végére tizenkettõ, félidõben már tizennyolc pontra nõtt a felek közt
a különbség. Jól védekezett a
hazai csapat, és a nagy kedvvel játszó Murry, Toroman és
Mészáros egy-egy szép megmozdulását vagy találatát díjazta tapssal a közönség. A
harmadik negyedet átaludta
az ASE, de Gulyás és Panta
kosarainak köszönhetõen a
vendégek csak három pontot
tudtak faragni hátrányukból.
Az utolsó felvonásban újra az
Atom akarata érvényesült,
Csaplár-Nagy Ervin kosarai
jelentették a mérkõzés végét
és a nagy különbségû paksi
gyõzelmet. ASE – Zalakerámia-ZTE KK 77-52 Lapzártakor érkezett. Univer KSE –
ASE 75–85.
joko

Az ASE U20-as kosárlabdacsapata az utolsó negyedbeli gyenge teljesítményének köszönhetõen vereséget
szenvedett a ZTE együttesétõl. ASE – ZTE 65-81 (17-25,
21-17, 20-19, 7-20)
Az Atomerõmû legjobb dobói: Morgen Ferdinánd 21/12,
Horányi Ákos 16/3, C. Szabó Bence 14.
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Szombathelyi
gyõzelem
A sakk csapatbajnokság
harmadik helyén álló
Atomerõmû SE Szombathelyen, a táblázaton negyedik Haladás VSE ellen ült asztalhoz. A tizenkét partiból négyet ASE
játékos nyert, hét döntetlenre végzõdött, míg egy
mérkõzés hozott szombathelyi gyõzelmet. Végeredmény: Haladás VSE
– ASE 4,5-7,5. Nyert és
ezzel egy pontot szerzett:
Nevednichy
Vladislav,
Papp Gábor, Györkös Lajos, Molnár Béla. Döntetlent ért el és fél ponttal
gazdagította a csapatot
Berkes Ferenc, Ács Péter,
Berescu Alin, Grószpéter
Attila, Szabó Krisztián,
Csom István, ifj. Fodor
Tamás. Tóth Lili pedig
vesztesen állt fel az asztaltól.
A tizenkét csapatos elsõ
osztályban nyolc forduló
után elsõ helyen áll Z.
Csuti-Hydrocomp 66, második
az
Aquaprofit
NTSK 61, harmadik az
ASE I. 55 ponttal.
A kilencedik fordulóra
március 30-án kerül sor, a
hatodik helyen álló Makói
VSE látogat Paksra. A találkozót az Energetikai
Szakközépiskolában rendezik.
Az ASE II. sakkcsapata
az NB II Asztalos csoportjában rangadót játszott
idegenben,
a
Szekszárd-Decs együttese ellen. A mérkõzés végeredménye SzekszárdDecs – ASE II. 5,5-6,5. A
csoportban nyolc forduló
után elsõ az ASE II. 65,5,
második a SzekszárdDecs 62, harmadik a
Nagyatádi VSK 56 ponttal.
joko
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Judo minden mennyiségben
Zágrábban Ifjúsági Nemzetközi Válogató Versenyen két
ASE színekben versenyzõ
sportoló - Haaz Levente és
Gombár Szabolcs – is az ötödik helyen végzett.
A Tavaszi Kupa Regionális
Diákolimpia versenyt Solton
rendezték, ahol: aranyérmes
lett Fritz János, Lacza Dávid,
Csók Vanda, Sárosi Sára,
Lacza Barnabás, Lukácsi
Koppány, Akkermann Gergõ
Ezüstérmet szerzett: Bagi
Levente, Horányi Benjamin,
Palóka Dávid és Lukácsi
Vajk. Harmadik lett Arnold
Levente, Bónyai Krisztián,
Hauzmann Donát és Kövér
Bence,
Frast
Gergely,
Schönhardt Gergõ, valamint
Molnár Márton és Hosnyánszki Dániel.
A serdülõkorúak között aratott az ASE, aranyérmes lett:
Lukácsi Koppány, Ádám Attila, Lõrincz Olivér, Horváth
Jennifer, Skállát Katalin,

Haklik Levente. Ezüstöt kapott Akkermann Gergõ,
bronzérmes lett Lukácsi
Vajk. A Tavaszi Kupa csapatversenyt az ASE nyerte.
Az Ausztriában rendezett
nemzetközi judo versenyen
az U17-es korosztályban
Haaz Levente aranyérmet
szerzett. Az U20 korosztályban ezüstérmes lett Kovács
Márton és Dusa Ákos, míg
Dobai Patrick bronzérmet
szerzett. A felnõttek versenyében Csoknyai László a dobogó tetejére állhatott fel.
Kovács Márton ezüst, Kiss
Norbert és Dusa Ákos bronzérmet szerzett.
A ceglédi diákolimpiáról
Ádám Attila bronzéremmel
tért haza.
A Budapesti Magyar Köztársaság Kupa Diák „B” korosztályban aranyérmet szerzett Koloh Éva, bronzérmes
lett Lacza Barna és Molnár
Márton.
joko

Új sportágat népszerûsítenek
Magyarországra a Pakson ismert edzõ, Sziklenka László
fia hozta be tíz évvel ezelõtt az
elsõ sárkányhajót. Azóta tizenöt egyesület alakult, köztük két éve a Paksi Sárkányhajó Klub. A tagok csütörtökönként és vasárnaponként
edzenek Tolnán, ahol a faddi,
bajai és szekszárdi egységek
is gyakorolnak. – Megpályáztuk és megnyertük a 2009-es
Sárkányhajó Európa-bajnokság rendezésének jogát, mely
a Lágymányosi-öbölben lesz.
Az idei és a jövõ évi tervek között szerepel egy színtiszta
paksi egység indítása is a
kontinensviadalra. Versenyzõink kiválóan szerepelnek az
országos és nemzetközi viadalokon is, szeretném ha töretlen lenne az egyesület fejlõdése a továbbiakban is –
mondta el az éves közgyûlés

keretében Sziklenka László, a
Paksi Sárkányhajó Klub elnöke. Az Európa-bajnokság
résztvevõje lehet a paksi
egyesület alelnöke, Hubert
István is, aki a senior kategóriában versenyez. – Laci bácsi
két évvel ezelõtt keresett
meg, hogy segítsek megszervezni a paksi klubot. Mivel jóban vagyok azokkal a paksi
kajak-kenusokkal, akik már
abbahagyták a versenyzést,

NB III: egy ide, egy oda
A Paksi FC NB III Dráva
csoportjában szereplõ csapata is megkezdte szereplését a 2007/2008-as bajnokság tavaszi küzdelemsorozatában. Az elsõ találkozón idegenben lépett pályára Dienes Pál együttese.
A Nagyatád ellen az elsõ
félidõben fegyelmezetten
és jól játszott a PFC II, sõt
Szabó János góljával a vezetést is megszerezte. A
fordulást követõen azonban
hamar egyenlített a vendéglátó, majd nem sokkal
késõbb tíz fõre fogyatkozott a paksi gárda. A hátralévõ idõben két hazai találat is született, így 3:1-es
vereséggel nyitott a PFC
II tavasszal. A második játéknapon hazai pályán –
Dunaszentgyörgyön – fogadta a Marcalit a Dienes
egylet. A végig nagy fö-

így szóltam nekik – tette hozzá Hubert István. A tagtoborzás is téma volt a közgyûlésen, mivel létszámgondokkal
küzd a paksi egyesület. Történt ugyanis, hogy az eddig
paksi színekben szereplõ
faddi és a szekszárdi versenyzõk két új klubot alakítottak.
Sziklenka László ettõl függetlenül boldog, mivel két új
egyesület alapításánál segédkezhetett, és a sárkányhajó
sportág tovább népszerûsödik Magyarországon.
röné

lényben játszó paksi zöldfehérek 6:1-re gyõztek. A
gólokat Dienes G., Szabó,
Heffler, Pap, Vári és Széles
lõtték. – A Nagyatád ellen
a második játékrészben fejben elfáradtunk, pedig addig szervezettek voltunk. A
gyorsan bekapott gól és a
kiállítás megpecsételte sorsunkat. A Marcali ellen
csak a gólarány volt kérdéses, látványos, közönségszórakoztató találkozót vívtunk – foglalta össze a két
mérkõzésen történteket
Dienes Pál. Jelenleg 8. helyen áll a Paksi FC az NB
III Dráva csoportjában. A
következõ fordulóban március 23-án Csurgón vendégszerepelnek, majd ezután a
Szekszárddal mérkõznek,
szintén Dunaszentgyörgyön.
röné

Elmosta az
esõ a túrát
A Gyûjtsd a kilométereket
programsorozat március 8ra tervezett elsõ próbája a
rossz idõjárás miatt elmaradt. A gyaloglás új idõpontja április 13., vasárnap, a helyszín változatlan.
Az ASE csarnok elõl indul
a túra, a jelentkezõket délelõtt 9 óráig várják a szervezõk, az ASE és a PSE
szabadidõ szakosztályainak vezetõi, Sánta István
és Horváthné Szeip Ildikó.
Április 19-én pedig már
újabb próba következik,
erre az idõpontra a kerékpárt készítsék elõ a résztvevõk.
röné
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)
Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Mozi

Felhívás

Március 26. (szerda) 19 óra
KALANDOROK
Magyar vígjáték

A Paks Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Paksi Ipari Park
Kft. ügyvezetõi tisztségének betöltésére.
Feltételek:
– jogász, közgazdász vagy
felsõfokú gazdasági végzettség
– Nem lehet ügyvezetõ,
aki a gazdasági társaságokról szóló törvényben
meghatározott
kizáró
okok hatálya alatt áll.
A pályázat benyújtása:
A pályázatot 2008. április
11-én 14.00 óráig lehet benyújtani Dr. Blazsek Balázs címzetes fõjegyzõhöz
a polgármesteri hivatal
jegyzõi titkárságán. (7030
Paks, Dózsa Gy. út 55-61.)
További információ Dr.
Blazsek Balázs címzetes
fõjegyzõtõl kérhetõ. Telefon: 75-500-533, e-mail:
jegyzo@paks. hu.

Március 28. (péntek) 19 óra
ALIENS VS. PREDATOR
– A HALÁL
A RAGADOZÓ ELLEN 2.
Feliratos amerikai sci-fi
Március 30. (vas.) 19 óra
KALIFORNIA KIRÁLYA
Feliratos mex.-am.vígjáték
Április 2. (szerda) 19 óra
ISZKA UTAZÁSA
Magyar dráma

Kiállítás
Programok
Március 27-én 18 órakor
Ferkó Zoltán „Kerékpárral
Rómába” címû elõadásán
kerül bemutatásra „Zarándoklat moldvai magyar miséért” címû könyve a mûvelõdési házban.
Március 31-én 18 órától dr.
Bárdos Tamás ortopéd sebész tart elõadást „A porc –
funkciói, betegségei és kezelési lehetõségei” címmel a
mûvelõdési házban.
Április 1-jén 19 órakor, a Pro
Artis Mûvészeti Iskola
AnoMinus rézfúvós kvartettje, valamint a Fran-TomTi ütõ trió ad hangversenyt
a mûvelõdési házban.

Harkányban
új társasházi
lakások
fõutcán,
fürdõ közelben eladók!
Érdeklõdni:
20/9428-695
www.hinvest.hu
Fotó: Molnár Gyula

A mûvelõdési ház nagykiállítójában „Húsvétváró” címmel paksi és Paks környéki alkotók tárgyait, a kiskiállítóban a Dunatáj Fotókör képeit, a könyvtár-galériában
pedig Fricz Aranka gravírozott üveg-, fémtárgyait, valamint hímes tojásait tekinthetik meg.

Mitõl vörös a kismalac ?
Van úgy, hogy az ember
nem tudja, hova tart, de
mindig tudnia kell, honnan jött! Igazi parasztcsaládból származom, szüleim
mindig tartottak állatokat.
Kamasz lány lehettem, mikor azt a feladatot kaptam,
otthon kell maradnom,
mert a disznó éppen megérett a megtermékenyítésre, jön az inszeminátor.
Egyszer csak ugatott a kutya, akkoriba' az volt a
csengõ, és kiszáll az autóból
egy vörös, göndörhajú, kb.
150 cm magas pali.
Gondoltam, ez lehet, akit
én várok, mert színre, méretre illik a disznóhoz.
Elég hebrencs volt a pali,
nem elõször járhatott nálunk. Alig értem utol, úgy
rohant be az udvarba. Kérdezte, anyám itthon van-e.
Mondtam, hogy anyám
dolgozik, a disznó itthon
van, menjen csak nyugodtan. Mintha satufékezett

volna, gyorsan megállt.
Még vörösebb lett a feje, és
lépegetett jobb lábáról bal
lábára. Azt hittem, kezdõ
tánciskolás lehet, de nem
szólt a zene. Rájöttem, zavarában toporzékol.
Gyorsan megfordult, közölte, visszajön késõbb, mikor anyám itthon lesz.
Mondtam, jöjjön nyugodtan, elkísérem az ólig. Nem
kell ehhez itthon lenni
anyámnak, én kaptam ezt
a feladatot, és egyébként is,
malacot akar anyám, nem
nekem kistestvért. Erre a
pasas még gyorsabban távozott, mint érkezett. Elment, megkereste az anyámat a munkahelyén, elmondta neki, az akció a lánya miatt nem jött létre.
Mikor anyám hazajött,
jobban vonyított, mint a
disznó, amikor a farkát
húzzák, és engem is az állatállományához sorolt!
-rossi-

Városi
elismerések
Paks város képviselõ-testülete a lakosság javaslatait
várja a „Gyermekeinkért”,
a „Paks város közbiztonságáért” és a „Paks város
sportjáért”
kitüntetés
2008-as díjazottjaira. A
Gyermekeinkért díjra április 7-ig, a „Paks város közbiztonságáért” és a „Paks
város sportjáért” díjra
március 31-ig lehet írásos
javaslatot tenni a város
jegyzõjénél. A kitüntetés
adományozására javaslatot
tehet minden paksi lakos,
paksi székhellyel rendelkezõ jogi személy, valamint
jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezet. A javaslatnak tartalmaznia kell
a jelöltnek azon teljesítményét, mely a javaslat szerint méltóvá teszi a kitüntetésre.
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TEMPÓ

Nem kell
hitelközvetítõhöz mennie!

Lakáshitelünk 8 évig akár
tõketörlesztés, kamatfizetés
és elõre fizetett költségek
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!
Megérkeztek a

K! 2008. évi
N
Ü
új napÖZT
T
L
Ö
szemüveg
ELK
modellek
Új címünk:
7030 PAKS
Dózsa Gy. u. 20.
(a városi könyvtár
mellett)

Moped, motorkerékpár, személygépkocsi, valamint C, D, E kategóriák

TUD
JOBBAT?

AUTÓSISKOLA
Telefon:70/3868-797
OKÉV nysz: 03-0071-02
Akkreditációs szám: AL–1449

TANDÍJKEDVEZMÉNY
szgk. kategóriából

10 000 Ft!
Számítógépes vizsgafelkészítés, gyakorlás
TANFOLYAM INDUL:

2008. április 1-jén 15.00 órakor
PAKS, ESZI. Telefon: 70/3868-797
www.tempo-autosiskola.hu

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.

Tel.: 75/511-246

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

