Fotó: Molnár Gyula

Volt a kosárlabda szövetség országos szakfelügyelõje, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, nemzetközi bíróként bejárta a világot, végül kikötött Pakson, ahova edzõként került, s ahol most az Atomerõmû Sportegyesület ügyvezetõjeként megy nyugdíjba.
Portrénk Juhász Sándorról a 15. oldalon
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Ingatlanpiaci
körkép
8-9. oldal
Hétfõn megkezdõdött az érettségi a május végéig tartó írásbeli vizsgákkal. A diákok a magyar nyelv és irodalommal kezdtek, majd a matematika, történelem, illetve idegen nyelv következett, a sort a választott tantárgyakkal zárják. A dolgozatokat
az iskolákban javítják, azokat az érintettek a megadott idõpontban megnézhetik,
észrevételt tehetnek. Az írásbelik után kapnak egy kis pihenõt a fiatalok, aztán újult
erõvel vethetik bele magukat a szóbeli vizsgák sorába júniusban. A szakképesítést
adó iskolák tanulóit még a szakmai írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgák is várják.
A közismereti tantárgyaknál a szóbeli tételsorokat az iskolák szaktanárai állítják
össze megadott témakörök alapján. A négy paksi középiskolában valamivel több
mint háromszáz végzõs vizsgázik idén emelt vagy középszinten, illetve az alsóbb
évfolyamokról szép számmal vállalták az elõrehozott érettségit egyes tantárgyakból.

48 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

Veszítsük el
kedvenc
könyvünket!
18. oldal

EURO megtakarításaira, most 3, 4 és 6 hónapra is magas,
évi 5,50% betéti kamatot (EBKM: 5,50%) kínálunk.
Egyszeri lekötésû lakossági és vállalkozói
számlabetétekre vonatkozó ajánlatunk
visszavonásig érvényes.
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Százötvenen újra munkában
Áprilisban elindult az országos „Út a munkához” program, amelynek egyik célja visszavezetni a munkaerõpiacra a szociális segélyezetteket. A végrehajtáshoz szükséges közfoglalkoztatási tervet a paksi önkormányzat elkészítette, a képviselõ-testület elfogadta, az érintettek munkába állítása folyamatos.
Az „Út a munkához” program
elindításához szükség volt a
rendszeres szociális segélyezettek jogosultságának felülvizsgálatára, a törvény értelmében
ugyanis csak az maradhat továbbra is ebben a körben, aki 55
év feletti, munkaképtelen, vagy
14 év alatti gyermeket nevel és
településén nincsen nappali ellátás. Aki a kör szûkítését követõen már nem részesülhet ebben
az ellátásban, rendelkezésre állási támogatást vagy közfoglalkoztatásban munkalehetõséget
kap, az utóbbiért járó munkabér
nem lehet kevesebb a minimálbérnél. Az elõkészületek része
volt a közfoglalkoztatási terv el-

készítése is, amely tartalmazza
többek között a rendelkezésre
állási támogatásra jogosultak
körét, képzettségüket, és a programban elvégezhetõ közfeladatok körét. Utóbbi meghatározása érdekében Hajdú János polgármester arra kérte az önkormányzati intézményeket, hogy
mérjék fel, milyen hasznos feladatok vannak, amelyek közcélú munkásokkal elvégezhetõk.
A beérkezett igényeket összevetették a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak számával,
illetve a munkaügyi központ arra vonatkozó elõrejelzésével,
hogy hányan fognak az álláskeresési támogatottak körébõl ki-

kavégzést. Badics Istvánné, a
szociális osztály vezetõje hangsúlyozta, nem üres álláshelyekrõl van szó, hiszen a szakmai
létszám minden intézményben
be van töltve, hanem fõleg szakképesítést nem igénylõ munkakörökrõl (adatrögzítõ, karbantartó, takarító, konyhalány, hivatalsegéd stb.), amelyek elvégzésére az intézményeknek nincs
kapacitásuk, vagy így könnyebben megoldhatók a szabadságolások. Aki kétszáz napot ledolgozott, álláskeresési támogatásra lesz jogosult, visszakerül a
munkaügyi központhoz. Ha továbbra sem sikerül a munkaerõpiacon elhelyezkednie, a körforgás folytatódik. Az eddigi tapasztalatok Pakson kedvezõek,
az intézményektõl összességében pozitív visszajelzéseket
kapnak, az érintettek túlnyomó
többsége örül, hogy dolgozhat.
A 35 évnél fiatalabb nyolc osztállyal nem rendelkezõket az iskola befejezésére kötelezi a törvény, a tanfolyam idejére rendelkezésre állási támogatást
kapnak. Városunkban 18 fõnek
indul képzés május 11-én. -kgy-

kerülni. Végül 150 fõ hat havi
foglalkoztatására terveztek, ebbõl áprilisban 108 fõ folyamatos
munkába állításával. A foglalkoztatást a DC Dunakom Kft.
szervezi. Az érintettek között
elenyészõ (1-2 fõ) a felsõfokú
végzettségûek aránya, húsz százalék a középfokú képesítésûké.
Elõírás, hogy a végzettséghez
képest eggyel alacsonyabb besorolású munkakört ajánlhatnak
fel a foglalkoztatottaknak – amit
el is kell fogadniuk –, de Pakson
összhangba tudják hozni a kereslet-kínálatot.
A bér- és járulékköltség öt százalékát az önkormányzat biztosítja, a többit visszaigényelhetik
az állami költségvetésbõl. A
közfoglalkoztatási terv közel 33
millió forint saját forrással számol, ebben benne van az öt százalék mellett az étkezési jegy,
szerszámhasználat, védõruha,
gépek javítása, munkaruha,
szállítási költség, valamint a
munkavezetõk bére és járulékai,
azaz lefedi a teljes közcélú mun-

Telt ház a csónaktárolóban
József, akinek évek óta van ladikja, amit ezen a partszakaszon tart, elmondta, hogy ez
nem egy zárt klub, ezért nem
érti, miért nem lehet belépni. Az
indok az volt, hogy nincs több
hely a csónakházban, de õ ilyet
nem is kért, csupán csatlakozni
szeretett volna, hogy részese lehessen a vízi életnek, s az annak

fellendítését célzó kezdeményezéseknek.
Molnár József tájékoztatása
szerint addig nem vesznek fel új
tagokat, amíg nem bõvíthetõ a
csónakház. Mindezt abból a
megfontolásból, hogy aki fizeti
a tagdíjat, az kapjon is valamit a
szolgáltatásért. Az új belépõknek nem tudnák ezt biztosítani.

Fotó: Molnár Gyula

Megalakult és rövidesen bejegyzik a Paksi Evezõs és Vízi
Sport Egyesületet. A történet,
mint megírtuk, azzal kezdõdött,
hogy a vízi rendõrség épületébõl egy kisebbe kellett költözniük a vízijármû-tulajdonosoknak. Õk elõbb egy megbeszélésen igyekeztek megoldást találni, majd megtartották az egyesület alakuló ülését. Akadtak
mûködõ egyesületek, amelyek
befogadták volna õket, de az
érintettek inkább az önálló szervezet létrehozása mellett döntöttek. Azok lettek az alapítók,
akik az új csónakházban is helyet kaptak. Miután még három
„kiadó” hely maradt, arra fogadtak három új jelentkezõt, azóta viszont nem. A tagság döntött úgy, hogy egyelõre új belépõket nem fogadnak, mondta el
ifj. Molnár József elnök. Ezt
többen nehezményezik. Kovács

A bõvítés Molnár József reményei szerint nem olyan távoli,
bízik benne, hogy még ebben az
idényben találnak megoldást. A
bejegyzés alatt álló szervezet elnöke Hajdú János polgármesterrel is, az atomerõmûvel is tárgyalásokba kezdett a jövõrõl.
Az önkormányzattal öt évre
szóló szerzõdést készítettek elõ,
ami a csónakház, a stég és az
idõközben levizsgáztatott csónakleeresztõ használatára vonatkozik. Az egyesület tagjainak
ingyen, kívülállóknak 500 forintért engedik le a csónakját. Erre,
és vízbõl való kiemelésre kijelölnek minden szezonban néhány napot, amirõl a sajtó útján
tájékoztatják az érintetteket. A
tagság nemcsak a stég és tartozékai használatát szeretné szabályozni, hanem a környezetet
rendezni és fejleszteni, amit már
el is kezdtek. Jó, tettre kész a
társaság, aminek már láthatóak
a nyomai parton, mondta Molnár József.
Vida Tünde
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Támadnak a vérszívók
Három napon keresztül irtották a szúnyogokat
április utolsó hetében Pakson. Elõször a játszótereken, majd pedig a köztereken észlelhettük a
füstködöt. A kémiai irtással egy idõben biológiai
irtást is végeztek a szakemberek a Duna-parton.
Egy-egy ilyen akció az idõjárástól függõen 2-4
hétig biztosít viszonylagos szúnyogmentességet a
városban.
Május elejére tervezte az idei
elsõ szúnyogirtást a DC Dunakom Kft., amely az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerzõdés alapján szervezi meg évek óta az akciókat
Pakson. Az idõpont módosult,
mivel a hirtelen beköszöntött
tartós melegnek köszönhetõen
gyorsan elszaporodtak a szúnyogok és a polgármesteri zöld
számra, valamint a kft. ügyfélszolgálatára is folyamatosan
érkeztek lakossági jelzések az
elviselhetetlen szúnyoginvázióról. Két napon keresztül a játszótereken irtottak, majd a harmadikon a város közterein

pusztították el a kellemetlenkedõ rovarokat.
A lárvák és a kifejlett szúnyogok irtása különbözõ módszerrel
és idõpontban történt. Míg a földi, kémiai irtást, amely során a

Szúnyogot igen, kullancsot viszont nem irtanak az idei évtõl a városban. Az eddig használt közterületi kullancsirtó szert ugyanis rákkeltõ hatású összetevõi miatt betiltották. Hazánkban, csakúgy, mint
Európa-szerte az egyéni védekezést helyezik elõtérbe. Hogy ez mennyire hatásos, tõlünk függ, hiszen
van, akit szeretnek és van, akit elkerülnek a kullancsok. Az élõsködõ, amely mai ismereteink szerint
kilencféle betegséget okozhat – ezek közül csupán a vírusos agyvelõgyulladás ellen van védõoltás – a
fûben, bokrokon tanyázik, kb. másfél méteres magasságig. Védekezhetünk ellene úgy, hogy elkerüljük ezeket a helyeket, de megoldást jelent a réteges, zárt öltözék is, vagy használhatjuk a különféle riasztószereket is. Hogy ezek valóban elûzik-e a kullancsokat, arról csupán akkor gyõzõdhetünk meg,
ha nap mint nap átvizsgáljuk magunkat, mert a játszótereken és saját kertünkben is összeszedhetjük az
élõsködõket. Amíg tehát központi utasításra nem irthatók a kullancsok, marad az egyéni védekezés.

Visk képekben
A kárpátaljai Visket ismerhetik
meg az Okmányirodába érkezõk az intézmény galériájának
új tárlatán. A partnervárosunkat
bemutató fotókat a Paksi Kertbarátok Egyesületének tagjai
készítették. A Viskkel fennálló
partnervárosi kapcsolat is túlmutat a városok vezetõinek
rendszeres találkozóin. A tele-

kifejlett egyedek hullottak el,
napnyugta elõtt másfél órával
végezték a szakemberek, addig a
légi, biológiai lárvairtás naplemente után történt a Duna vonalában a kompkikötõ és Dunakömlõd között. A földi irtás után
20-30 percen keresztül füstköd
lepi el az utcákat, ilyenkor nem
szerencsés a közelben tartózkodni annak ellenére, hogy a szer az
emberre és a melegvérû állatokra nem veszélyes. Az irtás csupán átmeneti enyhülést hoz, hiszen az idõjárástól és a csapadék
mennyiségétõl függõen a szúnyogok ismét megjelennek. Ha

20-25 Celsius fok közötti a hõmérséklet, a lárvák két hét alatt
újra kikelnek. Ha „csak” 15-20
fokot mutatnak a hõmérõk, akkor négy hét a kikelési idõ, tájékoztatott Veiczi Veronika környezetvédelmi referens. Az idei
szezonban a szerzõdés szerint
hat alkalommal terveznek szúnyoggyérítést, az irtást biztosító
keret 10,5 millió forint. Fõként a
városi szabadtéri nagyrendezvények elõtt számíthatunk rá, így
legközelebb a Duna-parti Családi Napokat megelõzõen szabadulhatunk meg egy rövid ideig a
kellemetlen vérszívóktól. Az akciók idõpontjairól a helyi médián
keresztül tájékoztatják a lakosságot.
Dallos Szilvia

pülések diákjai, sportolói és civil szervezetei is folyamatosan
ismerkednek egymás városával.
A kárpátaljai települést az Okmányiroda új tárlatán, a Paksi
Kertbarátok
Egyesületének
fényképein keresztül ismerhetjük meg. – Visket csodálatos természeti környezet öleli körül, a
református templom, a városhá-

za és az óváros mind olyan látnivaló, amelyet nem lehet elfelejteni. Mindezek megismerhetõk a
fotókiállításon is – mondta el
Herczeg József nemzetközi kapcsolatokért felelõs tanácsnok. A
kertbarátok idén Reichertshofenbe utaznak, terveik szerint
német testvérvárosunkat is sze-

retnék bemutatni a paksiaknak
fényképeken keresztül. A viski
kapcsolat május 9-én tanulmányi
versennyel folytatódik, majd a
sóstói táborban vendégeskednek
a kárpátaljai gyerekek. Emellett
a nyáron citerazenekaruk is bemutatkozik az augusztus 20-i
paksi ünnepségen.
-dal-

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4500 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó
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, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: 2009. május 29.
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Félidõben

53 lépcsõház, 875 lakás: ez
a 6-os körzet, mely az Építõk úti társasházakat leszámítva lakótelepi övezet, jól
ismert pontja a kimagasló
Pollack Mihály utcai tízemeletes és az elõtte elterülõ panelrengeteg. A körzet
képviselõje 2006 óta a Polgári Összefogás színeiben
indult Szabó Sándor, aki a
70-es évek közepe óta él a
paksi lakótelepen, s még jól
emlékszik, mikor néhány
ház állt csak az épülõ atomvárosban. Édesapját, mint
sokakat akkoriban, az erõmû-építés hozta családjával
együtt a városba, ami ma
már az otthont jelenti.
A lépcsõházak elõtt lévõ gondozott kiskertek arra utalnak: többen, akik ma már itt keresik a
boldogulást, családi házakból
indultak Paksra. Szabó Sándor
közéleti munkáját a mozgássérültek paksi csoportjának vezetõjeként kezdte, e tisztségében
nem csak a tagok ügyes-bajos
dolgaival foglalkozik 2000 óta,
hanem a megyei sportélet szervezésével is. A legutóbbi helyhatósági választásokon megmérette magát képviselõjelöltként
is. – A mozgássérülteknél 10
ezer tagunk van a megyében, a
6-os körzetben 3000 ember él.
Úgy gondoltam, ha az elõbbi területen boldogulok, akkor az itt
élõk problémáit is nyugodtan fel
tudom vállalni – meséli. Késõbb
derült ki, egy önkormányzati
képviselõ munkája nem csak a
körzetérõl szó. – Ugyanúgy

a város gondját is
nyakunkba kell venni,
egy emberként az egész testületnek, nem csak a választott
képviselõknek, hanem a listáról
bejutottaknak is – hívja fel a figyelmet.

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Szabó Sándor

Építõk útja, Fenyves, Szedres,
Árnyas, s a Pollack Mihály utca
lakótelepi része, azaz a 6-os
körzet – elsõsorban õk várnak
problémáikra megoldást. No de
nézzük, mit is ígért programjában a képviselõ. Például, hogy a
Pollack Mihály utcától induló, a
Fenyves és Árnyas utcák között
futó járdát meghosszabbítják az
iskola elõtti buszmegállóig. Ezt
két éve már akadálymentesítették, az idén pedig végig felújítják, és az egykori favár helyén
is elkészül a járda, egészen az
iskoláig. Szó volt arról is, hogy
a társasházak oldalánál lévõ
balesetveszélyes lépcsõket felújítják és korlátokkal látják el –
reményei szerint a jövõ évi képviselõi keretbõl erre is futja
majd.
A képviselõi keret eddig
évente 1 millió, 2009-tõl pedig
1,5 millió forintos lehetõséget
biztosít a körzetben elvégzendõ kisebb feladatokra. Ebbõl
valósult meg faültetés, a panelprogram kapcsán támogatást
kaptak a lépcsõházak a tervezés költségeihez, az Építõk útja karácsonyra végig díszkivilágítást kapott, járdafelújításra,
javításra jut belõle idén, s a tervek szerint õsszel vagy tavaszszal a Pollack Mihály út mellett végigfutó fasor között egy
sövényt ültetnének, ami megfogná a port.
Ugyancsak a választási program része volt a Fenyves utcai

játszótér bekerítése, ami megtörtént, így a kutyák által hátrahagyott bosszantó piszok nem
zavarja már a kicsiket, s könynyebben is felügyelhetik a kismamák a játszadozókat. Ami
még a Fenyves utcai játszótéren
megoldásra vár, az a csúszda
kérdése. Csúszda ugyan van,
ám a délutáni nap olyannyira
felforrósítja, hogy használhatatlanná válik, így vagy árnyékolóval, vagy egyéb módon ezt
orvosolni szeretné a képviselõ.
A Kurcsatov úti tömbbelsõkben a közelmúltban elkezdõdött az utcabútorok cseréje, renoválása, ami a lakótelepnek
ezen a részén is folytatódik
majd. Idén valószínûleg a felmérés-tervezés történik meg.
– Ami viszont még ebben az
évben elkészülhet, az

a köztéri
pingpongasztal
renoválása, amit felcsiszolva
és kültéri hálóval ellátva, újra
birtokba vehetnének – sorolja.
Az elképzelésekben helyet kapott a bolt melletti hírlapárus
bódé maradványainak eltávolítása, ami megvalósult, illetve a
játszótér felõli oldalán a vízátfolyás megszüntetése. Itt az
évek folyamán kitapostak egy
ösvényt, amit a csapadékvíz
tovább mélyít, ide betonutat
szeretne a képviselõ.

Friss hír, hogy épp a napokban bõvült a Pollack Mihály
utcai tízemeletes melletti játszótér egy csúszdával. A játszóteret 2007-ben kezdték felújítani, s azóta teljesen átalakult. Próbáltak az idõsebb korosztálynak is a kedvében járni
egy drótkötélpályával, de itt is
a kicsik játszanak inkább, ezért
helyreállították a Gesztenyés
és Fenyves utca közötti bekerített sportpályát, taglalja.
Egyelõre szembetûnõ a különbség a lakótelep ezen és más
részei között a panelprogramot
illetõen. Szabó Sándor szerint
itt még azért nem indult el akkora ütemben, mivel ez a lakótelep legfiatalabb része, erre
épültek utoljára házak. De itt is
folyamatban van a panelprogram, s néhány éven belül már
nem lesz ennyire látványos az
eltérés. – Tavaly újabb 23 lépcsõház nyert pályázati pénzt,
ami azt jelenti, hogy az állami
és önkormányzati támogatással
lakásonként kb. 1 millió forint
jön a körzetünkbe. Hatvan százalék közelébe kerülünk a ciklus végére a felújított lakásokat
illetõen – vélekedik.
A város egészét tekintve,
mint mondja, nagyon fontos
lenne már tényleg rendbe tenni
a fõutcánkat, ugyanilyen fontos, hogy megépüljön a Fehérvárit a Gesztenyéssel összekötõ elkerülõ út, továbbá kiemelendõ a balneológiai intézet
létrehozása. S, hogy távolabbra
tekintve, milyen lesz Paks néhány évtized múlva? – Nem
biztos, hogy nagyvárost szeretnék. Nyilván nagyon sok minden változni fog az erõmûépítés kapcsán. Én bízom benne,
hogy nem bezárni kell majd
óvodákat, hanem építeni.
Dávid Ildikó
Szinger Ferenc mutatkozik
be a Félidõben május 11-i
adásában, a TelePaks híradó
után, majd május 25-én
Ulbert Sándor, a 2-es körzet
képviselõje.
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Van okuk az ünneplésre

Több okuk is volt ünnepelni
a paksi önkormányzati tûzoltóknak. Egyik munkatársuk, Koloh László nyerte el
az idei „Paks Város Közbiztonságért” díjat, több kollégája megyei szövetségi elismerésben részesült, illetve
újabb gépjármûvel bõvült
eszközparkjuk.

Hosszú idõn keresztül végzett
kiemelkedõ munkájával, szakmai versenyeken elért eredményeivel és oktató tevékenységével érdemelte ki Koloh
László a „Paks Város Közbiztonságért” kitüntetést. A tûzoltó zászlós 1991 óta dolgozik a
tûzoltóságon gépkocsivezetõként. 2005-ben az Országos
Tûzoltóversenyen elsõ helyezést ért el gépjármûvezetõi kategóriában (azóta sem született
ilyen kimagasló Tolna megyei
eredmény). Az elmúlt idõszakban nagy változáson ment keresztül az állomány, több
újonccal gyarapodott a csapat,
kiknek képzésében tevékenyen
részt vett a díjazott. A tûzoltó
zászlós szerint munkáját megkönnyíti a jó kollektíva,

Szendi Zoltán fõhadnagy, emlékplakettet kapott Szabó István zászlós, ajándéktárgy jutalomban részesült Noszmüller
Gábor zászlós és Pajorné Ihász
Tünde közalkalmazott. Az ünnep alkalmával helyben parancsnoki kitüntetéssel és soron kívüli elõléptetéssel értékelték Kosik István zászlós,
Reimann Gábor õrmester és
Tóth Gábor õrmester munkáját.
-dal-

amelyben dolgozhat. A város
kitüntetését Hajdú János polgármester adta át Bonyhádon,
a Tolna megyei tûzoltónapon.
Szent Flórián ünnepén több elismeréssel is jutalmazták emellett a paksi önkormányzati tûzoltóság állományának tagjait.
A Tolna megyei Tûzoltó Szövetség díszérmét vehette át

Az elismerésekrõl szóló tájékoztató mellett egy másik jó hír is
érkezett a tûzoltó laktanyába. Eredménnyel zárult egy 2007ben az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatósághoz benyújtott pályázat. Ennek köszönhetõen egy felújított tûzoltóautót és 60 db kétrészes védõruhát vehettek át az önkormányzati
tûzoltók. A közel 40 millió forintos pályázathoz szükséges 20
százalékos önrészt az önkormányzat biztosította. Bán Attila
tûzoltóparancsnok elmondta, hogy folyamatban van egy másik
pályázatuk is, amelynek eredményessége esetén egy magasból
mentõ gépjármûvel bõvülhet a tûzoltóság szerállománya.

Miniszteri elismerést kapott az
atomerõmû tûzoltóság parancsnoka. Bõhm Péter alezredes 1982-ben a paksi hivatásos tûzoltóság dolgozójaként
kezdett foglalkozni az atomerõmû szakhatósági feladataival. Az erõmû 1990-ben létrejött létesítményi tûzoltóságát
megalakulásától vezeti. Az
Atomix Kft. berkein belül mûködõ szervezet feladatai folyamatosan bõvülnek, a tûzoltási
mellett rendészeti, mûszaki
szolgáltatási és újabban biztonsági üzletág is van már. Az
alapfeladatok ellátása mellett
a paksi atomerõmû létesítményi tûzoltóságán több, mások
számára modellként szolgáló

rendszert dolgoztak ki, több
tûzoltóság alkalmazza a minõségügyi, teljesítményértékelési, oktatási elveiket, gyakorlatukat. Ezeket az eredményeket, az atomerõmû tûzoltóságának kiváló teljesítményét,
illetve Bõhm Péter a Létesítményi és Önkéntes Tûzoltóságok Országos Szövetségében végzett alelnöki munkáját
ismerte el Varga Zoltán önkormányzati miniszter a tûzoltóparancsnoknak adott kitüntetéssel, amit Jauernik István államtitkár adott át az országos
Flórián-napon. Bõhm Péter elmondta, hogy megszaporodó
feladatai miatt az országos
szövetség alelnöki posztját
már nem tölti be. Ez nem jelenti azt, hogy már nem foglalkozik a szakmai érdekképviselettel, csak most már – miként
fogalmazott – nem az elsõ sorban, s nem õ viszi a zászlót.
Hozzátette, munkája nem egyszemélyes vállalkozás, a miniszteri oklevélben az általa
vezetett tûzoltóság csapatmunkáját ismerték el.
vida

Fotó: TelePaksi Kistérségi Televízió

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Elismerés a parancsnoknak A nézõk szavaznak

Kevésbé tud beleszólni a politika a sajtó életébe, mint korábban, mert sokkal több a kereskedelmi médium, amely függetlenítheti magát a politikától,
ugyanakkor nem igazán az a
kérdés, hogy a politika menynyire szól bele, hanem hogy a
fogyasztók mennyire tudnak. A
közszolgálati intézményeket
valamelyest befolyásolhatják,
mert a választásokon talán annak figyelembe vételével is
voksolnak, hogy tetszik-e az
aktuális kultúrpolitika, médiapolitika. Ami a kereskedelmi
médiát illeti, ott ez a szavazás
elmarad, ha egy ilyen médium
teljesen szabadon és függetlenül mûködik, akkor a döntés

lehetõségét a távkapcsoló jelenti, de ha egy idõben hasonló
mûsorokat kínálnak, akkor a
választás lehetõsége elméleti,
mondta Borókai Gábor, a Heti
Válasz fõszerkesztõje, aki a
Duna-korzó Polgári Esték sorozat vendége volt Pakson. Kifejtette: megfigyelhetõ, hogy
Európában és Magyarországon
is sokat veszített pozíciójából
az írott sajtó, a példányszám
csökken. A Heti Válasznál is
érzékelik ezt, viszont az interneten nagy tábort tudtak gyûjteni. A világháló kitörési pont,
de kevesebb professzionális újságírót tart el, mert nem termel
profitot. Hogy mi lesz a jövõ,
nagy talány, összegzett. A Duna-korzó Polgári Egyesület, a
Fidesz és a KDNP helyi szervezetének programsorozata
május 14-én folytatódik, akkor
dr. Surján László európai parlamenti képviselõ lesz a vendég.
Az egyesület elnöke, NagyKollár Gyuláné elmondta, idén
a megszokottnál kicsit késõbb
indították az estéket, hogy egybeessen az európai parlamenti
választásokkal.
-kgy-
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Zöld tanmûhely
összegét az MVM cégcsoport
tagjai és beszállítói biztosították
szakképzési hozzájárulásuk keretébõl.
– Az iskolánkat fenntartó
Paksi Atomerõmû Zrt.-vel közösen középtávú fejlesztési tervet készítettünk, amelyben a
gépészképzés hangsúlyos oktatása szerepel. Jelenleg több
mint 140 tanulót oktatunk ezen
a szakon, az iskola létszámának növekedésével kinõttük az
eddigi tanmûhelyeket. Az új
oktatóbázissal már biztosítható
a gépész-technikusi alapképzésbe beépített magas szintû,
folyamatos hegesztési alapképzés – tudtuk meg Szabó Bélától, az iskola igazgatójától. A
tanmûhelyt a következõ tanévtõl veszik használatba a diákok. A gépészek képzése mellett az épületben alkalmazott
megújuló energiaforrásoknak
köszönhetõen – a melegvízellátást napkollektor, míg a fûtést
hõszivattyús rendszer biztosítja
– a környezetvédelmi és az
elektronikai szakok tanulói is
tudják használni a mûhelyt például mérések végzésére. Az
épület ünnepélyes avatását június 12-én tartják.
-dal-

fotó: Molnár Gyula

Elkészült az Energetikai Szakközépiskola új tanmûhelye,
melynek köszönhetõen az ország talán legkorszerûbb hegesztõmûhelyében sajátíthatják
el a szakmát a következõ tanévtõl a gépész tanulók. A beruházás a tanév elején indult. Bár az
idõjárás olykor hátráltatta az
építkezést, a szerzõdés szerinti
határidõre elkészült a tanmûhely a sportpálya mögötti területen. A 250 négyzetméteres
épületben az oktatói szoba, valamint az elõkészítõ- és a kommunális helyiségek mellett található az oktatómûhely: benne
hat hegesztõboksz, egy hegesztõrobot és négy satupad. A hegesztõrobotot egy 12 millió forintos pályázati támogatás segítségével vásárolta az iskola.
Egyszerre 14-16 diák dolgozhat
majd a mûhelyben. A beruházást két helyi alvállalkozó bevonásával a Partner Kft. valósította meg. A cég ügyvezetõje,
Etessy Gábor elmondta: a gondos tervezésnek és elõkészítésnek is köszönhetõen a kornak
megfelelõ, korszerû oktatómûhelyt adhattak át.
A tanmûhely 50 millió forintból készült el. A beruházás

Átmenetileg megtréfálta az idõ az atomerõmû majálisozóit,
ez azonban nem tántorította el a szórakozni vágyókat, akikre
számos program várt az ASE sporttelepen. Ekkor adták át a kiváló karbantartó és kiváló üzemeltetõ díjakat is.

Nagy szükség lenne
az ifjú fizikusokra
Szegedi és pécsi gyõzelem
született az Országos Szilárd
Leó fizikaverseny döntõjében,
amelyet hagyományosan Pakson rendez az Eötvös Loránd
Fizikai Társulat, a paksi Energetikai Szakközépiskola, illetve a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány – utóbbi végzi a szervezési munka oroszlánrészét. Az elsõ tudáspróbát
Marx György javaslatára rendezték meg 1998-ban, Szilárd
Leó születésének századik évfordulóján, a verseny azóta
nagy rangot vívott ki magának. Az érettségi rendszer átalakítását megelõzõen a legjobbak felvételi-mentességet
élveztek, az elsõ tíz a tudományi egyetemek fizikus és fizika tanár szakjaira, az elsõ öt
pedig a BME mérnök-fizikus
szakára. Az elsõ hét esztendõ
feladataiból könyv jelent meg,
az emelt szintû fizika tankönyvekben is visszaköszönnek a feladatok, illetve a nemzetközi fizika diákolimpia aktuális csapatának tagjai is
megjelennek a mezõnyben, illetve felkészülésük eleme a
megmérettetés anyaga –
mondta el Csajági Sándor, a
Szilárd Leó Tehetséggondozó
Alapítvány elnöke.
A szigorú értelemben vett
középiskolai tananyagnál magasabb szintû tudást követelõ
versenyre jelentkezõk közül
harmincan jutottak be a döntõbe, ahol elméleti, valamint
számítógépes és gyakorlati
mérési feladatok megoldásával bizonyíthatták jártasságukat a modern fizikában. A 9.
és 10. évfolyamosoknál Varga
Ádám, az SZTE Ságvári Endre
Gyakorló Gimnázium tanulója
érte el a legjobb eredményt,
míg a 11. és 12. évfolyamosok
hagyományosan húszfõs mezõnyébõl Lovas Lia Izabella,

a pécsi Leõwey Klára Gimnázium diákja, aki fizikusnak
készül. Dr. Sükösd Csaba, a
versenybizottság elnöke elmondta, hogy egyre csökken
az ez irányban továbbtanulók
száma, pedig nagy szükség
van a szakember-utánpótlásra,
ezért nemzetközi és hazai
szinten egyaránt rendeznek
szakmai táborokat a diákoknak, és továbbképzéseket a
pedagógusoknak.
A díjátadón a helyezettek
mellett köszöntötték a Verseghy Ferenc Gimnáziumot,
amely legeredményesebb iskolaként elnyerte a Marx
György vándordíjat, illetve
Pálovics Róbertet, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumból és Jurisits Józsefet a
szekszárdi Garay János Gimnáziumból, akik legeredményesebb tanárként átvehették
a tanári Delfin díjat. A díjátadón Süli János, a Paksi Atomerõmû Zrt. vezérigazgatója is
köszöntötte az ifjú „fizikusokat”, illetve átadta az idõsebb
korosztály helyezettjeinek a
díjakat. A cég a program
egyik fõ támogatója. A Magyar Nukleáris Társaság WIN
Nõtagozata minden versenyzõnek ajándékcsomagot állított össze.
-gyöngyMérnöki szolgáltató bt.
a paksi atomerõmû
primer körében végzendõ
gépészeti szerelési
munkákra középfokú
mûszaki végzettséggel
rendelkezõ, innovatív, fiatal
munkatársat keres.
Jelentkezés fényképes
szakmai önéletrajzzal.
Cím: TRI-G Bt.
2112 Veresegyház, Elõd u. 18.
email: szalontaizsu@t-online.hu
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Az atomenergetika fellegvárában
Öt éve, 2004 márciusától dolgozik Kovács
Pál Párizsban, az OECD Atomenergia
Ügynökségében (NEA). Ezt megelõzõen
tizenhét évig a paksi atomerõmû munkatársa volt. Az utolsó hét évben az akkori
atomerõmû-bõvítési projekten, majd a vezérigazgató mûszaki titkáraként. Nem tervezte, hogy állást vált, de mégis megpróbálkozott egy kínálkozó lehetõséggel, amire felhívták a figyelmét: megpályázott és
elnyert egy állást, így került Párizsba, ahol
az OECD NEA-ban az Országos Atomenergia Hivatal látja el nemzetközi elismeréssel övezve Magyarország képviseletét.
– Feleségem, Krisztina és a gyermekeim,
Krisztina és Kata együtt vállalták velem az
akadályok leküzdését, mindvégig mellettem voltak, amiért nagyon hálás vagyok
nekik – fogalmazott. A Paksi Hírnök érdeklõdésére elmondta, hogy nagyon jól érzik magukat, sikerrel vették az akadályokat, bár a kezdet igen nehéz volt. Az az idõ
már a múlté, amikor az õ hiányos francia-,
illetve az autószerelõk szintén nem tökéletes angoltudásának köszönhetõen lecseréltette az autójukon az összes fékpofát a gumiabroncsok helyett…
Kovács Pál jelenleg atomenergia-elemzõ
beosztásban dolgozik. Munkaideje felében
„hagyományos” NEA feladatokat végez,
azaz szakmai értekezleteket vezet és jelentéseket, tanulmányokat ír, míg a másik fe-

lében a negyedik generációs reaktorok fejlesztését célzó nemzetközi projektekben
dolgozik. A NEA-t képviseli a Nemzetközi Energia Ügynökség nemzetközi K+F
koordinációs bizottságában, illetve a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség új
generációs reaktorok bevezetésével foglalkozó munkacsoportjában.
Pál lapunknak elárulta, hogy a NEA egy
kicsi, de hatékony szakmai szervezet. A
kollektívára egyáltalán nem lehet panasz.
Nagyjából azonos a férfiak és a nõk aránya, és kevesen vannak, akik öt évnél
hosszabb ideig dolgoznak a hivatalban.
Munkatársai az OECD tagországokból érkeztek: Finnországból, az USA-ból,
Nagy-Britanniából, Franciaországból, Ja-
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pánból, Koreából, Kanadából, Svédországból és Németországból. Közösen tanulják a franciát, mivel az a másik hivatali nyelv az angol mellett. Az eltérõ nemzeti kulturális és nyelvi háttér ellenére komoly baráti kapcsolatok alakulnak ki.
Pál tapasztalatai szerint a francia társadalom rendkívül erõs versenyszellemre épül,
amelynek eredménye a nagymértékû egoizmus. Jelentõs különbségek vannak az északi és a déli lakosság között, az elõbbiek roppant távolságtartóak. A vegyes nemzetiségû
munkahelyi környezet viszont esetenként
nagyon szórakoztató. A morózus, de fanyar
humorú finnek és svédek felvidítása nehézkes, a mexikóiakkal vagy spanyol munkatársakkal azonnal egy hullámhosszon vagyunk, árulta el. Az ebédszüneteket kitöltõ
francia nyelvórákon pedig jókat szórakoznak egy-egy japán vagy koreai kiejtésen.
A kérdésre, hogy mi hiányzik, elárulta,
hogy a szülõk, rokonok, barátok az otthonuk, a kert – a fûnyírás – a paksi Dunapart, a kiváló magyar borok és a zongora,
mert ott csak „hangtompítóval” használhatják a hangszereket. Mindezeket Kovács
Páléknak rövidesen nem kell nélkülözniük, hiszen júliustól ismét Magyarországon, az atomerõmûben dolgozik majd.
Munkájával – mint mondta – az atomenergia békés célú alkalmazását és ezen belül
az atomerõmû bõvítésének ügyét kívánja
támogatni. Hogy majd akkor mit fog, fognak visszasírni? A francia, német, kanadai,
svéd és angol barátokat, a kimerítõ párizsi
sétákat, kirándulásokat, és a Saint Cloud-i
és boulogne-i lóversenyeket. Vida Tünde

Közgyûlést tartott a Paksi Vak Bottyán
Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete. Az
ülés a paksi kistérségi televízió harmincperces dokumentumfilmjével kezdõdött,
melyben a gimnázium hangulatát, érzéseit
mutatják be a készítõk. Ezt követõen az
elõzõ közgyûlés óta végzett tevékenységrõl és a kétéves cselekvési program végrehajtásáról számolt be Kováts Balázs, az
egyesület elnöke.
– Meg akartuk mutatni, hogy egy öregdiák egyesület is tud szervezetten dolgozni, eredményeket ér el, pályázati úton
pénzeket szerez, kicsit meg tudja mozgatni ezt a világot – hangoztatta Kováts
Balázs. A költségvetési beszámolóban
elhangzott: három pályázaton szerepelt
sikeresen az egyesület, az elnyert összegekbõl valósult meg többek közt a film,
az elsõ emeleten található kiállítás, illet-

fotók: TelePaks Kistérségi Televízió

Elõször osztották ki a gimnázium kitüntetését
ve megalapították a dr. Tarisznyás Györgyi-díjat, melyet az intézmény kiemelkedõ eredményt elérõ diákjai kapnak. Elsõ
alkalommal a megtisztelõ címet két
hölgy vehette át: reál szakterületen Haaz
Dóra, míg humán szakterületen Gombos
Katalin.
– Az országos kémiai vegyész tornán
10. helyezést
értem el, és
ugyanebbõl a
tantárgyból
11-ben 100%os emelt szintû érettségi
vizsgát tettem. Az ELTE kémia szakára jelentkeztem, vegyész szeretnék lenni – osztotta meg elképzeléseit Dóra.

– Részt vettem a földrajz
országos középiskolai tanulmányi versenyen és itt a
második fordulóba jutottam.
Dolgozatomat
Paksról írtam,
melyben gazdasági és történelmi téma is szerepel – mondta el a most érettségizõ Katalin,
aki meteorológusnak készül. Az utolsó napirendi pont a tisztújításról szólt. Az eddigi elnök, Kováts Balázs mandátuma lejárt, valamint új választmányi tagokat is jelöltek. A
frissen megválasztott elnökség helyettesként
továbbra is Paczolai Sándornét bízta meg,
míg az elnök személyérõl egy késõbbi közgyûlésen határoznak majd.
Faller Gábor

8

Paksi Hírnök

2009. május 8.

Nem állt le a lakásépítés
szocpol megszûnése, másrészt
az, hogy kevés a tõkeerõs vállalkozás, várhatóan csökken az
új építésû lakások kínálata,
ami törvényszerûen árnövekedést hoz. Hozzátette, hogy
szintén a tõkehiány miatt nem
épülnek energiatakarékos épületek, amelyekre tapasztalatai
szerint a nagyobb települése-

ken egyre nagyobb a kereslet.
Éppen ezért ezeknek ugrásszerûen megnõtt az ára.
A paksi lakásárak dr. Wartig
szerint az országos tendenciával szemben nem csökkennek,
hanem stagnálnak. Ennek oka
– vélekedik – többrétû. Egyik
oka, hogy Paks még mindig
tud stabil munkahelyeket nyúj-

erõmûbõl nyugdíjba vonulók
helyére felvett új munkavállalók és a városkörnyékrõl betelepülõk generálják, az eladni
szándékozók egy része az atomerõmû-bõvítés bejelentése óta
kivár nagyobb hasznot remélve.
Városunkban jellemzõen a kisebb lakásokat és családi házakat keresik. A 13-18 milliós
családi házak, a vályog épületek kivételével fekvéstõl függõen 3-6 hónap alatt vevõre találnak, elsõsorban a lakótelep környéki házak keresettek. Panellakásoknál második emeletig
jelentõs kereslet tapasztalható,
a 3-4. emeleti lakások eladása
nehézkes. Közmûvesített építési telekbõl ötöt kínálnak Pakson, az igény ennek sokszorosa.
A kiadó lakások iránt az utóbbi hónapokban két-háromszoro-

sára nõtt a kereslet. Az ingatlanbefektetés hosszú távú döntés,
de elõnye, hogy nemcsak a vételi és eladási ár különbségét lehet tervezni, de bérbeadással
folyamatos jövedelem képzõdik, amely esetenként a havi hiteltörlesztõ részleteket is fedezi.
A szocpol és a kedvezményes
hitelek várható júliusi felfüggesztése miatt jelentõs rohamra
lehet számítani a hitelfelvételek
és az ingatlanértékesítés területén. Jelentõs azoknak a száma
is, akik a csökkenõ lakásárakról
szóló híreket hallva jobb üzlet
reményében egyelõre kivártak a
lakásvásárlással. Õk jelenhetnek meg nagy számban a következõ szûk két hónapban, mert
az elérhetõ kedvezmények többet nyomnak a latban, mint a
jövõben esetleg realizálható árkedvezmény.
Fonyó Lajos
ingatlanértékbecslõ

Fotó: Molnár Gyula

Azt, hogy a válság jelei miként
érintik Paksot, és annak ingatlanpiacát, mindenki másként
ítéli meg. Lakásokat adnakvesznek és építenek is, jelentõs
csökkenést nem mutatnak a
statisztikák. Ám az, hogy mi
van a számok mögött, igen
összetett. Miként több általunk
megkérdezett mondja, a társasházépítéseket, még ha azok
most is kezdõdnek, még a válság elõtt határozták el és készítették elõ. Egyes vállalkozások
saját beruházásban megvalósított társasházépítéssel igyekeznek áthidalni az építõipar viszszaesését. Dr. Wartig László
szerint Pakson a válság hatása
még nem annyira és nem egészen úgy érezhetõ, mint másutt, de az ingatlanpiac itt sem
maradt érintetlen A paksi ügyvéd – aki saját statisztikái és
munkája során szerzett tapasztalatait osztotta meg lapunkkal
– igen pesszimista, szerinte
még jó néhány év kell a kilábaláshoz.
Elmondta, hogy a lakásvásárlások terheit egyrészt növeli a

tani, így merészebbek az esetleges vásárlók. A másik ok öszszefügg az elõzõvel, miután itt
biztos, és az átlagnál jobb
munkahelyek vannak, rendelkeznek az itt élõk tartalékkal,
amit most elõszeretettel költenek lakásra. Ezt a hajlandóságot az ügyvéd szerint még erõsíti az, hogy a megtérülés biztosítottnak ígérkezik az erõmû
tervezett bõvítése miatt.
(Folytatás a 9. oldalon)

Ingatlanpiaci körkép
A lakossági ingatlanpiacon hazánkban nem kell összeomlástól tartanunk, bár az infláció és
a gazdasági növekedés visszaesése miatt a lakások, házak reálértéke országszerte jelentõsen
csökkent a gazdasági világválság hatására. Paksra ez nem
jellemzõ.
Jelenleg a paksi családi házak
négyzetméterára 147-200 ezer
forint között mozog, új építésûeknél 240 ezer Ft a négyzetméterár. 260-280 ezer Ft/m2-es árért
már egyedi, extra megoldásokat
kap a vásárló. Jelenleg 67 családi házat kínálnak eladásra, 70%
hirdetési újságokban, 30% az
interneten érhetõ el. Ugyanez
vonatkozik a lakásokra is.
27 téglalakást hirdetnek eladásra, áruk 160-200 ezer Ft/m2
között változik.

A panellakások között 2-4 szobásig terjed a kínálat, a négyzetméterár 140-190 ezer forint között mozog, a felsõ határ a külsõ
hõszigetelésû, nyílászáró-cserés
lakásokra jellemzõ.
Új építésû társasházi lakásokat az óvárosban a Dózsa
György úton, a Kápolna utcában, a Fehérvári úton, a lakótelepen pedig a Teller Ede utcában kínálnak eladásra, átlagáruk 240 ezer Ft/m2.
Gyõri-pécsi
ingatlanosok
egyébként meglepetten hallgatták a paksi árakat. Elmondták:
Pécs városközpont, Gyõr belváros kivételével a paksi családiház- és lakásárak szinte teljesen
megegyeznek az ottani árakkal,
csak ott gyorsabbak az eladások
és jobbak a munkalehetõségek.
A magas paksi árakat az atom-
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(Folytatás a 8. oldalról)
Mivel vannak stabil munkahelyek, van megtakarított pénz,
így van az ingatlanpiacon
készpénzes vásárlóerõ, öszszegzi az ügyvéd, aki egyébként úgy tapasztalja, hogy a
legmarkánsabban abban nyilvánul meg a recesszió hatása,
hogy sokkal – az eddiginél
70%-kal – kevesebb a hitelre
vásárolt lakás és ház. Dr.
Wartig elmondta, hogy tapasztalatai szerint készpénzes
vásárlás esetén jelentõs árengedményt lehet elérni. Ez fõként a nagyobb értékû ingatlanokra igaz. A hiteles lakások
vásárlóinak túlnyomó része
dr. Wartig László praxisában
fiatal erõmûves dolgozó. Az
atomerõmû munkaerõ-megtartó intézkedései eredményeként (támogatás, hitel és cafeteria) õk könnyebben jutnak
otthonhoz.
Az ügyvéd arról is beszélt
lapunknak, hogy megítélése
szerint megtévesztõ az, hogy
Pakson a gazdasági válság ellenére sorra épülnek a társasházak, hiszen ezek még korábban elhatározott beruházások, a leendõ tulajdonosi kört

még a válság elõtt toborozták. Az ügyvédnek – mint elárulta – olyan társasház építésrõl nincs tudomása, amit a
válság kirobbanása után határoztak el.
A BA-TU Kft. példája – miként Balogh József ügyvezetõ
elmondta – cáfolja ezt. A cég
korábban mások megrendelésére dolgozott kivitelezõként.
A gazdasági válság miatt viszont jelentõsen megcsappantak a megrendelések, a cégvezetõ viszont nem szeretné
„szélnek ereszteni” a kollektívát, ezért döntött úgy, hogy társasházat építenek saját beruházásban. A lakótelep szomszédságában húzzák majd fel az
épületeket, de hogy hányat és
mikor, azt jelentõsen befolyásolja a recesszió.
Wahl Róbert korábban kivitelezõként volt ismert a lakáspiacon. Beruházó kényszerbõl
lett, bár nem a válság és a
megrendelések hiánya „hajszolta bele” ebbe az üzletbe, a
körbetartozásokból lett elege.
Egyre gyakoribb lett, hogy késõbb, nehezen vagy egyáltalán
nem kapták meg a munkájukért járó pénzt. Cégük a

Paksi Hírnök

VIBOWA Kft. eddig három
társasházat épített, három-,
négy- és tizenhat lakásosakat,
most is több építkezés folyamatban van. Wahl Róbert tapasztalatai szerint nehezebb
eladni a lakásokat, mert sokan
félnek a hiteltõl. Bár e tekintetben Paks kivételes helyzetben van, kevésbé értékelhetõ a
válság hatása. A vállalkozó elmondta, hogy a most készülõ
otthonoknak már megvannak
a gazdáik. A vásárlók zömében fiatalok, akik lakásukat
szeretnék nagyobbra cserélni,
illetve olyan hatvan fölöttiek,
akik családi házukból költöznének olcsóbban fenntartható,
kényelmes lakásba. A receszszió miatt tavalyi áron kénytelenek kínálni a lakásokat, de
ha valóban nõ az áfa, azt át
kell hárítaniuk a vevõkre,
mondta még el a vállalkozó. A
lakások 220-280 ezer forintos
bruttó áron kelnek el. Keresettek az 50-60, illetve a 80-100
négyzetméteresek is. A cég –
mint mondta – nem tesz le az
újabb többlakásos házak építésérõl, idén legalább három
ilyet terveznek.
Vida Tünde

Receptek válság ellen
A gazdasági válság következményeinek enyhítésére kaphattak gyakorlati tanácsokat a Paksi
Iparos és Vállalkozói Kör tagjai áprilisi klubestjükön. A meghívott elõadók a munkaerõ-kölcsönzésrõl és az adóhatósági eljárásokról tájékoztatták a hallgatóságot.
Gazdasági válság idején minden információ fontos egy vállalkozó számára, így áprilisi
összejövetelükre olyan szakértõket vártak, akik segítséget jelenthetnek ebben az idõszakban. – Mindenre fel kell készülnünk, több variációt kell
fejben tartanunk, sok forgatókönyvet kell készítenünk ezekben a hónapokban. Azt hiszem,
hogy az iparos kör tagjai felelõsséggel gondolkodnak és
ezeket a forgatókönyveket el is
készítik – mondta el dr. Hüse

István, a Paksi Iparos és Vállalkozói Kör elnöke. Minden
vállalkozást, így a paksi cégeket is érintõ kérdés az adózás.
Ha a gazdaság nehéz helyzetben van, a feketegazdaság aránya is növekedik, ennek köszönhetõen egyre gyakoribbak
például a vagyonosodási vizsgálatok. Az adóhatósági eljárások során nem mindegy, kinek
a segítségét kérjük – tájékoztatott Angyal József okleveles
adószakértõ, az est egyik elõadója. Sokan azonnal ügyvéd-

hez fordulnak, pedig az okleveles adószakértõk tudnak
ilyenkor legnagyobb segítséget
nyújtani, mivel rendelkeznek
azzal a speciális szaktudással,
amellyel értelmezhetõek a jogszabályok, és amellyel megfelelõen fel lehet lépni az adóhatósággal szemben – tudtuk
meg Angyal Józseftõl. Az est
másik elõadója szintén a foglalkoztatóknak kínált megoldásokat a válság idejére. Személyzeti szolgáltatásokat biztosít az a cég, amelynek képviselõje a lehetséges válságkezelési folyamatokra hívta fel a
hallgatóság figyelmét. – Munkajogi és adóügyi felelõsséget
is átvállal cégünk, emellett a
megtakarítási lehetõségeket
felvázolva jövõtervet készítünk partnereink számára –

Felhívás
A Tolna megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága felhívja az alma-, körte-, birsfák tulajdonosainak figyelmét, hogy az
almatermésûek tûzelhalása
baktériumos betegség elleni
védekezés kötelezõ. A kórokozók terjedésének megfelelõ
idõjárási viszonyok alakultak
ki, ezért a hivatal igazgatósága
kötelezõ védekezést rendel el.
A védekezés módja: virágzásban történõ permetezés. Felhasználható készítmények:
KASUMIN 2L 4l/ha dózisban
alkalmazva, ALIETTE 80 WP
4 kg/ha dózisban alkalmazva.
Felhívom a figyelmet, hogy a
védekezés kötelezõ, melyet a
növényvédelmi hatóság ellenõrizni fog és elmulasztása esetén növényvédelmi bírsággal
szankcionálhat. A védekezéssel kapcsolatban további információ a 74/528-030-as telefonon vagy a www.ontsz.hu
oldalon kapható.
Dr. Vörös Géza igazgató

mondta el Király Henriette tanácsadó. A klubest sorozat
õszig egyelõre véget ér. Májusban kirándulni indulnak az iparosok, ahol Esztergom nevezetességeivel ismerkednek, ezt
követõen közgyûlést tartanak,
ahol egyebek mellett az alapszabályuk módosításáról is
döntenek.
Dallos Szilvia

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján, irodaházban (Tolnai u. 2.)
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékenységre irodák kiadók.
(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni:
30/9372-668,75/511-252.

Szemétszedõ akció
A Tégy a közöny ellen! akciósorozat keretében az elmúlt év
tavaszán az Ürgemezõn és a
Duna-parton volt hulladékgyûjtési, õsszel pedig fa- és
cserjeültetési akció. A program
idén tovább folytatódik. Mint
azt Ritterné Vájer Ágnes, a
program szervezõje elmondta:
április végén, a Föld napjához
kapcsolódóan az elkerülõ úton
található új házak és a garázssor melletti zöldterületek tisztaságáért tettek. A nyolc aktivista – köztük egy kisóvodás –
rendkívül lelkesen serénykedett a terület megtisztításának
érdekében. A legmeglepõbb
dolgok kerültek elõ a fûbõl és a
fák alól: autógumik, lökhárítók, hûtõszekrény, nagyméretû
szõnyeg, építõanyag, több vödör, ablakredõny, ágyrugók,
ruhanemûk és ezek mellett a
már „klasszikusnak” számító
mûanyag zsákok, táskák, flakonok és sörös-, valamint
konzerves-festékes dobozok is
elõbukkantak. Egy nagy konténernyi, vagyis 5-6 köbméter
szemetet szedett össze a csapat. A program kezdeményezõi
a Fény Gyermekei Magyar
Esszénus Egyház, a Karmel
Alapítvány és az OTCE Lovagrend voltak.
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Fókuszban a helyi értékek
A törvényi elõírások szellemében frissítette a paksi önkormányzat a védett helyi természeti és építészeti értékekkel, s
azok védelmével foglalkozó
rendeletét. Az ÖKO Munkacsoport Alapítvány ezek után
vállalta azt, hogy ezeket az értékeket megismerteti, védelmük fontosságát népszerûsíti a
városban, mondta el Jantnerné
Oláh Ilona, a környezetvédelmi szervezet vezetõje. E munka elsõ állomásaként hirdették
meg hagyományos Föld napi
rajzpályázatukat a korábbiaktól eltérõ módon, ami tükrözõdött a beküldött munkák számában. Míg eddig 300 körüli,
most csupán 50 alkotás érkezett. Ennek oka Jantnerné Oláh
Ilona szerint az, hogy korábban fantáziamunkákat kellett
készíteni, most viszont fel kellett keresni azokat az értékeket, legyenek azok épületek,
fák, vagy egyebek, s úgy megörökíteni. A pályázat másik tanulsága a civil szervezet vezetõje szerint az, hogy sokkal
jobban ismerjük és sokkal inkább észrevesszük az épített
értékeket, mint a természetieket, ami még fontosabbá teszi
a munkát, amit felvállalt az
ÖKO Munkacsoport.
A következõ állomása a programnak az általános iskolás

Fotó: Kövi Gergõ
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Cédrus a Hegyhát utcában:
lehet, hogy egy török méltóság nyugszik alatta?
korosztálynak szól és a környezetvédelmi világnaphoz
kötõdik. Vetélkedõt rendeznek
a diákoknak, akik természetesen a már említett értékek ismeretében méretik meg magukat. A lebonyolítást a Deák Ferenc Általános Iskola vállalta
fel, amely egyébként az ÖKO
iskolák közé tartozik. Jantnerné kiemelte, arra fogják

Virágot ültettek, forgalmat számláltak
Tavaly rendeztek a Bezerédj
Általános Iskolában elõször
projekthetet, melynek témaköre akkor az 1848-as forradalom
és szabadságharc volt. A program sikerének köszönhetõen a
rendezvénysorozat idén ismét
útjára indult, ezúttal a Föld
napját ünnepelte meg rendhagyó módon az intézmény. A
környezetvédelmi projekthéten
a környezet- és természetvédelem, valamint az egészségvédelem fontosságára hívják fel tanulóik figyelmét. – Itt az atomerõmû szomszédságában egy

általános iskolának egy környezetvédelmi projektet szívügyének kell tekintetnie –
mondta el Ványiné Rózsa Anna
igazgatóhelyettes. Ezért minden, a környezettudatos nevelést segítõ lehetõséget kihasználva állították össze a rendezvények sorát. Emellett a két héten át tartó programok a diákok
igényeit és javaslatait is tükrözik. A projekthét filmvetítéssel
indult a városi mûvelõdési központban. A gondolatébresztõnek szánt „Az utolsó óra” címû
filmet valamennyi felsõ tago-

zatos tanuló megtekintette. Ezt
követõen valamennyi tantárgyi
munkaközösség adott ötleteket
a téma feldolgozásra. Így a tanórák is a környezetvédelemrõl
szóltak. A gyerekek méréseket
végeztek, forgalmat számláltak, plakátokat és elõadásokat
készítettek. Kirándulásokat is
szervezett az iskola: megtekintették a bezerédjs diákok a hulladékudvart, ahol a biológia, a
kémia és a fizika tantárgyakkal
kapcsolták össze az ökológia
tudományát, majd az itt szerzett adatokkal számoltak a gye-

ösztönözni a feladatok a gyerekeket, hogy menjenek oda, ismerjék meg, tudjanak meg minél többet azokról az értékekrõl, amelyek között élnek.
A következõ állomás a középiskolásokat érinti. Az ÖKO
Munkacsoport hasonlóan a korábbiakhoz fogad nyári gyakorlatra környezetvédelmi szakon tanuló fiataloknak. Õk
idén ezzel a témával foglalkoznak majd. Feladatuk az lesz,
hogy felkeressék, megörökítsék fotón is, szavakban is a természeti értékeket, s tervezzenek meg egy ezeket bemutató
kiadványt.
Az ÖKO Munkacsoport vezetõje bízik abban, ha lesz némi nyüzsgés e téren, az ráirányítja a figyelmet értékeink
megõrzésének fontosságára,
hiszen még mindig vannak
olyanok, amelyekrõl kevesen
tudnak, de fontos lenne, hogy
megóvjuk. Jó példa erre egy
Hegyhát utcában lévõ cédrus,
amelynek története ugyan még
nem teljesen tisztázott, de a legenda szerint egy török méltóság sírjára ültették egykor. A fa
létezésérõl egy televízióban
adott interjú nyomán értesítették Jantnerné Oláh Ilonát, kinek javaslatára helyi védelmet
kapott a cédrus.
Vida Tünde
rekek a matematikaórán, informatikán pedig grafikonokon
dolgozták fel a mérési eredményeket. A szakmai látogatások
keretében megtekintették a
Paksi Vízmû Kft. víztisztító
üzemét és az atomerõmû mellett található ökoparkot is. Csillagászati elõadásokon tájékozódhattak arról, hogy milyen
károkat okoz a környezetromboló életmód. Egészséges táplálkozással kapcsolatos ismereteikrõl vetélkedõn adhattak
számot a diákok, amelyen
egészséges ételek készítését is
feladatul kapták. A két héten át
tartó program közös virágültetéssel zárult.
Dallos Szilvia
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Védõoltásból jeles
Minden gyermeknek szüksége és joga van a védõoltásokra, a fertõzõ betegségek megelõzése és életük védelme érdekében. Ez az Európai Védõoltási Hét alapvetõ üzenete, célja a védõoltások fontosságának tudatosításával az átoltottság növelése. Magyarországon, ezen belül a paksi térségben
szinte minden gyermek megkapja a kötelezõ védõoltásokat. A védõoltási hetet április 20. és 26.
között tartották.
mét is szeretnék ráirányítani a
témára, hiszen megdöbbentõ,
hogy a WHO európai régiójában még mindig évente 32
ezer gyermek halálát okozzák
védõoltásokkal megelõzhetõ

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A kötelezõ védõoltások tekintetében az országos helyzettel
egyezõen, szinte teljes az átoltottság Pakson és környékén, a
statisztikák 98 százalékos
eredményrõl tanúskodnak. A
védõoltás megtagadása egyáltalán nem jellemzõ a térségben, betegség miatti csúszás
fordul elõ, illetve nagyon ritkán szülõi hanyagság miatti
elmaradás. Ennek ellenére
fontosnak tartják a szakemberek, hogy minél többet beszéljenek a védõoltások fontosságáról, hogy a magas arányú átoltottságot megõrizzék. Erre
alkalom az Európai Védõoltási
Hét, amelyet a WHO európai
szervezete 2005-ben hívott
életre, és amelyhez Magyarország 2006-ban csatlakozott.
Ilyenkor a lakosság mellett a
politikai döntéshozók figyel-

betegségek. Védõoltási rendszerét minden ország maga
alakítja ki, a magyarországi
példa értékû. Jelenleg tizenegy
betegség ellen kapnak kötelezõ védõoltást a gyerekek születésüktõl 14 éves korukig,
többek között tbc, mumpsz,
rubeola, diftéria és hepatitiszb ellen. A kötelezõ védõoltások mellett, amelyek ingyenesek, vannak nem kötelezõek.
Ezen belül léteznek térítésmentesek, mint például a közelmúltban ingyenessé vált,
két éven aluli gyermekeknek
javasolt pneumococcus elleni
vakcina, illetve térítési díj el-

Cserediákok északról
Szlovák és lengyel diákok, pedagógusok vendégeskedtek egy hétig
a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában. A
Föld napja köré szervezett látogatás része
volt egy kétéves együttmûködésnek, amelynek megvalósítására 18
ezer euró pályázati támogatást nyertek az iskolák, és amelynek kiemelt témája a környezetvédelem.

A magyar és szlovák iskola
korábban már együttmûködött egy közös pályázatban,
amely igen sikeres volt, ezért
úgy gondolták, folytatják a
munkát. A szlovák fél koordinálásában rátaláltak a lengyel
partnerre és pályáztak egy
újabb projektre, amelyhez a
Comenius programban 18
ezer euró támogatást nyertek,
és amelynek kiemelt témája a
környezetvédelem,
közös
munkanyelve pedig a német.
A kétéves együttmûködés során folyamatosan tartják a
kapcsolatot, illetve projekttalálkozókat tartanak. Az elsõ

õsszel volt Szlovákiában, a
második pedig a Föld napja
hetén a paksi iskolában, ahova mindkét partnerintézménybõl hat diák, illetve három pedagógus érkezett.
A vendégek ellátogattak az
atomerõmû látogatóközpontjába, az ökoparkba és a hulladékudvarba, elutaztak Székesfehérvárra, Budapestre, illetve a Balaton környékén is
kirándultak, hogy megismerjék szûkebb és tágabb hazánk
nevezetességeit. Az iskolában
környezetvédelmi programokon vettek részt, így többek
között a Föld napja alkalmá-

lenében igénybe vehetõk,
ilyen többek között az influenza, a kullancs-encefalitis vagy
a bárányhimlõ elleni védõoltás. A nem kötelezõ védõoltások beadatásáról a szülõk döntenek, ám fontos, hogy mielõtt
határoznak, konzultáljanak orvosukkal, tájékoztatott Molnárné Haholt Zsuzsanna. A területi vezetõ védõnõ hangsúlyozta, hogy a védõoltások
pontosan kikísérletezett vakcinák, hasznuk sokkal nagyobb,
mint egy esetleges szövõdmény esélye. A paksi kistérségben nem emlékszik olyan
esetre, hogy elõfordult volna
védõoltással összefüggésbe
hozható súlyos szövõdmény. A
védõoltásoknak köszönhetõen
az elmúlt tíz évben Magyarországon nem fordult elõ diftéria
és járványos gyermekbénulás
megbetegedés, 2002 óta nem
igazoltak hazai eredetû kanyarót, csak szórványosan fordul
elõ rubeola és mumpsz, a tetanusz megbetegedések szinte
kizárólag a védõoltásban nem
részesült idõskorúakat érintik.
A WHO az európai régiót
2002-ben járványos gyermekbénulástól mentesnek nyilvánította. A következõ kihívás,
amelynek 2010-ig szeretnének
eleget tenni, a rubeola és a kanyaró eltörlése.
Kohl Gyöngyi
ból rendezett ünnepi iskolagyûlésen, azokban a tevékenységekben,
amelyeket
egy-egy tanóra keretében vállaltak az osztályok iskolájuk
és környezetük szépítéséért,
illetve a tanórák anyagában is
koncentráltan megjelent a
környezet-, és egészségvédelem, ebbe is bepillantást nyertek, mindemellett megismerhették a magyar oktatás, illetve a vendéglátó intézmény sajátosságait. A projekthetet közös vacsorával zárták, ahol a
vendégek mellett az iskola
képviselõi és a fogadó családok is részt vettek. A következõ hasonló találkozó június
elején lesz a lengyel félnél.
-gyöngy-
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Hol volt…?

Apácza leányiskola

korabeli paksi képeslap

Azon a vasárnapon, amikor Terike nénihez mentem az idõsek
otthonába, anyák napja volt.
Szeretem a májust: titokzatos,
meglepõ, izgalmas, csupa ragyogás. Szép a reggel, az este is
gyönyörû – semmi kifogásolhatót nem lehet találni májusi napokon. Mégis, kicsit szorongva
indultam az otthonba. Éppen a
tavasz és az édesanyák miatt:
féltem, ha a nyolcvannégy éves
Terike nénit a régi világról kérdezem, érzelmi felületeket sérthetek fel, valami nagyon magánjellegû emlékbe, fiatal anyasága éveibe láthatok. Attól tartottam, nem alkalmas az idõpont – ezen a májusi napon õ is
érzékenyebb, mint máskor. Ám
felesleges volt a félelmem:
ahogy beléptem a szobájába,
egy csillogó szemû, eleven, csupa kedvesség Terike nénit találtam. Örömmel újságolta, gyönyörû a mai anyák napja: meglátogatták a dabasi unokák…
Foki Sándorné Terike néni a
Vas közben lakott, az Öreghegy
alján. Szülei hajósok voltak,
akik munkájuk miatt szinte az
egész évet a vízen töltötték.
Amíg Teri néni kicsi lány volt,
magukkal vitték a hajóra, vagy
a nagymama gondjaira bízták.
Majd az iskolás korúvá cseperedõ kislányt a mai Balogh Antal Katolikus Iskola és Nyolc-

osztályos Gimnáziumnak otthont adó, Apácza leányiskolába
adták, majd polgári iskolába
íratták. Terike néni azt mesélte,
hajós édesapja miatt õ volt az
egyetlen bentlakó tanítvány,
társai a tanítás után hazamehettek. Szobája egy szûk helyiség
volt, egyetlen kicsiny fekvõhellyel, asztallal és székkel.
Név szerint emlegette az irgalmas nõvér tanítókat, akik
nevelték: Teréz, Genovéva,
Etelka, Lujza nõvér. A nõvérek
– még a szakács is apáca volt –
szigorú rendre tanították a lányokat, akik közül néhányan
az udvarban mûködõ óvodából
kerültek ki.

A tanítás délelõtt nyolctól délig
és délután kettõtõl négyig tartott.
A tanórák neve különbözött a
mai tanítási órákétól, ám tartalmukban megegyeztek azokkal.
Néhány különbség azonban tetten érhetõ: a tantárgyakra szánt
idõ hosszabb volt, és a fegyelmezés eszköze a szép szavakon
túl a nádpálca volt, amivel nem
csupán körmöst kapott a tanulást
hanyagoló, rendetlen leány, hanem igazi verést, ha nagy vétséget követett el. Vétségnek számított minden cselekedet és
meggondolatlanul kimondott
szó, mellyel a tízparancsolat tanítása ellen vétettek a tanulók, a
rendetlenkedés, fegyelmezetlen-

patversenyben. Az úszás pedig
annak a sportágnak az alapja,
amelyben ötödik éve edz. Bátyja kenuzott egy ideig, amikor a
szülõk Anett számára is vizes
sportot kerestek, így esett a választás a kajakra. Az alapokat
Gutai Dánielnél sajátította el,
jelenleg Metzger Andrással
dolgozik. A kislány alkati sajá-

tosságai és szorgalma szép
eredményeket hozott. 500,
2000 és 3000 méteres távokon
versenyez, egyéniben és párosban is. A szezon elsõ versenyén
Tolnán, párosban Ágoston
Vesszával megszerezték az elsõ
helyet. Anett a heti négy edzést
– a konditeremben és a vízen
egyaránt – töretlen szorgalommal és kitartással végzi, és nagyon jó a csapat, ahová tartozik. Összetartóak a gyerekek
és a szülõk is. A sport és a tanulás mellett nagyon kevés szabadidejében olvas vagy a számítógépénél ül. A távoli versenyekre a család mindig elkíséri,
ami a kislányt még jobb eredményre sarkallja.
bézsé

Tehetségesek, fiatalok

A Bezerédj Általános Iskola 5.
b osztályosa kitûnõ tanuló és
kiváló sportember. A reál és a
humán tantárgyakban egyaránt
eredményes, matematikaversenyek rendszeres szereplõje városi és megyei szinten, és szerepelt már helyesírási versenyen
is. Iskoláját nemcsak tanulmányi megmérettetéseken képviseli, hanem sportversenyeken
is. Diákolimpiákon az iskola
színeiben korosztályában eddig
elsõ és második helyekkel
büszkélkedhet gyorsúszásban,
vegyesúszásban, egyéni és csa-

Fotó: Molnár Gyula

Fritz Anett
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ség. Egyenruhát ugyan nem
hordtak a lányok, ám a viselt ruhának minden körülmények között tisztának kellett maradnia.
Terike néni – bár nehezen hittem
– azt mesélte, nagyon csintalan,
pajkos gyerek volt. Meg is szidták, be is zárták gyakran a nõvérek. Egyszer, amikor elunta magát a bezárt szobában, az ablakába benyúló faág segítségével,
amit behúzott a szobába, kipenderült a fára, a törzsén lecsúszott
s kiszökött az utcára… Nevetve
mesélte, már nem is tudja, miért
kapott ki jobban: a szökésért
vagy a felfeslett ruhájáért.
Úgy meséli, mindent megtanult a nõvérektõl, ami tisztesség. Minden pillanatra szívesen
emlékszik, amit az apácák között, a paksi leányiskolában töltött. A nõvérek tanítása, nevelése, szigora élethosszig szavatolt
táplálék.
Késõbb Terike néni, az édesanya egyetlen dologról másként
vélekedett és vélekedik ma is,
mint azt az apácáktól tanulta:
rosszalkodó, csintalan gyerekeit
soha nem ütötte meg. Bár a nõvérek verését igazságosnak tartotta, úgy érezte, mindenekelõtt
a szép szó meggyõzõ erejével
neveli saját gyermekeit. De a
következetességet, mellyel felnevelte õket, a leányiskolában, a
nõvérektõl tanulta.
Tell Edit

Kitûnõen
fújták
Kitüntetéses arany minõsítést ért el a Roger Schilling
Fúvószenekar a Baranya
megyei Mázán megrendezett német nemzetiségi fúvószenekarok dél-dunántúli
regionális találkozóján. Az
eseményen 12 zenekar vett
részt, Tolna megyét a paksiak képviselték. A zenekar
jól szerepelt az erõs mezõnyben és továbbjutott az
országos találkozóra, tájékoztatott Tresznics Károly
elnökhelyettes.
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Ezeréves örökség
Az egyházmegye-millennium elõkészületei három
esztendõt öleltek fel, ami mutatja, hogy nem csupán egy liturgikus ünnepet akarunk tartani, hanem gazdagodni szeretnénk a múlt hagyományaiból – mondta Mayer Mihály, a pécsi egyházmegye
püspöke a paksi Balogh Antal Katolikus Általános
Iskola hittanvetélkedõjén. A tudáspróbát hatodik
alkalommal hirdették meg katolikus iskolák felsõ
tagozatosainak.
A pécsi egyházmegye idén ünnepli alapításának ezredik évfordulóját. Pécs az egyetlen
magyarországi egyházmegye,
amelynek alapítási dátuma
ránk maradt, alapító levelének
részletét késõbbi oklevelek
õrizték meg átiratban. Ebbõl
tudjuk, hogy az alapítás Gyõr
várában 1009. augusztus 23-án
történt, ekkor jelölték ki az

egyházmegye határait, elsõ
püspöke pedig Bonipert lett.
Az évfordulót hároméves felkészülés elõzte meg, az elõkészületi idõt 2006. március 4-én
szentmisével nyitotta meg
Mayer Mihály megyéspüspök.
Azóta számos rendezvényt tartottak a felkészülés jegyében,
többek között történészkonferenciákat, ahol igyekeztek fel-

Családi örömzene

fotó: Hatvani Szabolcs

Rendhagyó koncertet hallhatott
a közönség a Pro Artis mûvészeti iskolában. Szülõk és gyermekeik együtt léptek fel azonos
vagy különbözõ hangszereken
játszva. Az ötlet már tavaly
megfogalmazódott és az idei tavaszon kellemes zenei estét szereztek a fellépõk maguknak és a
közönségnek is. A koncert végén a szervezõk már tudták,
hogy hagyományteremtõ az esemény. Niklné Hernádi Adrienn,
Tóthné Hanol Franciska,
Barkovics Borbála, Tóth János
és Szabados László tanárok vállalták a szervezést, kivitelezést,
az említett tanárnõk maguk is

felléptek saját gyermekeikkel. A
fellépõ szülõ, rokon valamikor
zenét tanult, ha nem is mindenki
Pakson. Rég letett hangszerek
kerültek elõ, emlékek elevenedtek meg, és a felnõttek bizony
jobban izgultak, mint a gyerekek. A rövid darabokban zenei
élmény részesei lehettünk, de a
színpadon látva a kisgyerekeket
testvérrel, édesapával, édesanyával, valami mást is kaptunk.
A fellépõ gyerekeknek emléklapokat adtak át, aminek a szülõk
különösen örültek. A koncert
után a fellépõk és a közönség is
az iskola vendége volt egy kis
süteményre, üdítõre.
-bzs-

tárni az ezeréves múlt fontosabb szakaszait, históriáját.
– Gazdagodni szeretnénk a
múlt hagyományaiból, az ezer
év gazdagodása a jelenben pedig azt jelenti, hogy minél többet megtudjanak az emberek
Jézus Krisztusról. De a tanúságtételükben ne csak azt
mondják el, amit életérõl, megfeszítésérõl, csodatételeirõl
tudnak, mert akkor csak külsõ
vonatkozásait ismerik, ne valamirõl, hanem valakirõl tegyenek tanúságot, Jézus Krisztusról, aki több mint ember, az Isten fia. – mutatott rá Mayer
Mihály a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium felsõ tagozatosoknak
szóló
hittanvetélkedõjén,
amelynek fõ témája a millenni-

um jegyében az egyházmegye
története volt. A vetélkedõre tizenegy csapat érkezett az egyházmegye minden részérõl,
többek között a szervezõ intézménybõl, Abaligetrõl, Mohácsról, Szekszárdról, Tolnáról,
Siklósról, Pécsrõl. A diákokra
egy totó, illetve egy feladatlap
kitöltése, ügyességi játék és
templomuk bemutatása várt. A
megmérettetésen harmadik helyezett lett a siklósi, második a
paksi, elsõ pedig a pécsi iskola
csapata. A 2009-es jubileumi
esztendõ programjairól, amelyek sorában szerepelnek koncertek, népszerûsítõ elõadások,
zarándoklatok, találkozók, kiállítások, részletesen tájékozódhatnak a www.pecs.egyhazmegye.hu oldalon. A millenniumi évet november 22-én
zárják a pécsi Bazilikában.
Kohl Gyöngyi

UtazzUnk!

Utazási szerzõdés
Az utazási
szerzõdés,
mint ahogy
a nevébõl is
kitûnik,
szerzõdés az
utazási iroda és az utazni vágyó között. Célja, hogy tisztázza az iroda és az utas kötelességeit. Az utazási szerzõdést írásban kell megkötni, melyen az utas aláírásával igazolja, hogy a szerzõdés feltételeit elolvasta és
azokat elfogadja. Az utazási
szerzõdést legkésõbb az utazás megrendelésekor kell
megkötni. Ami sok esetben
félreértést okozhat, hogy annak ellenére, hogy bármikor
elállhatunk az utazástól, a
részvételi díj teljes összegét
csak akkor kapjuk vissza, ha
a lemondás az utazás megkezdése elõtt legkésõbb hatvan nappal, írásban történik.
Amennyiben hatvan napon

belül gondoltuk meg magunkat, az utazási iroda kötbért számol fel, melynek
mértéke a szerzõdésben
meghatározott. Amennyiben
betegség miatt nem tudunk
utazni, az útlemondási biztosítás nagy részben fedezi
az utazás költségeit, ennek
mértéke általában nyolcvan
százalék. Fontos, hogy körültekintõek legyünk, olvassuk át figyelmesen a dokumentumot aláírás elõtt, és ha
valamiben bizonytalanok
vagyunk, beszéljük meg azt
utazási tanácsadónkkal. Az
utazásfoglalás ilyen szempontból ugyanolyan, mint
egy autóvásárlás. Miután fizettünk és elhoztuk a szalonból az új jármûvet, másnap nem lehet csak úgy viszszavinni.
Czink Dóra,
a Paksi Turisztikai Információs Iroda vezetõje
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fotó: Molnár Gyula

Halászléfõzéssel indul a Duna-parti szezon

Évadnyitója lesz a Duna-parti rendezvényeknek május 23-án, a Paksi Közmûvelõdési Kht. szervezésében.

Már hajnali 6 órakor várják a jelentkezõket a délelõtti halászléfõzõ versenyre, a
halárusítás is ekkor veszi kezdetét. A versennyel egyidejûleg a Gyerekkorzón az
apróságok színes programokon vehetnek
részt: lesz bohócparádé, kézmûves foglalkozás, arcfestés, hennafestés pedagógusok
közremûködésével, és lufihajtogató bohóc. Ugyancsak a gyerekeknek szól a Tüskepapa cirkuszol címû interaktív, zenés
bohócparádé a Trambulin színház mûvészeivel.
A halléfõzõ verseny eredményhirdetését
13 órakor tartják, és átadják a „Paksi Halászléfõzõ Mester” címet.
Immár hagyományosan, idén is megkoszorúzzák a Dunát 14 órakor, majd a Pro
Artis mûvészeti iskola fúvószenekarának
mûsora következik. Egy órán át, 14.40-tõl
15.40-ig a a megasztáros Király Viktor,
Fekete Dávid és Lakatos Krisztián adnak
mûsort. A pusztahencsei Vadvirág Népi

Te is lehetsz pünkösdi király
Színes programokkal, számtalan
zenekarral, az elmaradhatatlan
pünkösdikirály-választással pünkösdi fesztivál és gyermeknap
lesz május 29-30-31-én Pakson,
az ASE-csarnok melletti zöld területen.
Márkus Zalán fõszervezõ a Paksi Hírnöknek arról beszélt, hogy az elsõ napon a paksi zenekarok mutatkoznak be: a Böllér Blues Band, a Jazz All Stars, a Big Boss zenekar és a Váradi Jam Factory. A következõ
napon, május 30-án a XI. Német Nemzetiségi Nap veszi kezdetét paksi iskolások
táncprodukcióival. Fellép Peller Anna, a
Roger Schilling Zenekar, királyi próbatételek lesznek, az esti bálon pedig a Black Cafe
Band zenél.
Vasárnap, május 31-én a sátorban és a
mellette fekvõ területen tartják majd a sörfesztivál és a gyermeknap rendezvényeit.
Bodroghalmi László és Novák Zoltán zenés
gyermekmûsorának örülhetnek a kicsik.
Lesz közben habparti, Gábor bohóc lufit
hajtogat, a gyerekek kézmûveskedhetnek: a
csuhébaba-készítéstõl az agyagozáson át a
tûzzománcozásig mindenbe belekóstolhatnak. Emellett testközelbõl ismerkedhetnek
tûzoltó-, mentõ- és rendõrautóval, s, ha a
szervezõk sikerrel járnak, útépítésnél hasz-

nálatos gépet is láthatnak. Lesz lovasudvar,
játék az Ökocsiga játszóházban, a Bóbita
bölcsõde udvari játékokat biztosít, a szakemberek a korai zenei nevelés rejtelmeibe
vezetik be az érdeklõdõket. A tervekben hatalmas játszópark is szerepel, egy 350 négyzetméretes ugrálóvár-erdõvel. Vasárnaptól
kísérõrendezvények: íjászkodás, motor- és
autókiállítás, az ASE területén belül pedig
az elsõ lábtenisz-bajnokság várja a pünkösdölõket, és sátrával megjelenik a Vöröskereszt is.
Délután grillezõ verseny lesz, ahová várják a jelentkezõket, hívta fel a figyelmet
Márkus Zalán. Mindenkinek biztosítják a
grillezni való húst, ráadásul az elsõ tíz jelentkezõ csapatnak dupla fejadag jár. A verseny eredményhirdetése után a Vak Bottyán
Gimnázium legtehetségesebb tanulói mutatkoznak be mûsorszámaikkal. A program a
királyválasztással folytatódik, a próbatételek lebonyolításában Magyarország elsõ
számú Elvis-imitátora lesz segítség, aki léggitározásra is tanítja a királyaspiránsokat.
Vele tart felesége is, aki Marilyn Monroe
imitátora. A Dumaszínházban eközben Aranyosi Péter lép fel. Az ünnepélyes királyavatást Rúzsa Magdi, a Heaven Street
Seven és a Crash Blues Band élõ, egyenként
másfél órás koncertje zárja.
A szervezõk alternatíva-sátrat is felállítanak 110 négyzetméteren, így aki egy koktélt

Együttes táncosai lépnek színpadra 15.50
órától, ezt divatbemutató követi paksi modellek részvételével, a helyi vállalkozók
tavaszi-nyári kollekciójából.
Te rongyos élet címmel operettmûsor veszi kezdetét 17.10 órakor, Károly Katalin
paksi születésû magánénekesnõ és Drucker
Péter, a Honvéd Férfikar karigazgatójának
közremûködésével.
A Tûzvirág Táncegyüttes tagjai 17.50
órától kápráztatják el a közönséget, majd
Szólj rám, ha hangosan énekelek címû
produkciójával Kovács Kati lép színpadra.
Este fél nyolctól „Macskák és társaik”
címmel válogatást hallgathat meg a közönség a Madách Színház népszerû musicaljeibõl. Közremûködik: Kautzky
Armand, Hûvösvölgyi Ildikó, Gallusz
Nikolett/Póka Éva, Bednai Natália és
Balogh Tímea, valamint a Madách Musical Mûhely stúdiósai.
-sólyavagy kávét szeretne kulturált környezetben
elfogyasztani, az a sátorban megteheti. Az
itt megpihenõknek zenei élményekben, közéleti beszélgetésben is része lehet. Márkus
Zalán kiemelte, hogy a királyválasztás nyertese a szervezõk által biztosított autóval és
üzemanyaggal az általuk szervezett szállásra utazhat Olaszországba, Bolognába, ahol
megnézheti a Lamborghini autógyárat. Az
útról a Telepaks Kistérségi Televízió filmet
is forgat.
Sólya Emma

A királyaspiránsok jelentkezését a rendezveny@bmpstudio.hu címen várják a
szervezõk. Az elsõ öt jelentkezõ pluszpontokat kap a versengés során.
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Jó napot, mi újság?

Egy mosolygós város polgára
Utolsó napjait tölti az ASE csarnokban lévõ irodájában, mikor
meglátogatom: relikviahegyek,
átválogatásra váró kupacok,
még gyakran csörgõ telefon –
de már minden elrendezve, elõkészítve az utódnak, Kovács
Antinak. Juhász Sándor önként
döntött úgy, hogy nyugdíjba vonul, mint mondja, inkább még
akkor, mikor marasztalják, mint
mikor már úgyis küldenék. Mi
lesz ezentúl a névjegykártyáján,
szegezem neki a kérdést, mire

dobja fogyóban lévõ golflabdáit. – Ha eltalálom, nagy öröm,
ha arra megy a labda, amerre én
akarom, még nagyobb, ha bemegy a lyukba, az a legnagyobb
– osztja meg a golförömöt.
Másféle sikerekrõl is faggatom, de annyi minden megadatott sportpályafutása során,
hogy nehéz lenne felsorolni, mi
mindennel díjazták õt, a sportegyesületet, s a benne sportolókat, de a csillogó szemek, a lelkes szurkolók ugyanilyen elis-

elõkap egyet, melyen a Magyar
Golf Szövetség elnökségi tagjaként szerepel. Azért marad elfoglaltság. A háromszoros senior Magyar Kupa gyõztes, most
az Európa-bajnokságra készül.
Tagja a húszfõs keretnek, ám 12
tagból áll a csapat, s most versenyeken kell bizonyítania, hogy
kijusson az augusztusi bajnokságra. Most már lesz ideje erre
koncentrálni, s nem fordulhat
elõ, hogy a munka miatt lemarad az indulásról. Elsõ ütõit az
USA-ból hozta, ahol 16 ezer
pálya van, s úgy gondolta, valamit tudnak, ha ennyien játsszák.
Gyakorlása helyszínéül a paksi
strandot választotta, ahol a nyári szezon után, õsztõl tavaszig
ütögetett a zsombékok között, s
a kerítésre könyökölve várta,
hogy egy épp arra járó vissza-

merést adnak. Minden himnusznál elered a könnye, lehet
hogy befele sír, de folyik, mesél
a soha nem múló érzésrõl, egyegy sportesemény kapcsán.
Edzõként került 1990-ben a
városba, ami mint meséli, nem
az a pálya, amivel gyökeret lehet verni bárhol is. A „gyütt”
azonban nem ment – maradt azóta is Pakson. Három évvel késõbb ugyanis elvállalta az ASE
ügyvezetõi megbízatását, s még
aznap beiratkozott a számviteli
fõiskolára, hogy vezetõként
tudja, mit is takarnak a számok.
Pár éve egyébként legidõsebb
diákként a rekreációt végezte el
a Testnevelési Fõiskolán, ahol
nem tudták mire vélni, hogy az
egykori tanár úr hogyan kerül
az iskolapadba. A miértre rövid
a válasz: „mert érdekelt”, s ha-

Fotó: Molnár Gyula

A mama a körúton vezette a
villamost, a papa meg az autóbuszt. Mivel 4.30-kor nekik
már kezdõdött a nap, így a kis
Sándort a szomszédok keltették. Hamar önálló lett, ötévesen már egyedül járt a fõváros
egyik végébõl a másikba. Kilencéves korától igazolt játékos, gyakorlatilag minden
labdajátékot kipróbált a röplabdától a pingpongon át a fociig. Elõfordult, hogy délelõtt
kosármeccsen, délután pedig
labdarúgó mérkõzésen volt
jelenése. Az igazi szerelem
azonban a kosárlabda lett Juhász Sándor számára. Van
azonban „polgári” foglalkozása is: gépészként végzett a
Bánki Donát szakközépiskolában, s a Ganz Mávagnál
mûszaki elõadóként dolgozott. Mozdonyokat adtak át a
vevõknek, s mint kiderült, ma
sem lenne gond, ha egy vonatot el kellene indítani vagy leállítani. Szívesen emlékszik
vissza a középiskolás évekre,
ahol nagy tudású tanárok oktatták többek között sok gyakorlati tudnivalóra a diákokat.
Lánggal-ívvel hegeszteni,
csavart esztergálni, fogaskereket marni, sorolja a szakma
akkor elsajátított fogásait. A
kosárlabda azonban mindvégig jelen volt az életében, s
mikor egy sérülés miatt véget
ért az élvonalbeli szereplés,
akkor más minõségben tûnt
fel a pályán. Elsõ edzõi papírját 63-ban szerezte a TF-en.
Volt a kosárlabda szövetség
országos szakfelügyelõje, a
magyar válogatott szövetségi
kapitánya, nemzetközi bíróként bejárta a világot, végül
kikötött Pakson, ahova edzõként került, s ahol most az
Atomerõmû Sportegyesület
ügyvezetõjeként megy nyugdíjba.

sonló arra is, hogy mi vonzotta
a szomelié végzettséget adó
tanfolyamra („mert szeretem a
bort”). Lehet, hogy a nyugdíjas
évekbe még egy golfedzõi képzés is belefér…
Beszélgetõpartnerem számtalan érdekességgel tud szolgálni.
Például, hogy létezik egy képességfejlesztõ találmány, amit
kosárlabdaedzéseken használnak, s amit õ talált fel, vagy
hogy pontosan emlékszik, mirõl beszélgettünk nyolc éve az
irodájában, mivel minden eseményt megjegyez, vagy hogy
gyorsolvasó, és óránként 100120 oldalt elolvas, sõt ha ránéz
egy oldalra, azonnal tudja, hol
van benne helyesírási hiba. Vajon mindig olyan, amilyennek
látom, az a Juhász Sándor, aki
mosolyog, vicceket mesél, vagy
van más arca is? Mint kiderül,
egy autogén tréning sokat segített abban, hogy akár bíróként a
pályán állva ki tudja kapcsolni a
rázúduló külvilágot, de egyébként van másik arca is. Errõl felesége tudna mesélni, mikor
egy rossz golfütés után magát
ostorozza keresetlen szavakkal
férje. De magát, nem a körülményeket, s nem másokat.
Szerinte egyébként a mosolygás jellemzõ Paksra, s ha valakit
barátságosan üdvözöl, a viszonzás sem marad el. S, hogy marad-e a városban? – Feladataim
vannak, nekem kell a szaunában
vicceket mesélni – feleli erre.
Búcsúzóul megajándékoz egy
könyvvel, amit egykori nagyra
becsült edzõje írt, aki a hátán
vitte le az emeletrõl, mikor sérüléssel kórházba kellett mennie
– volt kitõl tanulnia. Kapok egy
könyvjelzõt is, ami Kozmann
Gyuri nemrégiben megjelent
könyvéhez készült, és a Juhász
Sándor által kiválasztott idézet
szerepel rajta: „…aki nem tud
ellazulni,
az
nem
tud
megfeszülni…”. Igyekszem
észben tartani.
Dávid Ildikó
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Tovább szépül
a kömlõdi pálya
A dunakömlõdi sporttelep Paks
önkormányzatának tulajdona,
üzemeltetõje a Paksi Sportegyesület. A pályát nemcsak a helyi
megye elsõ osztályú csapata
használja, hanem a megyei harmadosztályban szereplõ Gyapa
Derbi Sportegyesület is. Az öltözõépület impozáns, minden
igényt kielégítõ, azonban a kispadok elhasználódtak, de nemrég ezt is orvosolta az üzemeltetõ. – NB II-es csapatok számára
is megfelelõ kispadokat állítottunk, hiszen annak a szabványnak megfelelõen készült el.
Ezért ha a Dunakömlõdi SE
vagy a Gyapa DSE magasabb
osztályba lépne, akkor ezek a
kispadok akkor is tökéletesek
lesznek – mondta el Balog Judit,
a PSE ügyvezetõje. A kivitelezési munkálatokat két paksi vállalkozó végezte, a közel 2 millió
forintos beruházást a Paksi
Atomerõmû Zrt. finanszírozta.
Külön kiemelendõ a Paksi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság, hiszen a lánglovagok szabadidejükben vállalták a segítséget és tisztították meg a kispadok környékét a fáktól, cserjéktõl, bozóttól. A dunakömlõdi
pálya tehát tovább szépül, feladat azért még akad. – Nagyon
fontos lenne még a pálya talajának rendbetétele. Ugyan folyamatosan próbáljuk karbantartani, gyepszellõztetéssel és öntözéssel is, azonban a vakondokkal nem bírunk – tette hozzá az
ügyvezetõ.
Faller Gábor
Hajdúsági országjárásra várja a Demeter Egyesület a túrázni vágyókat, május 29. és június 1-je között. Debrecen, Hortobágy, Hajdúszoboszló nevezetességeivel ismerkedhetnek
meg a kirándulók, akik május
11-ig jelentkezhetnek a túrára,
és bõvebb felvilágosítást találnak a www.dmtr.hu honlapon.

Iránytûvel a lakótelepen
A PSE Tájékozódási Futó
Szakosztályát több évtizeden
át irányította Mittler József, kinek nyomdokaiba az egykori
tanítvány, Kiss Gábor lépett. A
fiatal edzõ – akinek felesége is
tájfutó – gimnáziumi évei alatt
ismerkedett meg a térkép és az
iránytû használatával, s egyetemi évei alatt sem távolodott
el a sportágtól, csak éppen átigazolt a Pécsi VSK csapatába,
ahol utánpótlásedzõi feladatokat is vállalt. Sok-sok korosztályos magyar bajnokot nevelt
már. Tavaly õsz óta trenírozza

a paksi fiatalokat, míg a PSE
Tájékozódási Futó Szakosztályának elnöke édesapja, Kiss
József lett. Gábor új alapokra
szeretné helyezni a paksi tájfutó életet. A Vak Bottyán Gimnázium mellett a helyi általános iskolák 5., 6. évfolyamosait célozta meg.
– A gyerekek 10-12 évesen
kezdenek önállósodni, ebben a
korban nagyon érdeklõdõek,
jelenleg 12-en vagyunk. A
PSE-ben nem világbajnokokat
akarunk nevelni, hanem olyan
utánpótlásbázist létrehozni,
melyre büszkék lehetnek a városban. Olyan futókat szeretnénk látni, akik szeretik a kihívásokat. Ütõképes csapatommal az országos bajnokságok
középmezõnye a cél – mondta
el Kiss Gábor. A foglalkozások
heti két alkalommal vannak,
szerdán és pénteken 15 órai
kezdettel a PSE Tenisztelepén
találkoznak. A térképismeret
mellett természetesen futóedzések is vannak. – Az Ürgemezõt kettészeli az M6-os autópálya, ezért nehezebb dolgunk van, de már készülnek a
sztrádától nyugati irányba és

Még javíthat a Paksi FC
A Paksi FC Soproni Ligában
szereplõ labdarúgócsapata a
legutóbbi három bajnoki fordulóban mindössze egy pontot
szerzett. A 24. fordulóban
Gyõrbe látogatott Gellei Imre
együttese. A találkozón a hazaiak jobb helyzetkihasználásuknak köszönhetõen 4:1-re verték
a paksi zöld-fehéreket, a vendég gólt Pintér Attila lõtte. A
krónikához tartozik azonban,
hogy a második félidõben tizenegyest hibázott a PFC, és
félórányi emberelõny ellenére
sem sikerült közelebb kerülni a
gyõri együtteshez. A következõ
játéknapon a Fehérvár FC látogatott a Fehérvári úti stadionba.

Ezen az összecsapáson is büntetõt hibázott a Paks, míg a kevés helyzetébõl egyet kihasználó vendégegylet mindhárom
bajnoki pontot elvitte. A 26.
fordulóban Nyíregyházán vendégszerepelt a Paksi FC. 0:0-s
félidõ után Tököli Attila két találatával már 2:0-ra is vezetett
az Atomváros csapata, de a hajrában kétszer is kapitulált a
PFC, így egalizált a Spartacus.
Sõt, a 92. percben kapufát fejelt
a Nyírség játékosa, Goia, így a
végén az egy pontnak is lehetett örülni. Gellei Imre mérkõzés utáni nyilatkozata mindennél beszédesebb volt: – Nem
titkolom, gyõzelmi remények-

Cseresznyés felé a részletes
térképeink. Parktérképet is
szeretnénk, mely a lakótelepen
az Építõk útja és a városi mûvelõdési központ által határolt
területtõl a város határának irányába szerkesztünk. Ha elkészül, rendezhetünk rövid távú
országos bajnokságot a lakótelepen – sorolja a távlati célok
közt az ifjú tréner. A PSE anyagi támogatása mellett szponzorok is segítenek eljutni a versenyekre, edzõtáborba. A megyei
tájfutókkal, a szekszárdiakkal
és a dunaszentgyörgyiekkel jó
kapcsolat alakított ki már korábban a PSE, több közös versenyre járnak. A következõ
megmérettetés május 9-én a
megyei rövid távú verseny lesz
Szekszárdon, majd a következõ hétvégén már Pécsen futnak
a zöld-fehér tájfutók. – A szezon õsszel zárul, október végén az olaszországi Velencébe
utazunk, mely nemcsak egy jutalomkirándulás, versenyzõink
nemzetközi
parktájfutáson
vesznek részt, melyen a világ
minden tájáról összesen 2500an indulnak – tette hozzá Kiss
Gábor.
Faller Gábor
kel jöttünk Nyíregyházára, egy
alsóházi rangadóra. Érthetetlen
számomra, hogy az a csapat,
amelyik kettõ-nullás vezetést
elér, utána miért akarja õrizni a
saját kapujának elõterét. Abban
a pillanatban, amikor átadtuk a
középpályát, és nem harcoltunk
meg minden egyes labdáért,
jöttek a szabadrúgások, szögletek, amikbõl az ellenfél kiegyenlített. Két bajnoki pontot
hagytunk itt.
A Paksi FC továbbra is 14. helyen áll a Soproni Ligában. Javítási lehetõség azonban még
akad. Lapzártánk után játszották
a REAC–Paksi FC összecsapást, majd 9-én az Újpest látogat Paksra, ezt követõen 16-án,
siófoki vendégszereplés következik.
Faller Gábor
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Hozni kell a hazai mérkõzéseket
a félidõben már négypontos
elõnnyel vezetett az ASE. A
nagyszünet után ott folytatta
a pontgyártást az Atom, ahol
abbahagyta, most már Kiss
Zsolt hárompontosai is célba
értek. Amikor a szolnoki center Jurkunas kipontozódott,
tulajdonképpen eldõlt a mérkõzés. Az utolsó felvonásban
a vendégek már nem tudtak
újítani, a végén biztos ASE
gyõzelem született. Atomerõmû SE–Szolnoki Olaj 86-73.
A második találkozón a
tiszaligeti sportcsarnokban
jól tartották magukat Gosáék
egészen a 26. percig, amikor
48-45-re vezetett a paksi csapat. Ezután azonban 20-0-ás
(!) szolnoki roham következett, ami el is döntötte a talál-

A Budapest Kupa Ifjúsági Judo Versenyen Õri Felícián (55
kg) a dobogó második fokára
állhatott fel, Ömböli Renátó
(+90 kg) harmadik, míg Kovács Botond (66 kg) az ötödik
helyen zárta a versenyt.

Jobb késõn, mint soha
A Sport Állandó Választott Bíróság április 23-án meghozta
döntését a Szolnok-ASE 2008. november 18-ai mérkõzésével kapcsolatban, melyben a pályán elért eredményt hagyta
jóvá. A mérkõzés nem kerül újrajátszásra. A döntés az ASESzolnok rájátszásbeli párharc elõtt egy héttel született.
kozót. Az utolsó percekben
még sikerült kozmetikázni az
eredményt, és sikerült elkerülni a súlyos vereséget.
Szolnoki Olaj KK – ASE 7869.
A harmadik mérkõzésre ismét a Gesztenyés úton került
sor. Ian Johnson vállán rögzítõkötéssel vállalta a játékot,
de a csapattársak gondoskodtak róla, hogy ne kelljen a fájó testrészt túlságosan megterhelni. A keddi idõpont miatt kissé foghíjas lelátók elõtt
kezdõdött a mérkõzés, de
azért Szolnokról még így is
sokan jöttek szurkolni. A paksi játékosok az elsõ negyed-

Szombathelyen rendezték az Országos Serdülõ Bajnokság középdöntõjét. Az ASE serdülõ csapata az elsõ mérkõzésen a Falcótól vereséget szenvedett, de a folytatásban egy izgalmas, szoros mérkõzésen legyõzte az esélyesebb Óbudai Kaszásokat. A második napon jó

Öröm
Budapesten,
bánat Grúziában
A Budapest Kupa Nyílt U23as Országos Bajnokságon
Csoknyai László (81 kg) és
Gombár Szabolcs (+100 kg)
ezüstérmet szerzett, míg Kovács Márton (73 kg) és PetróJózsa Ákos (+100 kg) nyakába
bronzérem került.

fotó: Molnár Gyula

A férfi kosárlabda NB I-ben
véget ért az alapszakasz, és
megkezdték a csapatok a legjobb négy közé jutásért zajló
párharcokat. Az Atomerõmû
SE gárdája a második helyen
zárta az alapszakaszt, így a
hetedik helyen befutó Szolnoki Olaj KK ellen kell kiharcolnia az elõdöntõbe kerülést. Ezért nem kell mást tenni Dzunics mester tanítványainak,
mint
Ludas
Matyinak: mindössze háromszor kell megverni a Tiszaparti alakulatot. Ami így leírva nem is tûnik túl nehéznek,
de aki ismeri a tiszaligeti
sportcsarnokban honos légkört, az tudja, hogy hatalmas
nyomás nehezedik mind a
vendégjátékosokra, mind a
bírókra. A Szolnok az õszi
bukdácsolás után tavaszra
magára talált, úgyhogy nem
csak a közönség az ellenfél,
hanem a csapat is. Az elsõ találkozót az alapszakasz második helynek köszönhetõen
a Gesztenyés úton játszották
Mészárosék. A játék kezdete
elõtt nyugdíjba vonulása alkalmából a klub legendái –
Kovács Antal, Kozmann
György – köszöntötték Juhász Sándor ügyvezetõ igazgatót. Az ASE egyik legjobbja, Ian Johnson vállsérülés
miatt kidõlt a sorból, szerencsére a térdmûtétbõl felépülõ
Gulyás Róbert már tudta vállalni a játékot. A mérkõzés
nehezen indult, a paksi csapat
sok hibával játszott, a vendégek kapták el jobban a fonalat, ami az eredményben is
megmutatkozott. A második
negyedben feljavult a védekezés, a Szolnok tíz perc alatt
csak kilenc pontig jutott, így
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ben óriási vehemenciával estek neki az ellenfélnek, és a
tíz perc végén már 13 pont
volt az elõny. A folytatás már
kiegyenlítettebb játékot hozott, de nem sokat tudott faragni hátrányából az Olaj.
Gulyásék a harmadik negyedben végleg eldöntötték a mérkõzést, a mérkõzés utolsó hat
percében mindkét oldalon
már a kispadon pihentek a
külföldi játékosok, tartalékolva az erõt a következõ, szolnoki mérkõzésre. ASE –
Szolnoki Olaj KK 89-70. A
párharc állása 2-1 az ASE javára.
Kovács József

játékkal magabiztos gyõzelmet aratott a PVSK
felett. A fiatalok gyõzelmeiket küzdõszellemüknek, és szigorú védekezésüknek köszönhetik. A két gyõzelemmel a csapat bejutott az
ország tizenkét legjobb csapata közé, ahol a
Nyíregyházával vív páros mérkõzést.

A Tbilisziben rendezett Európa bajnokságon a paksi Bor
Barna +100 kg-ban lépett tatamira. Az elsõ mérkõzésén a
vb- és Eb- bronzérmes francia
Robintól ipponnal kikapott,
így Barna egy vereséggel búcsúzott a kontinens viadaltól.
A magyar csapatból Ungvári
Miklós arany-, Csernoviczki
Éva ezüst-, Karakas Hedvig
pedig bronzérmet szerzett
Grúziában.

Kajak-kenu
Budapesten az Újpesti-öbölben rendezték meg a Hídépítõ
Kupát. Az Atomerõmû SE versenyzõi közül K-1 nõi, serdülõ
VI. korcsoportban Fenyvesi
Réka második, Kiszli Vanda
az ötödik helyen végzett. MK1 leány, gyermek I. korcsoportban Pupp Noémi nyakába
aranyérem került, akárcsak az
Mk-1 fiú, gyermek III. korcsoportban Pinczés Alexandernek. Ugyanebben a mezõnyben Molnár Balázs a harmadik
helyen ért célba. K-1 ffi serdülõ V. korcsoportban Árki Dávid ezüst-, K-1 ffi, ifi VII. korcsoportban Somorácz Tamás
bronzérmet szerzett.
-joko-
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Zsarufoci:
Pakson maradt
a kupa
Nyolc évvel ezelõtt a
dunaföldvári polgárõrök hívták életre azt a kispályás labdarúgó tornát, melyet április
végén Pakson rendeztek.
Minden évben az a csapat
szervezi a kupát, amelyik az
elõzõ évben nyert, így került
idén Paksra a rendezvény a
Paksi
Rendõrkapitányság
csapatának jóvoltából. Természetesen az alapító gárda,
vagyis a földvári polgárõrök
is képviseltették magukat a
tornán. – Ez az egyetlen közös kikapcsolódás, ahol nem
nézi senki, ki rendõr, polgárõr vagy tûzoltó. Hosszú távon a barátságok és a kötetlen beszélgetések adják az
alapját a hétköznapi munkakapcsolatunknak – mondta el
Széles János, a Tolna Megyei
Polgárõr Szervezetek Szövetsége elnöke. A házigazdák
duplázásra készültek, bár a
paksi zsaruk kissé felforgatott csapattal álltak fel. A jó
hangulat azonban garantált
volt. – Meleg van, ezért gondoskodtunk arról, hogy megfelelõ minõségû és mennyiségû hûsítõ folyadék álljon
rendelkezésére a megfáradt
focistáknak. A mérkõzéseket
követõen vacsorával zárul a
nap – tette hozzá Juhász István szervezõ. A hat csapat
két hármas csoportban játszott, majd ezt követõen alakult ki a helyosztók párosítása. Eldõlt, jövõre ismét Pakson lesz a torna, mivel ezúttal az Atomix csapata, vagyis
az Atomerõmû tûzoltói diadalmaskodtak. Másodikként
a Paksi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság együttese végzett, harmadik a Paksi Rendõrkapitányság gárdája lett. A további sorrend:
Dunaföldvári Polgárõrség,
Dunaföldvári Rendõrség és
végül Paksi Polgárõrség.
röné
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Ütõs hétvége
A megyei korosztályos teniszbajnokságot váltakozva
hol Szekszárdon, hol Pakson
bonyolítják. 2009-ben a Paksi
Sportegyesület Tenisztelepe
szolgált otthonául a régió
utánpótlás versenyének. A felnõtt csapat sorsolása miatt az
elõzõekhez képest korábban
került sor erre a megmérettetésre. – Májusban a felnõttek
veszik birtokba a teniszpályákat, ezért idén kicsit hamarabb
rendezzük a megyei korosztályos bajnokságot, melyre 46an neveztek. Bonyhádon,
Dombóváron, Tolnán, Tamásiban és Dunaföldváron is
vannak teniszezõ ifjak, de
nincs sportegyesület, vagy
akár szakember, aki felvállalná a fiatalok teniszoktatását és
utaztatását – árulta el Kacsó
Tibor versenyigazgató. A megyei korosztályos verseny így
a szekszárdi és a paksi játékosok háziversenyévé vált. A 8
kategóriában egy kivétellel
mindenütt paksi aranyérem
született. A lányoknál L 12ben Bachmann Alexandra,
L14-ben Simon Rebeka, L16ban és L18-ban Kern Ágnes
diadalmaskodott. A fiúknál
F12-ben Kovács Áron, F14ben Csergõ Vilmos, F16-ban
Ambrus Márk, míg a kakukktojás F18-ban a Hahn TSE
versenyzõje, Merkl Dávid
nem talált legyõzõre.

Ragyogó napsütés, szélmentes idõ köszöntötte az idei elsõ
szabadtéri amatõr versenyen
rajthoz állókat a PSE Tenisztelepén. A két teniszcsarnokos
torna után mindenki ereje teljében és bizakodva várta a szabadtéri, salakos mérkõzéseket.
A férfiaknál 26-an, a nõknél 5en ragadtak teniszütõt. – A hölgyek körmérkõzéseket követõen döntik el a helyezések sorsát, míg a férfiaknál két csoport van: kezdõk és haladók.
Így a gyengébbeknek is van sikerélményük, nyerési lehetõségük – mondta el Gulyás Zoltán, a PSE Tenisz Szakosztályának szabadidõsport-felelõse. Szucsán Sándor a „B” kategóriába, vagyis a „kezdõk”
csoportjába kapott besorolást,
évek óta teniszezik. Az eredmény számára másodlagos, a
mozgás öröme, a jó idõ és a
társaság miatt járja az amatõr
versenyeket. – Mindenki jól
játszik, néha az a bajom, hogy
hozzám képest néha túlságosan is, de azért jól szórakozom
– mondja. Az egyéni találkozókat követõen a páros versenyre
is sor került. A nõknél Bakó
Gyöngyi diadalmaskodott, a
férfiaknál az „A” kategóriában
Bujdos Ferenc, míg a „B”-ben
Angyal János. A párosok mezõnyében a Barta Attila–Horváth István duó nem talált legyõzõre.
röné

BA-TU
Építõipari Kft.
Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!
www.ba-tu.hu
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

Veszíts el!
„Ezt a könyvet szándékosan veszítettem el. Ha megtaláltad, olvasd el és veszítsd el te is! Tedd
le a parkban egy padra, buszon
vagy vonaton, orvosi váróban,
vagy hivatali folyosó ablakpárkányán, az oviban, a suliban,
vagy kedvenc kocsmád pultján,
hagyd a legközelebbi telefonfülkében, strandon, uszodában
– bárhol, ahol sokszor megfordulsz, ahol sok ember jár és
megtalálhatják.” Ne lepõdjenek
meg, ha ilyen szöveggel ellátott
könyvre bukkannak Pakson,
ugyanis a VMK könyvtárából
útjára indított kezdeményezés
lényege, hogy minél több elolvasásra váró könyv keringjen a
városban. Május 6-án indult útjára az elsõ könyv a mûvelõdési központ tékájából, ahova Gutai Istvánné könyvtáros várta
több intézmény, civil szervezet
és sok egyéb más terület képviselõit, hogy hozzanak magukkal egy könyvet, amit szívesen
ajánlanak másoknak elolvasásra. Az akcióhoz bárki csatlakozhat, csupán annyi a teendõje,
hogy vigye el egy kedves olvasnivalóját a könyvtárba (amirõl
le tud mondani), ahol ellátják a
fenti szöveggel, s így az útra
kelhet. Hogy mi a nyeremény?
Elveszett könyvek és boldog olvasók lepik el a várost.

Az ASE és a PSE szabadidõ
szakosztályai egy nap sportolásra várják a mozogni vágyókat május 24-én. Futás (indulás 9 órakor az ürgemezei faháztól a cseresznyési betonútig
és vissza), kerékpár (a faháztól
Földes pusztáig és vissza), séta
(a faháztól az uszodáig, majd
vissza a faházhoz) és úszás
(500 m úszás az uszodában)
szerepel a programban. A próba után mindenkit várnak egy
bográcsos ebédre. Jelentkezni
lehet május 18-ig Sánta Istvánnál (06 20/ 26 47 840)
vagy Horváthné Szeip Ildikónál (06 20/ 39 85 304).
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Mozimûsor

Kiállítások

Május 10. (vasárnap) 19 óra
MARLEY MEG ÉN
szinkronizált
am. vígjáték

Május 11-én, 17 órakor
VMK könyvtár galéria: Kísérletek: színes grafikák –
Török Levente munkáit tekinthetik meg.

Május 17. (vasárnap) 19 óra
SPIRIT –
A SIKÍTÓ VÁROS
feliratos amerikai akciókalandfilm
Május 20. (szerda) 19 óra
DOBD BE MAGAD
feliratos amerikai táncfilm
Május 22. (péntek) 19 óra
A TÚLVILÁG SZÜLÖTTE
feliratos amerikai thriller
Május 24. (vasárnap) 19 óra
TINTASZÍV
feliratos amerikai kalandfilm
Május 27. (szerda) 19 óra
BOSZORKÁNYHEGY
szinkronizált amerikai
akció-kalandfilm

Versben
mondják el
Vers- és novellaíró pályázatot
hirdetnek horgászoknak, hajósoknak, vizek szerelmeseinek. A Dunához kötõdõ személyes élményeiket, kalandjaikat, történeteiket várják. A
legjobb munkákat megjelentetik és értékes ajándékokkal
jutalmazzák. Nevezni ifjúsági
(12-18 évesek) és felnõtt kategóriában (18 felett) lehet. A
pályamûveket május 15-ig
várják névvel, címmel, telefonszámmal ellátva a Városi
Mûvelõdési
Központba
(Paks, Gagarin u. 2.).
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

12-én, 17 órakor Paksi Képtár:
Keserue Zsolt „23 monológ”
címû tárlatára várják az érdeklõdõket.

Fotó: Szaffeanuer Ferenc

Május 15. (péntek) 19 óra
ELCSERÉLT ÉLETEK
feliratos amerikai filmdráma
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12-én, VMK kiskiállító: „REPROGRESS” - Leimeter Imre
budapesti grafikus kiállítása
nyílik.
14-én, 17 órakor VMK nagykiállító külsõ fala: A Balogh
Antal iskola rajzpályázatának
eredményhirdetése, melyet az
intézmény fennállásának 15.
évfordulója alkalmából hirdettek meg.
15-én, 10 órakor VMK nagykiállító: országos diákolimpiai
bélyegkiállítás.
15-én, 16 órakor Városi Múzeum: múzeumi majális, amelynek keretében iskolatörténeti
kiállítás nyílik.
21-én, 18 órakor VMK nagykiállító: A 30 éves város –
Paks a helyi alkotók szemével.

Szavalóverseny
A Pákolitz István Városi
Könyvtár és a Fiatalok Paksért Városvédõ Egyesület
idén is versmondó versenyt
hirdet „Trianon a magyar
költészetben” címmel. Várják mindazon középiskolás
diákok és felnõttek jelentkezését, akik egy olyan szabadon választott verset szavalnak el, amelyben Trianon tragédiája fogalmazódik meg. A
versenyt június 6-án bonyolítják, melyre május 22-ig lehet jelentkezni. A jelentkezésrõl bõvebb információt találnak a www.vkpaks.hu
honlapon.

Egy olvasónk hívta fel figyelmünket az építési törmeléket tartalmazó konténerre, s benne az esküvõi fotóra. Ki tudja, hol
vesztegelt eddig, hogy ilyen sorsra jutott. Egy boldog idõ kezdetének pillanatlenyomata, ami elkallódott az évek során. Ami
valaha fontos volt, a süllyesztõbe került. Egy történet, amit
nem ismerünk, csak elmorfondírozunk, a kuka mellett elsétálva. Vajon mi lett a fiatal párral, akik több évtizede néztek farkasszemet a fotográfus lencséjével.
A szebb napokat látott kép végül a Városi Múzeum újkortörténeti gyûjteményébe került.
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Nincs varrógépe? Nem tud varrni?
Tud, de nem szeret? Nincs rá ideje?
48 éve Ügyfeleink szolgálatában!

NYUGDÍJAS
HITEL
Szeretné felújítani lakását, családi házát?
Energiatakarékosra cserélni háztartási gépeit?
Szeretne kirándulni, üdülni menni?
Vegye igénybe a nyugdíjas hitelt, 75 éves korig!
Felvehetõ összeg: 100-500 ezer Ft,
futamidõ: maximum 60 hónap
100 ezer forintnál 2 565 Ft, 500 ezer forintnál
12 821 Ft a havi törlesztõrészlet.
Kamat 16+2%, THM 20,77%
Paks, Villany u. 4. Tel.: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések
részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Hívjon most, ha van a ruhatárában olyan, ami
javításra, cipzárcserére, igazításra, átalakításra
vagy felújításra vár!
Tel: 70/528-5431, Paks, Kornis u.31 Nyitva: 8-12. www. paksiruhaszerviz. hu
Keresse fel még ma lakóhelyéhez legközelebb lévõ átvevõhelyet!
Óvárosban:
Lakótelepen:
MÉTERÁRU-LAKÁSTEXTIL ÜZLET
PIROSKA MÉTERÁRU ÜZLET
Paks, Dózsa Gy. u. 25. Tel: 75/310-351
(MONTÁZS)
Nyitva: H-P 8-17; SZO. 8-12
Paks, Gagarin u. 3 Tel: 20/579-0278
Nyitva: H-P 9-18; SZO. 9-12

RUHATÁRBAN PROBLÉMA? A RUHASZERVIZ MEGOLDJA!
Új ruhát szeretne? Nézzen be a SzaTex-be!

A SzaTex Bt. PIROSKA
MÉTERÁRU BOLT AJÁNLATA:
KEDVEZMÉNYES TAVASZI SZEZONNYITÓ
MINDEN MÉTERÁRURA 10% ENGEDMÉNY
-TAVASZI, NYÁRI: - kosztüm szövetek
- selymek, taftok
- pamut blúzanyagok
- elasztikus szaténselymek
- férfi öltönyszövetek
- vásznak -csipkék
Valamint gombok cipzárak, és egyéb termékek széles választékát kínáljuk!

PAKS, Gagarin u. 3. (MONTÁZS)
Nyitva: H-P 9-12, 13-18, Szo 9-12 * Tel: 20/579-0278

„Van egy hely a Nap alatt”
Kiskunmajsán a Jonathermál
GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÕBEN, MOTELBEN, KEMPINGBEN

Mindent egy helyen,
mindent egy jeggyel,
jó ár-érték arányban!
Üdülési csekk elfogadóhely
és számos egészségpénztár partnere!

Jonathermál Zrt.
6120 Kiskunmajsa, Kõkút 26.
Tel.: 77/481-855, Fax: 77/481-013
e-mail: jonathermal@mail.datanet.hu
www.jonathermal.hu

