Fotó: Babai István

Az utókor számára dolgozik a paksi atomerőmű üzemtörténésze,
méghozzá nem akármilyen lendülettel: munkálkodik az atomenergetikai múzeum gyűjteményének kialakításán, egy könyve nyomdában,
egy nyomdakészen, egy pedig folyamatban van. Jó napot, mi újság,
kérdeztük Beregnyei Miklóst.
Írásunk a 15. oldalon

Paksi Hírnök

Az írás megmarad.

ALAPÍTVA 1989-BEN

2011. ÁPRILIS 22.

Fotó: Molnár Gyula
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TÖRTÉNELMI LIGAKUPA-GYŐZELEM
Története legnagyobb sikerét elérve megnyerte a Ligakupa 2010-2011-es kiírását a Paksi FC labdarúgócsapata. Az együttes a
Monicomp Ligában is kiválóan szerepel. A legutóbbi játéknapon a Kecskemét 2:0-s legyőzésével a 23. fordulót követően már a
második helyen áll a táblázaton Kis Károly együttese.
Írásunk a 16. oldalon

NYUGDÍJASHITEL
50 éve Ügyfeleink szolgálatában!

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

Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni
háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjashitelt 75 éves korig!
Felvehető összeg 100 ezertől akár 1 millió Ft-ig, futamidő max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztőrészlet.
Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.
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A partfal próbája az eső, szokták mondani, és esőből bizony
volt tavaly bőven. Valószínűleg ennek „isszák a levét” a
Kömlődi utcában is, ahol
megindult a partfal és beomlott egy ma már nem használt
parti lakás. Bezúdult a föld a
partfal előtt álló házba is,
amelyben nem volt senki.
Pfeffer Ferenc a szomszédos
épületben aludt, amikor leszakadt a part, azt mondja, egész
éjszaka lehetett hallani a föld
dübörgését. Ment gyorsan
menteni, de – bevallja – félt,
hogy beszakad a tető, bedől a
fal. A kárt szenvedett épület, a
Kömlődi u. 32. háromnegyed
részben a nyugdíjas férfié, tulajdonképpen sajátjaként használja, bár nem laknak benne.
Volt anyósáé volt a kis ház,
éppen a fal tövében állt az
ágya, ott szokott pihenni,
mondja Pfeffer Ferenc. A hetvenegy esztendős férfi négy
évtizede került a Kömlődi utcába. Mint mondja, s ezt
szomszédai, Pálfiék is megerősítik, szinte minden házhoz
tartozik egy löszfalba vájt
üreg, ma pinceként, tárolóként, garázsként funkcionálnak, régen ezekben a parti lakásokban éltek az emberek.
Ezért is hívták a környéket
Sasvárhegynek. Úgy éltek,
fészkeltek itt, mint sasok a
hegyoldalban, mondják az utca lakói. Egy ilyen parti lakás
omlott be azon az éjszakán.
Ferenc az évek során igyekezett megerősíteni, de úgy tűnik, nem sok sikerrel. Most
úgy gondolja, nincs már értelme, a ház menthetetlen, bármelyik pillanatban tovább
csúszhat a fölötte lévő teraszos kert. Az idős férfi úgy
gondolja, s Pálfiék ebben is
osztják a véleményét, hogy a
sok csapadékon kívül más
okok is hozzájárultak ahhoz,
hogy bekövetkezzen a baleset.

Fotó: Vida Tünde

Löszfalomlás: Paks eddig
jelentős kár nélkül megúszta

A feljebb fekvő területeken
szerintük nem elég körültekintően művelik a mezőgazdasági területeket, így az esővíz összegyűlik, lezúdul és
meglazítja, viszi magával a
löszfalat. Gondot jelent az is,
hogy a házak fölött húzódó
kertekben nincsenek csapadékvíz-elvezetésre alkalmas
árkok, folyókák. Ebben – szerintük – az önkormányzatnak
illenék segítenie, s Pfeffer Ferenc abban is számít a hivatalra, hogy a házat életveszélyessé nyilvánítsák és azt minden
további hercehurca nélkül le
lehessen bontani még mielőtt
nagyobb baj lenne. Bejelentése nyomán a hivatal munkatársai és a körzet képviselője
is a helyszínen tájékozódott.
Vassné Skerlanitz Katalin, a
polgármesteri hivatal ügyintézője az eset kapcsán elmondta,
hogy a problémát valóban a
csapadékvíz nem megfelelő
kezelése okozta. Erről

magánterületen a
tulajdonosnak kell
gondoskodni,
mégpedig alapvetően a saját
ingatlanán belül. Ez a Kömlődi
utca esetében valóban nehezen
kivitelezhető, tette hozzá.

Majd azt is elmondta, hogy
építésügyi hatóságként a leszakadt kert tulajdonosát felszólították, hogy ne használja a leomlott, balesetveszélyes területet. Az érintett házat nem
nyilvánították életveszélyessé,
ezt állapota sem indokolta, illetve azt is figyelembe vették,
hogy használaton kívül van. A
tulajdonosokat viszont levélben
értesítették arról, hogy karbantartási, helyreállítási vagy bontási kötelezettségük van, erre
május végét jelölték meg határidőnek. Amennyiben a tulajdonostársak vagy szomszédok
nem tudnak egyezségre jutni,
abban a hivatal nem illetékes,
húzta alá.
A körzet önkormányzati képviselője, Barnabás István azonnali segítséget nem tudott ígér-

ni Pfeffer Ferencnek, de arról
tájékoztatta, hogy az önkormányzat az elmúlt évben létrehozott egy pénzügyi keretet,
amely arra szolgál, hogy az
ilyen vis maior helyzetekben
segítsenek a város lakóinak. A
tavalyihoz hasonlóan idén is
lehet majd támogatást igényelni, de még nem írták ki a pályázatot. A metodika nem változik, kárelhárításra, helyreállításra lehet pályázni, a feltételek szociális rászorultság esetén kevésbé szigorúak. Barnabás István hozzátette, nem
Pfefferék esete az egyetlen, a
Rókus utcában is történt néhány hasonló eset. Azt viszont
a képviselő kiemelte, hogy magánterületen a csapadékvíz-elvezetés valóban nem az önkormányzat feladata, ebben a tulajdonosoknak kell megoldást
találni.
Az utóbbi hónapokban sok
partfalproblémáról számolt be
a sajtó, több Duna-parti településen csúszott meg a föld az
eső miatt. Paks tulajdonképpen
jelentős kár nélkül megúszta a
szokatlanul csapadékos évet,
pedig partfal- és pinceveszély
szempontjából egyaránt a
problémás települések közé
tartozik. Belvárosában közel
kétezer pince van, a löszpartfalak hossza pedig 20 km.
Vida Tünde

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kövi Gergő
Szerkesztőség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következő megjelenés: 2011. május 6.
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Konzorciumba tömörülve erősebbek
a helyi vállalkozások
ós forrásból megvalósuló
hulladékgazdálkodási projekt
mellett a Báthory utca tervezett útfelújítására, a szintén
pályázati támogatásból elkezdődő Deák Ferenc utcai
partfalépítésre, és az új
gyógyászati központ idén elinduló beruházására várja
egyebek mellett a helyi vállalkozók jelentkezését az önkormányzat – tudtuk meg
Hajdú Jánostól. A találkozón,
amelyet nem először szervezett meg az önkormányzat, a
kisebb felújítások, építések
terveiről is tájékoztatást kaptak a cégek képviselői. – Jó

Helyi vállalkozókat hívott találkozóra a város képviselőtestülete nevében Hajdú János
polgármester. A Prelátus-házban tartott találkozóra olyan
cégek képviselői érkeztek,
amelyek az építőiparban tevékenykednek, és résztvevői lehetnek az idei évre tervezett
városi beruházásoknak. A műszaki osztály munkatársainak
közreműködésével Hajdú János polgármester arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy
pénzügyileg mekkora terjedelmű beruházásokat terveznek,
mikor kezdődhet a munkálatok kivitelezése és milyen el-

járási rend szerint folytatják le
a közbeszerzési eljárásokat.
– Az elmúlt évek gyakorlata, mely szerint a város nagy,
kiemelt beruházásait általában nemzetközi cégek végezték, és a kisebb, ötvenmillió
forint alatti munkákat tudták
csak paksi cégek elvállalni,
úgy tűnik, megváltozik a helyi vállalkozások által tervezett konzorcium létrehozásával. A gazdasági tömörülés
megalakításával akár az új
paksi hulladékgazdálkodási
rendszer megépítésére is sikeresen pályázhatnak – nyilatkozta Hajdú János. Az uni-

500 tonna lom

Csángó árvákat
támogat
az atomerőmű

Különösebb probléma nélkül
zajlott le a lomtalanítási akció,
közel 500 tonna hulladékot
gyűjtött össze a DC Dunakom
Kft. Gondot jelentett, hogy
még mindig sok veszélyes hulladék került ki a közterületre
kirakott hulladékok közé –
összegezte a tapasztalatokat
Némethné Bárdos Beáta, a cég
környezetvédelmi referense.
Ilyenkor több géppel dolgozik
a Dunakom, az akció hét napja
alatt 11 saját és bérelt gépjárművel gondoskodtak a hulladékok összegyűjtéséről és elszállításáról – több mint ötszázszor
fordultak a teherautók. A hulladék kihelyezésével nem volt
probléma és a takarításból ezúttal is kivette a részét a lakosság.
Idén először a külön gyűjtött
elektronikai hulladékot is elszállították a lomtalanítás alatt,
mintegy 1500 kilónyi került a
hulladékudvarba annak ellenére, hogy akadtak, akik elvitték
a számukra hasznosnak tűnő
selejt berendezéseket. A hulladékudvarban folyamatosan, ingyenesen fogadják a lomot, a
veszélyes- és elektronikai hulladékokat.
-dsz-

A paksi atomerőmű is segítséget nyújt a csíksomlyói
Csibész Alapítvány gyermekházának építéséhez.
Mittler István kommunikációs igazgató számolt be arról,
hogy a Magyar Villamos Művek Csoport karolta fel az árva gyermekek elhelyezésére,
oktatására szolgáló komplexum létrehozását. Mind az
MVM, mind a Mavir és a
paksi atomerőmű vezetői jártak a helyszínen, ahol megismerkedtek az alapítvány
munkájával, az árva gyerekek
életkörülményeivel. A Magyar Távirati Iroda információi szerint a Magyar Villamos Művek leányvállalatai, a
Mavir és a Paksi Atomerőmű
Zrt. összesen 50 millió forinttal járulnak hozzá a mintegy
120 millió forintos projekthez, amelyben létrehoznak
egy 1100 négyzetméteres

komplexumot, ahol körülbelül 50-70 árva, szociálisan
hátrányos helyzetű gyermek
nevelésével, a társadalomba
való beilleszkedésének segítésével foglalkoznak majd. A
hátrányos helyzetű csángó
gyermekek elhelyezése mellett különféle felnőttképzéseket is tartanak majd a házban.
Mittler István arról is beszámolt, hogy nem ez az első
eset, hogy a Paksi Atomerőmű Zrt. határon túl élő magyaroknak segítséget nyújt,
Kárpátalján már támogatták
iskola építését és óvoda felújítását is.
Hozzátette: nemcsak a társaság, hanem annak dolgozói
egyénileg is csatlakoznak karitatív akciókhoz, sok olyan
munkatársa van a paksi atomerőműnek, aki erdélyi magyar gyerekeket támogat ösztöndíjprogram keretében.
Vida Tünde

és eredményes a kapcsolat az
önkormányzat és szervezetünk vállalkozásai között –
mondta el a fórumon a Paksi
Iparos és Vállalkozói Kör elnöke. Dr. Hüse István tájékoztatása szerint az iparoskör
tagjai tavaly óta részt vesznek a Paksi Közbeszerzési
Bizottság munkájában, így
folyamatos tájékoztatást kapnak az induló beruházásokról. A Prelátus-házi fórumon
az idei fejlesztési tervekről
tartott ismertető után a vállalkozók problémáiról is tájékozódott a város vezetője.
Dallos Szilvia

1,1 milliárd
uniós forrásból a szeméttelepre
Még 2009-ben kezdődött el az
új hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésének tervezése,
aminek
megvalósításával
Paks mellett hat környékbeli
település: Bölcske, Madocsa,
Gerjen, Pusztahencse és
Györköny szemételhelyezése
oldódhat meg. A város az első
forduló megnyerése után 2010
decemberében benyújtotta pályázatát a Paks Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer
megvalósítására. Hajdú János
polgármester egy vállalkozóknak tartott fórumon bejelentette: megnyerték a mintegy
1,1 milliárd forintos európai
uniós támogatást. A beruházás
az Új Széchenyi Terv keretében valósul meg.
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Kutyamenhely: véget érhet a huzavona
Rövidesen megszűnhet a
paksi kutyamenhely körüli
huzavona, amely hosszú
évek óta hol felerősödik,
hol elcsitul. Ahogy dr.
Blazsek Balázstól megtudtuk, hónapok óta tárgyalnak egyrészt Gál Tibornéval, a jelenlegi menhely
üzemeltetőjével, másrészt
állatvédő szervezetek képviselőivel, hogy kidolgozzanak egy mindenki számára
elfogadható megoldást.
A város címzetes főjegyzője
szerint alapvetően az okozza
a problémát, hogy az állattelep egy zártkerti ingatlanon
működik, s zavarja a környékbeli hobbikertek tulajdonosait. A kóborló ebek félelmet keltenek, összebitangolják a kerteket. A menhelynek pedig semmiféle engedélye nincs, nem felel meg
a jogszabályi és sokszor az

állategészségügyi előírásoknak sem. Nincs menhelynapló, nincs korrekt nyilvántartás, nem lehet tudni, hány kutya van, nem dokumentálják
az ajándékozást. Ez az áldatlan állapot egyik félnek sem
jó, húzta alá. Az önkormányzatnak azért nem, mert feszültséget szül a lakosság
körében, a kiskerttulajdonosoknak azért nem, mert ingatlanjaik elértéktelenednek,
az üzemeltető feje fölött pedig folyamatosan ott van a
bírságolás veszélye.
Dr. Blazsek Balázs elmondta, az önkormányzat csereingatlant vásárol Paks külterületén, ahova kiköltözhet a
menhely. Itt egy olyan műszaki megoldású menhelyet
építenek, amely gond nélkül
kaphat engedélyt, nem szöknek el a kutyák, megfelelő
körülmények között lehet
tartani őket. Ehhez a város-

nak és a szponzoroknak támogatást kell nyújtaniuk,
mondta. A cél, hogy egy szabályosan működő menhely
jöjjön létre, amelynek az önkormányzat hosszú távon támogatást nyújt. A támogatás
terhére – ami évi kétmillió
forint – egy olyan személyt
alkalmaznak, aki a dokumentációt elvégzi. A jegyző elmondta, úgy tűnik, a jelenlegi üzemeltető belátja, hogy
4-500 kutyát nem lehet ellátni, a szakemberek is azt
mondják, 250 a maximális
létszám, amelynél működik a
befogadás,
továbbadás,
gazdikeresés, egyébként sem
„termel ki” Paks ötszáz kutyát. A tárgyalások során más
menhelyek üzemeltetői ígéretet tettek arra, hogy azokat
az állatokat, amelyeknek
Pakson már nem jut hely, befogadják. Az is a megállapodás része, hangsúlyozta,

hogy a város más területén
nem jöhet létre altelep, bújtatott menhely. A kérdésre,
hogy ezt hogyan tudják majd
kikényszeríteni, dr. Blazsek
Balázs azt mondta, hogy a
helybéli lakosság, a nyilvánosság mellettük van csakúgy, mint a jogi szabályozás,
hiszen a jelenlegi helyzetre is
igaz, hogy „folyamatos bírsággal térdre kényszeríthetnék” a működtetőt.
Az új menhely építésével
kapcsolatban elmondta, a város szeretné a műszaki kivitelezést koordinálni, annak
felmérése pedig most zajlik,
hogy mennyibe kerül a létesítmény. – Legjobb meggyőződésünk szerint járunk el,
hogy olyan helyen legyen,
ahol nem zavar senkit – húzta alá. – A Vácikában – tette
hozzá – komoly rekultivációra lesz szükség.
Vida Tünde

A Pakett Kft. telephelyfejlesztésbe
kezd a Paksi Ipari Parkban
Egy újabb telephelyfejlesztő beruházás indul a Paksi
Ipari Park területén a
Pakett Építőipari és Kereskedelmi Kft. fejlesztéseként. A projekt keretében
egy új csarnok épül, és új
munkahelyek is születnek.
A Pakett Építőipari Kft. 2010ben nyert támogatást a
DDOP-2010-1.1.1/D Telephelyfejlesztés című konstrukció keretében. A döntés értelmében 71 341 207 Ft értékű
beruházás
valósul
meg
28 465 141 Ft támogatás mellett. A projekt során a jelenlegi
tevékenységet és a kapcsolódó

funkciókat egy épületen belülre telepítik. Ezzel javul a cég
jövedelemtermelő képessége,
mert új tevékenységekkel bővítheti szolgáltatásai körét,
hangsúlyozta ifj. Éberling Ferenc ügyvezető. Ennek érdekében a Paksi Ipari Park területén található 3122 m2-es telephelyen megépül egy 554,75 m2
alapterületű új csarnok, amely

helyet ad kivitelezési és előkészítési, valamint gyártási és
irodai tevékenységnek is. Az
Európai Unió által támogatott
telephelyfejlesztés része egy
öttonnás híddaru, valamint
ESAB gyártmányú hegesztő
berendezések beszerzése is. A

fejlesztés eredményeként a
társaság jelenlegi munkafolyamatai optimalizálódnak, bővül
a vállalkozás tevékenységi köre. Az új munkafolyamatok közé tartozik az épületlakatos
szerkezetek előregyártása, betonacél feldolgozása, valamint
a vállalt munkákhoz szükséges
lakatos és hegesztő tevékenység is, mondta el ifj. Éberling
Ferenc. Hozzátette, a beruházás lehetővé teszi, hogy a meglévő munkahelyeket megőrizzék, illetve továbbiakat teremtsenek. Kiemelte, hogy a
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. (X)
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Bemutatták a nagyközönségnek az első paksi társasjátékot és Farkas Sándor
Paks határának védett növényei című könyvét. A szelektív hulladékgyűjtést és a
környezettudatos gondolkodást népszerűsítő játékot az
önkormányzat támogatásának köszönhetően valamennyi általános iskolában
megismerhetik és használhatják a gyerekek, a paksi
botanikus könyve a városházán vásárolható meg.
A társasjáték kapcsolódik a
negyedik éve működő Zöld
Tódor programhoz, amely a
szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítését tűzte zászlajára,
és azt, hogy némi odafigyeléssel kevesebb szemetet termeljünk. Egyúttal szorosan összefonódik a Cseresznyéskert Erdei Iskola projekttel is, hiszen
az ötletgazda, az Ökocsiga
Játszóházat működtető Sáfrány Szilvia részt vett az erdeiiskola-program előkészítésében és a taneszközök kitalálásában – tájékoztatott Tell
Edit. Az alpolgármester elmondta: ennek a közös munkának az egyik eredménye a
különleges paksi társasjáték,
amelyet az önkormányzat va-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Különleges paksi társasjáték

lamennyi paksi, pusztahencsei
és németkéri általános iskolába eljuttat, és a testvértelepülések diákjai is megismerhetik. A társasjáték azt a tudást
mélyíti el, amelyet a Zöld Tódor program során az előadások alkalmával, illetve a munkafüzetek feldolgozása során
szereztek meg a gyerekek,
megjelennek rajta Paks jellegzetes épületei, körben a játékmező pedig a környezettudatos magatartást népszerűsíti –
tudtuk meg Sáfrány Szilviától.
Az önkormányzat a jövőben
szeretné népszerűsíteni és
mindenki számára elérhetővé
tenni az első paksi társasjáté-

kot és tervezik a játék hasonló
sémára épülő helytörténeti átdolgozását is.
A játék városházán tartott
bemutatójával egy időben
egy régi-új kiadványt is kezébe vehetett a közönség: Farkas Sándor botanikus, természetfotós Paks határának védett növényei című könyvének új kiadását. A kiadványt
lapozgatva káprázatos növényvilág tárul elénk, ahol
fotók és részletes leírások segítenek a jól vagy kevésbé ismert növények beazonosításában. Az első kiadás 1999ben jelent meg 44 védett növényfajt ismertetve, a mosta-

ni kiadványban már 74 fajt
tárgyal és mutat be a szerző.
A jelentős számszerű változás egyrészt annak köszönhető, hogy időközben történtek
védetté nyilvánítások, illetve
a paksi botanikus kutatásokat
végzett az általa eddig mellőzött területen is: így például
feltérképezte az atomerőműtől északkeletre fekvő részt, a
dunaszentgyörgyi láperdő
természetvédelmi területét is.
A könyv a város önkormányzatának kiadásában ezer példányban látott napvilágot, és
800 forintos áron a városházán vásárolható meg.
-dallos-

Szorosabbra fűzték a kapcsolatot
Visken járt küldöttség a Deák Ferenc Általános Iskolából. A meghívás testvériskolájukból, a Kölcsey Ferenc
Középiskolából érkezett a
költészet napi versmondó
versenyre. Floorball kupát is
rendeztek, a sportágat a paksi iskolában ismerték meg a
vendéglátók még tavaly decemberben.
A Paks és Visk közötti kapcsolat a református közösségektől
indult, majd egyre szélesedett
a települések szintjén. A paksi
úttörők rendszeresen meghív-

ták a viski diákokat versenyeikre, és mivel a szervezet tagja
Mezősi Árpád, a paksi Deák
Ferenc Általános Iskola pedagógusa, jellemzően eme intézmény tanulói voltak vendéglátóik. Idővel felmerült az igény,
hogy a Deák iskola és a viski
Kölcsey Ferenc Középiskola
hivatalossá tegye kapcsolatát,
ami a partneriskolai szerződés
aláírásával 2009 decemberében történt meg. Azóta rendszeresek a kölcsönös látogatások, ennek soros állomásaként
deákos diákok és pedagógusok, valamint Herczeg József

nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok utazott a határon túli település iskolájába a
hagyományos versmondó versenyre és szakmai tapasztalatcserére.
A versenyen a vendégiskola
hat diákkal képviseltette magát, akik közül korosztályában
Adorján Kinga és Adorján
Blanka első, míg Horváth Dóra
harmadik helyen végzett.
Decemberben a Deák floorballütőket adott ajándékba testvériskolájának. Az újabb találkozás alkalmával egy osztályok közötti kupát rendeztek

Poór József vezényletével, de a
paksi diákok is pályára léptek.
A bajnokságot megelőzően a
felső tagozatos fiatalok is megismerkedtek a játékkal, mert
mint kiderült, ők még nem játszottak, csak az alsóbb évfolyamosok. Az utazáson a szakmai tapasztalatcserére is lehetőség nyílt, az alsó tagozaton
történelem- és idegen nyelvi
órákba nyertek bepillantást a
paksi pedagógusok. A búcsúzásnál Schmidt Klára igazgató
átadta a Deák iskola meghívását októberi diáknapjukra.
-gyöngy-
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Paks Város Önkormányzatának
2011. évi költségvetése

A rendelet táblázatonként mutatja be a város tennivalóit:
szociális feladatok, városüzemeltetés, támogatások, önkormányzati kiadások, a polgármesteri hivatal kiadásai, beruházások, felújítások, fejlesztések, intézmények, kisebbségi
önkormányzatok finanszírozása, de fontos a tartalékképzés
is. Az előbb felsorolt főbb területek a legapróbb részletekig
lebontva jelennek meg aztán a
vaskos paksamétában – minden forint útja nyomon követhető. Bár azt gondolhatnánk,
hogy ez teljesen természetes
egy település költségvetésénél,
ez nem feltétlenül van így. Például a paksi rendeletben adott
esetben egy iskola költségvetését másfél oldalon át taglalják, részletezik, elemeire lebontják, más városok ilyen
anyagait tanulmányozva nem
egyszer kiderül: ott ez mindössze egy költségvetési sort jelent. No és az sem elhanyagolható szempont, hogy a rendelet megfelel a törvényi előírásoknak (ez megint csak nem
magától értetődik, hiszen van
olyan település, ahol erre hivatkozva nem fogadta el a testület a költségvetést). Mindezt
egyébként alátámasztja a független könyvvizsgálói jelentés
is, amely szerint a rendelettervezet szerkezetében, tartalmá-

ban megfelel a jogszabályoknak, sőt a kapcsolódó táblázatok és a szöveges indoklás
megfelelő tájékoztatást nyújt.
(Ugyanis nem csupán táblázatokból áll a költségvetési rendelet: szöveges magyarázat is
segíti az eligazodást a számok
világában.)

Az önkormányzatok költségvetésének
összeállításakor
nem csak a helyi adottságokat,
lehetőségeket és korlátokat
kell figyelembe venni. A kormány gazdaságpolitikája, célkitűzései nagymértékben meghatározzák és befolyásolják az
önkormányzatok költségvetését is. A költségvetési törvény

8%-a illeti meg az önkormányzatot, valamint a gépjárműadó
100%-a is helyben marad. A
magas személyijövedelemadóés iparűzésiadó-bevétel miatt a
város adóerő-képessége is magas, ami adóelvonást von maga után. Míg a helyben maradó
személyi jövedelemadó 506
millió forint, addig az szja-

– bár több helyen az egyszerűsítés, az ágazati jogszabályokkal való összehangolás szándéka jelenik meg benne – a forrásszabályozás területén alapvető változásokat nem tartalmaz az előző évhez képest.

elvonás 608 millió forint, tehát
a város szja-bevétele tulajdonképpen 102 millió forint befizetést jelent az államkasszába.
Az önkormányzatokat megillető normatívák összege néhány kivételtől eltekintve nem
változott. Többnyire azonos
jogszabályi normák mellett
változatlan normatívák biztosítanak forrást a feladatok ellátására 2011-ben is.
A költségvetésbe 2,1 milliárd
forint előző évi pénzmaradványt vontak be, ezzel a költségvetés egyensúlya újabb hitelforrások tervezése nélkül is
biztosított.

Fotó: Babai István

Átlátható és részletes – Paks
városának
költségvetése
még azok számára is áttekinthető, akik nem annyira
járatosak a pénzügy sokszor
igen szerteágazó területén.

Óriási feladat minden évben
a költségvetés összeállítása,
hiszen nem csupán az előző
évi frissítéséről van szó: Pakson minden évben újult erővel kezdenek neki a feladatnak. Már ősszel megkezdődnek az előkészületek, az év
végén tárgyalásra kerülő
költségvetési irányelvekhez
összegyűjtik az intézményektől az igényeket, s ezt
aztán feldolgozzák a személyi létszámtól a tárgyi feltételekig. Ilyenkor, a végleges
döntés előtt aztán minden intézményvezetővel egyeztetnek, hogy mi is került be a
költségvetésükbe.
Dávid Ildikó

Az interneten is elérhetőek a Paks város 2011-es költségvetését ismertető dokumentumok. A rendelet általános rendelkezései és az annak végrehajtásáról szóló részletes tájékoztató, a bevételek és kiadások előirányzatai és a költségvetést összefoglaló táblázat a www.paks.hu címen böngészhető.

Bevételek
A város legfőbb bevételi forrását a helyi adóbevételek képezik. A város összes bevételének 47%-át teszik ki. Új
adónemet nem vetettek ki
2011-ben, a vállalkozások
kommunális adója megszűnt.
Idén az iparűzési adóbevallások elektronikus kitöltésére
is lehetőség nyílt az általános
nyomtatványkitöltő program
segítségével. Az adóbevallás
nyomtatvány és a kitöltési útmutató a város honlapján elérhető.
Az átengedett központi adókban sem történt változás: a
2009. évben befizetett szja

Kiadások
A 10.235.250 ezer forint kiadási főösszegből a város 3,4
milliárdot fordít a költségvetési intézmények kiadásaira, ami
a teljes kiadási előirányzat
33%-a.
(Folytatás a 7. oldalon)
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Fotó: Babai István

(Folytatás a 6. oldalról)
Az intézményi kiadások 34%át fedezi az állami támogatás,
24%-át az intézmény saját bevételeiből teremti elő, míg a
fennmaradó 42%-ot az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza. Az intézményrendszerben – a szociális területet kivéve – változás nem történt 2011-ben. A Szociális Intézmények Igazgatóságának
feladatai csökkentek, a szociális alapszolgáltatásokat és
gyermekjóléti alapszolgáltatást
egy új, 2011. január 31-én létrejött intézmény látja el. Ennek
az intézménynek az alapítója
és fenntartója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. Ez a
szervezeti változás a szolgáltatásokban semmiféle változást
nem eredményez, a lakosságot
nem érinti.
A városban két kisebbségi
önkormányzat
működik.
Mindkét kisebbségi önkormányzat az állami támogatáson túl további 3,2 millió forint
önkormányzati támogatásból
és saját bevételeiből gazdálkodhat.
A polgármesteri hivatal és az
önkormányzat kiadásai teszik
ki az összes kiadás 66%-át.
Meg kell azonban jegyezni,
hogy az intézmények felújításának, beruházásának költségei is az önkormányzati kiadá-

sok között jelentkeznek. Ebből
a 6,8 milliárd forintból több
mint 2 milliárd tartalék-előirányzat.
A városüzemeltetés 2011-ben
is 1,1 milliárd forintjába kerül
az önkormányzatnak. Az egyesületek, alapítványok és az
egyházak támogatására évek
óta 300 millió forint feletti öszszeget költ az önkormányzat.
Ennek jelentős részét közművelődésre és sportra fordítják.

Szociális
gondoskodás
A lakosság egy részét sarkalatosan érintő kiadási tétel a költségvetésben a segélyezésre
rendelkezésre álló keret. A
szociális gondoskodás 2011.
évi tervezett előirányzata több
mint 300 millió forintot tesz ki.
A támogatások köre nem szűkült, a rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás
váltotta fel. Paks az elmúlt két
évben is élt a közmunkaprogram keretében történő foglalkoztatás lehetőségével, ez
2011-ben tovább folytatódik.
A program feltételeiben történt
némi változás, erről már korábbi újságcikkekben tájékoztatta a hivatal a lakosságot. Az
önkormányzat szociális rendelete alapján nyújtott egyes jut-

Paksi Hírnök

tatások feltételrendszerében is
lesznek változások. Ezekről a
változásokról a képviselő-testület az áprilisi ülésén fog dönteni.

Beruházások
Beruházásokra és felújításokra 1,8 milliárd forintot tervezett az önkormányzat és a tartalék előirányzatból közel kétmilliárd forint szintén ilyen
célokat szolgál. A hulladékgazdálkodási projekt kétfordulós uniós pályázat keretében valósul meg. Az idén indul a második forduló megvalósítása, ehhez több mind 1,1
milliárd forint uniós támogatást nyert a társulás. A szennyvíztelep bővítése és fejlesztése
szintén kétfordulós uniós pályázat keretében zajlik. Az első forduló befejeződött, a második forduló kapcsán támogatási döntésre vár az önkormányzat. Szintén uniós források bevonásával kerül sor a
Deák Ferenc utca 28-42. felett
húzódó partfal stabilizációjára. Elindul ebben az évben a
balneotherápia kivitelezése.
Megkezdődik az Újtemplom
utca–Kodály Zoltán utca
tömbbelső rehabilitációja, a
Báthory utca út- és közműfelújítás második üteme, a Május
1. utca csapadékvíz-elvezetés

első üteme. 40 millió forintot
fordít a város 2011-ben a víziközmű-felújításokra. Burkolatot kap a Toldi Miklós utca
burkolat nélküli szakasza. A
Haladás utca végén záportározót alakítanak ki. Három játszótér köré kerítés épül. Megkezdődik az extrémsporttelep
kialakítása. Bővül a Barátság
úti rendelő parkolója és a meglévő rész is új burkolatot kap.
Sor kerül a csónaktározó tervezésére és kivitelezésére. Megújul a kerékpárút a Nyárfa és a
Kölesdi utca között. Készülnek
a Haladás, a Vörösmarty, a Kinizsi, a Keskeny, a Híd és az
Újtemplom utcák út- és közműfelújításának tervei, és még
sorolhatnánk tovább a beruházási, felújítási munkákat. A
költségvetésben nem különített
el előirányzatot a képviselőtestület a panel- és a hagyományos épületek energiatakarékos felújítására, de az állami
pályázat megjelenését követően a tartalékok terhére lesz lehetőség forrás biztosítására. A
felhalmozási céltartalék 219
millió forint, melynek terhére a
gazdasági bizottság döntése
alapján az intézmények és a
polgármesteri hivatal kisebb
felújítási munkái valósulhatnak meg.
Annak ellenére, hogy a forrásszabályozás változása Paks
Város Önkormányzat számára
is kedvezőtlenebb pénzügyi
helyzetet teremtett, az önkormányzat pénzügyi kondíciói az
átlagosnál kedvezőbben alakulnak a település kiemelkedő
adóerő-képessége és az előző
években képződött, magasnak
mondható tartalékképzés következtében. A korábbi években fejlesztési célra felvett hitelek törlesztése az önkormányzat hitelképességét figyelembe véve nem okoz pénzügyi feszültséget.
Pakson 2011-re is egy biztos
lábakon álló, stabil költségvetést sikerült összeállítani, amit
a képviselő-testület március
20-i ülésén egyhangúan fogadott el.
Szántóné dr. Novák Eszter
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Atomerőmű

Rogán: az atomerőmű léte elemi érdek
Az Országgyűlés Gazdasági és
Informatikai bizottsága kedden a
paksi atomerőműben tartott
ülést, és annak vezetőitől kapott
részletes tájékoztatást az üzemeltetésről, biztonságról, illetve az
üzemidő-hosszabbítás és bővítés
előkészületeiről. Rogán Antal, a
bizottság fideszes elnöke ezt követően azt mondta, hogy pártállástól függetlenül minden bizottsági tag egyetértett abban, hogy a
paksi atomerőmű biztonsága kiváló és példaértékű.

– A magyar gazdaságnak és az
országnak elemi érdeke, hogy a
lehető leghosszabb időn keresztül és legjelentősebb arányban
vegye ki a részét Paks a hazai
áramtermelésből – fogalmazott.
Ezt egyrészt a biztonság iránti
elkötelezettség, másrészt az indokolja, hogy Pakson állítják elő
legolcsóbban és a környezetet
legkevésbé terhelő módon a villamos energiát. A paksi atomerőműben indulása óta folyamatosan mindent elkövetnek a biz-

tonságos működés érdekében.
Paks biztonság szempontjából
kiváló, minden bizonnyal a
fukusimai események miatt elvégzendő stresszteszten is helytáll, hangsúlyozta. Ha az ország
be akarja tartani klímavédelem
terén tett vállalását, szükség van
az üzemidő meghosszabbítására
és a bővítésre is, szögezte le
Rogán Antal.
A bizottság jobbikos alelnöke,
Volner János az új blokkok létesítésének előkészületei kapcsán

alakuló nukleáris klasztert emelte ki. Mint mondta, az, hogy a
paksi atomerőmű ily módon segíti a hazai kis- és középvállalkozások felkészülését arra, hogy
a lehető legnagyobb arányban
vállaljanak szerepet a beruházásban, követendő példa lehetne
minden állami vállalat számára.
– Ha a közgondolkodásban ez
általánossá válik, erősíti a nemzetgazdaságot és a közjót szolgálja – mondta Volner János.
Vida Tünde

Még mindig a paksi áram a legolcsóbb
Éves rendes közgyűlést tartott a
Paksi Atomerőmű Zrt., ahol az
elmúlt év pénzügyi zárása mellett az idei esztendő fejlesztéseiről is tárgyaltak. A közgyűlés
194 milliárd 879 millió forint
mérleg-főösszeggel fogadta el a
társaság 2010. évi beszámolóját
és üzleti jelentését. Az adózott
eredmény 19,063 milliárd forint
– kétmilliárddal több, mint tavaly –, amelyből 19,053 milliárd forintot osztalék formájában

a tulajdonosoknak kifizet a társaság, tudatta közleményben a
PA Zrt.
Mittler István kommunikációs
igazgató kiemelte, hogy 2010ben a villamos energia értékesítési átlagára a múlt évben is a
legalacsonyabb volt az országban. Az 1 kWh villamos energiára jutó árbevétel 2010-ben
11,16 forint volt, egy évvel korábban pedig 10,67 forint,
amely szintén a legolcsóbb.

Ahogy arról a társaság korábban beszámolt, a paksi atomerőmű történetének legjobb termelési eredményével, 15.761 GWh
villamosenergia-termeléssel zárta a múlt évet, részesedése a hazai villamosenergia-termelésből
42,1 százalék volt. Mittler István
tájékoztatása szerint a közgyűlés
elfogadta a részvénytársaság
2011. évi üzlet- és fejlesztéspolitikáját is, lezárta a teljesítménynövelési projektet és módosította

a társaság alapszabályát, illetve a
felügyelőbizottság ügyrendjét. A
kommunikációs igazgató rámutatott, hogy az idei év kihívásai
között szerepel a már meglévő
blokkok üzemidejének meghosszabbítása. – Terveink szerint
decemberig beadjuk az Országos
Atomenergia Hivatal Nukleáris
Biztonsági Igazgatóságához az
1. blokk üzemidejének meghoszszabbítását célzó engedélykérelmet – fogalmazott.
-vt-

Az idei év különlegessége
volt, hogy a döntőre megjelent az elmúlt öt esztendő feladatainak gyűjteménye könyv
alakban, egyébként a megszokott formában zajlott az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, az Energetikai
Szakközépiskola és a Szilárd
Leó Tehetséggondozó Alapítvány által szervezett megméretésre idén 54 középiskolából 410 diák jelentkezett, ami
az előző évekhez viszonyítva
átlagosnak tekinthető. A 910. évfolyamosok közül tíz, a
felsőbb évesek kategóriájában pedig húsz diákot hívtak
be az előzetes forduló után a
döntőbe.

Idén az örökös házigazda
Energetikai Szakközépiskolából
nem volt döntős versenyző. Szilárd Leó születésének 100. évfordulójára, Marx György professzor ötlete nyomán rendezték
meg első alkalommal a megméretést 1998-ban. Aztán hagyomány lett az egyszeri alkalomra
tervezett tudáspróbából, amelynek tematikája 2003-ban változott, azóta a fiatalok érdeklődésének megfelelően, a modern fizika áll a fókuszban. A fizikaverseny háromnapos rendezvény. Első nap a diákok atomerőmű-látogatáson
vesznek
részt, a második nap a vetélkedésé, amelynek keretében elméleti, számítógépes és mérési feladatokat oldanak meg a döntő-

sök, a záró napon pedig megismerhetik a helyes megoldásokat
és a végeredményt. A tehetséggondozó tudáspróbát, amellyel
igyekeznek a diákok érdeklődését felkelteni a természettudományok iránt, az ifjabbak között
Szabó Attila nyerte meg Pécsről,
az idősebbeknél pedig Varga
Ádám szerepelt a legjobban Szegedről. A legeredményesebb iskolának járó Marx György-vándordíjat a pécsi Leőwey Klára
Gimnázium nyerte el, a felkészítő tanárokat elismerő Delfin díjat a pécsi oktatási intézmény tanára, Simon Péter vehette át, illetve tanári különdíjat kapott
Zsigri Ferenc, az ELTE Apáczai
Csere János Gimnázium tanára
Budapestről.
-kgy-

Fotó: Molnár Gyula

Könyv alakban a fizikaverseny feladatai
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Tavaszi művészeti hetet tartottak a paksi Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a Liszt Ferenc év jegyében. A programsorozatban bemutatótanítás, hangversenyek, házi zenei verseny, irodalmi est és képzőművészeti foglalkozás szerepelt. A rendezvény tapasztalatai megerősítették a szervezőket abban, hogy van igény
az egyébként hagyományteremtő szándékkal életre hívott fesztiválra.
A paksi művészeti iskolában
folyamatosan rendeznek házi
zenei versenyeket, kiállításokat, koncerteket, előadásokat,
ami jó alapot adott az első művészeti hét megrendezésének.
Az iskola szakmai kapcsolataira és saját erőforrásaira támaszkodó rendezvénysorozat
nyitányaként Bánky József
zongoraművész tartott bemutatóórát az iskola növendékei-

Fotó: Molnár Gyula

Tavaszi fesztivál a művészeti iskolában

nek bevonásával. A nyolcvanegyedik életévében járó művész, aki jelenleg is tanít a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán, komponál és koncertezik, a bemutatótanítást
követő esten Liszt Ferenc műveiből adott hangversenyt.
Bánky József elmondta, számára is újdonság volt alapfokú művészetoktatásban órát
adni, hiszen eddig csak közép-

és felsőfokon tette ezt, de nagyon kedves emlék számára
ez a délután, a növendékek
felkészültek és érdeklődőek
voltak. Önálló koncertjére jellemzően az ismertebb Lisztdarabok közül válogatott, de a
repertoárban szerepelt egy
francia író regényén alapuló
zenemű, az Obermann völgye
is, amelyben a szerző az emberi lélek vívódását és fejlő-

dését tárja elénk. A fesztivál
folytatásában „kézen-közön”
címmel a képzőművészeti ág
szervezésében tartottak foglalkozást a Paksi Képtárban,
ahol a főszerep a játéké volt
festékkel, agyaggal és szénnel, a művészeti iskola kamaratermében pedig a zeneművészeti ág hagyományos zenei
versenye zajlott, idén kamaraegyüttesek részvételével, és
most első alkalommal meghívott szakemberekből álló zsűri előtt.
A költészet napja is megjelent a programokban, az önkormányzattal közös szervezésben József Attila verseire
készült pódiumestjét adta elő
Orbán György. A hetet az iskola egykori növendékeinek
hangversenyével zárták, fellépett zongorajátékkal Tóth
Emese és Bíró Alexandra, Fekete Kármen, illetve Rykala
Abigél hegedült.
-gyöngy-

A paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákjai képviselik a
paksi kistérséget az általános
és középiskolások kategóriájában is az idei országos elsősegélynyújtó verseny Tolna
megyei döntőjében. A felmenő
rendszerű vetélkedés városkörnyéki fordulójában összesen nyolc csapat vett részt.
Negyven esztendeje annak,
hogy a Magyar Vöröskereszt
meghirdeti országos elsősegélynyújtó versenyét. Az idei
paksi-városkörnyéki fordulóra
az általános iskolák kategóriájában Pálfáról érkezett csapat,
illetve a paksi Balogh Antal és
a Bezerédj általános iskolákból. Középiskolás formációk
érkeztek a három paksi iskolából és két dunaföldvári tanintézményből. A diákoknak egy
elméleti és öt gyakorlati fel-

adatban kellett számot adniuk
felkészültségükről, utóbbiak
között volt artériás vérzés ellátása, közúti baleset három sérülttel, áramütés, félrenyelés
és gyógyszermérgezés kezelése. Árki Eszter mentőtiszt, a
zsűri elnöke elmondta, hogy
egy artériás vérzésnél vagy
szívmegállásánál a mentők kiérkezéséig nyújtott azonnali
segítség életet menthet. A
mentősök tapasztalata az,
hogy a lakosság nemigen járatos az elsősegélynyújtás terén,
ezért jó lenne, ha nemcsak a
jogosítvány megszerzéséhez
kapcsolódna ilyen irányú oktatás. A diákok versenyen nyújtott teljesítményét úgy értékelte, hogy az újraélesztés technikája nem volt mindig tökéletes, de szakemberként tudják,
hogy ez nagy tapasztalatot és
állandó gyakorlást igényel.
Egyébként a versenyzők ügye-

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Életmentő elsősegély

sek, jól felkészültek voltak,
felismerték a szituációkat, illetve az alapvető teendőket és
komoly ellátási hiba nem fordult elő. Az általános iskolások kategóriájában harmadik a
paksi Bezerédj Általános Iskola, második a pálfai általános
iskola csapata, a középiskolásoknál bronzérmes az Energetikai Szakközépiskola, második

a dunaföldvári szakképző iskola formációja lett. A verseny
abszolút győzteseként a paksi
Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
végzett, mindkét kategóriában
ők képviselik térségünket a
Tolna megyei fordulón, amelyet április 27-én, Szekszárdon
rendeznek.
Kohl Gyöngyi
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A cél, hogy jól válasszanak szakmát

mánerőforrás Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit
Kft. hirdette meg. A csütörtöki
versenyt házi fordulók előzték
meg az iskolákban, s az onnét
továbbjutó csapatok kerültek a
döntőbe. A verseny záró fordu-

lójában a gyerekek számos kreatív elméleti és gyakorlati feladat, többek között szakmatotó, activity és szerszámböngészde során mérték össze tudásukat, az induló csapatok közül végül a madocsai általános
iskola diákjai voltak a legeredményesebbek. A kistérségi
döntő keretén belül értékelték
és jutalmazták az ugyancsak
szakmákhoz kapcsoló rajzpályázat alkotásait is, melyre hat
általános iskolából 96 mű érkezett. Ezek felhasználásával
munkafüzet készül, amiből
praktikus információkhoz juthatnak az ötödik osztályos diákok. A Mesterségem címere
döntőjében a dobogós helyezést elérő csapatok az oklevél
mellé tárgyjutalmat is kaptak.
-md-

Beszélgetés a kertről, növényekről; tanácsadás, ötletbörze. Erre kínál alkalmat az érdeklődőknek a Paksi Kertbarát
Egyesület tavaly kezdeményezett Nyitott kertek programjával. Akkor tizenhárman fogadták a vendégeket, idén már tizenöten. A látogatók száma is
emelkedett az előző évhez képest, ami valószínűleg annak
köszönhető, hogy nagyobb
hangsúlyt fektettek a lehetőség
beharangozására. A Márkos
család is kinyitotta kertjét,
amelyet a beköltözésüket kö-

vető második évben kezdtek
újjávarázsolni. Udvarukon ma
egy csodálatos kert díszeleg kis
kerti tóval és rengeteg virággal.
A család minden tagjának
munkáját dicsérő megvalósításhoz szakkönyvekből, televíziós sorozatból és saját kútfőből merítették az ötleteket.
A Paksi Kertbarát Egyesület
szeretné, ha a következő Nyitott kertek programban még
többen vennének részt akár
vendégként, akár vendéglátóként. Egyesületi tagság nem
feltétel.
-gyöngy-

Fotó: Molnár Gyula

A kistérség általános iskoláiból
12 csapat mérte össze tudását a
Mesterségem címere elnevezésű pályaválasztási vetélkedőn
Pakson, ahol a tanulók játékos
feladatok során ismerkedhettek
meg a térség különböző hiányszakmáival. A program célja az
volt, hogy a gyerekek a szükséges ismeretek birtokában jól és
további előmenetelüknek megfelelően választhassanak pályát, mondta Feilné Szombat
Csilla, a regionális munkaügyi
központ paksi kirendeltségének
vezetője. Tell Edit alpolgármester a zsűri egyik tagjaként
kiemelte, a fiatalok sikeres pályaválasztása és elhelyezkedése kiemelkedően fontos, ezért
az önkormányzat rövid- és középtávú munkaerő-gazdálkodási és képzési tervének elkészí-

téséhez felmérést készít a hiányszakmákhoz tartozó cégek
munkaerő-felvételi lehetőségeiről. Az újszerű vetélkedőt a
paksi kistérség 6-7. osztályos
tanulói számára a paksi kirendeltség és a Dél-Dunántúli Hu-

Nem órarend szerint zajlott a
tanítás, nem szólalt meg a
csengő és a szünetek is elmaradtak egy héten át a Bezerédj
Általános Iskolában. Az intézmény hagyományos projekthetének témája ezúttal az
egészséges életmód volt.
Harmadik alkalommal szervezett projektoktatás-sorozatot a
Bezerédj Általános Iskola és
Diákotthon. Idén először egy
héten keresztül tartott a rendezvénysorozat. A központi téma
az egészséges életmód volt, feldolgozására öt alprojektet alakítottak ki, egyebek mellett a helyes táplálkozás és tisztálkodás,
valamint a mozgás témaköreiben, majd ezeken belül a pedagógusok hirdettek különféle lehetőségeket, amelyekre a diákok érdeklődésüknek megfelelően jelentkezhettek. Összesen
34 csoportban dolgozhattak a
diákok az alsó, a felső és a
gyógypedagógiai tagozaton.

Nem órarend szerint zajlott a tanítás, a gyerekek a kiscsoportokban tevékenykedtek és gyűjtötték az ismereteket a választott témakörök szerint. Járták a
megyét, a várost, így szereztek
egyre több ismeretet tanáraik és
külső szakemberek közreműködésével az egészséges életmódról. Voltak, akik főztek, mások
fodrászhoz, kozmetikushoz,
bioboltba, üzletekbe, pékségbe
vagy éppen az Erzsébet Nagy
Szállodába látogattak, de a legkülönbözőbb mozgásformákat
is kipróbálhatták, így egyebek
mellett a jógát, az aqua- vagy
éppen a zumbafitnesst. A projektzáró rendezvényen minden
csoport beszámolt munkájáról:
mozgásos bemutatókkal, plakátkészítéssel, saját film vetítésével, és akadt, aki térbeli társasjáték megalkotásával adott
számot a megszerzett ismeretekről. A legsikerültebb produkciókat kirándulással jutalmazta
az iskola.
-dal-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fókuszban
az egészség
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Összefognák a civileket
a Virtuális Civil Ház felületén
zajlik majd, mely a Nemzeti
Civil Alapprogram és a Paksi
Atomerőmű Zrt. támogatásával jött létre. Az aktív munkát
hosszas felkészülés előzi meg,
a hétfői megbeszélésen megalakult háromfős bizottság feladata lesz például a Civil
Kerekasztal szervezeti és működési szabályzatának megfogalmazása, valamint a paksi
szervezetek személyes tájékoztatása az együttműködés
megalakulásáról, mondta el
Bodó Katalin.
Matus Dóra

csolat kiépítése lesz. A közös
munka többek között a rendezvények összehangolását, a civil napok újbóli megszervezését, a közös tapasztalatcserét
és érdekérvényesítés kiépítését
segítheti elő, de hosszú távú
tervként jelenhet meg egy civil
alap létrehozása is, mondta el
Ferenci Richárd. A kerekasztal megalakítását tavaly már
megelőzte egy igényfelmérés,
az előkészítése pedig Bodó
Katalin és dr. Hanol János
közreműködésével valósult
meg. A tervek szerint a résztvevők közötti operatív munka

Paksi borok
Dunaföldváron

Húshagyó est
a főzőklubban

Dunaföldváron, a Duna-menti
települések számára meghirdetett borversenyen gyarapították
érmeiket a paksi borászok. A
dunaföldvári vár Ispánházában
tartott bormustra fővédnöke
Pálffy István, a KDNP országgyűlési képviselője volt. A
Dunaföldvári Szent Rókus
Borlovagrend által harmadszor
meghirdetett versenyre harmincegy településről, köztük
két határon túliról érkeztek borminták. A 258 mintából 32 érkezett Paksról 21 termelő pincéjéből. Az értékelésben több
mint harminc borbíráló vett
részt, köztük Paksról Kern Ferenc, Szedmák István és Polgár
Zoltán. A tavalyi rossz évjárat
ellenére jó eredmények születtek: 31 arany, 75 ezüst és 77
bronzérem talált gazdára. A
paksiak 22 érmet hoztak el: 4
aranyat, 12 ezüstöt és 6 bronzérmet. Kovács Zalán és Tilki
Péter egy-egy, Szedmák István
két aranyéremmel gazdagodott.
Ezúttal a Kovács pince 2010-es
rozéja, Tilki Péter 2007-es
merlot-ja, valamint Szedmák
István 2009-es vörös cuvée-je
és 2010-es chardonay bora ért
aranyat.
-vida-

Évtizedes működése során első
ízben rendezett nyilvános
programot a Reform Főzőklub.
A vegetáriánus ételek és a
vega ételkészítés iránt érdeklődőket hívták programjukra.
Mint Wollner Pál, a klub egyik
tagja elmondta,
sikerrel,
hiszen több mint harmincan
vettek részt a Nagy Zsuzsa

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Tizenegy civil szervezet képviselője tartott fórumot a héten
a Paksi Civil Kerekasztal megalakításának előkészítése kapcsán. Ferenci Richárd a program egyik rendezőjeként elmondta, a szerveződés célja,
hogy a Pakson működő, bejegyzett nonprofit szervezeteket összefogja, és közös gondolkodásra ösztönözze olyan
kérdésekben, melyek valamennyit egyformán érinthetik.
Az együttműködés első nagy
feladata a kommunikáció elindítása és a város közel 200 bejegyzett szervezete közti kap-

vendégszakács közreműködésével összeállított menüsor elfogyasztásában, s hallgatták
meg azt követően a főzési tanácsokat. Az asztalra kovásztalan
burgonyaropogós, erdei gombakrémleves és burgonyagratin került gabonakolbásszal.
Desszertként pedig magvas
csavartat tálaltak fel.
-vt-
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Megvan
a város bora
Idén Hirczi Ferenc 2009-es
cuvée-jét és a Danubiana Bt. által készített sauvignon blanc-t
választották Paks város borává.
Az önkormányzat és a hegyközség által meghirdetett paksi borversenyen idén a nevezett minták több mint háromnegyede érmes lett. A mintaszám viszont
jóval a tavalyi alatt maradt, idén
csak 141 bor került a bírák elé.
Ez – ahogyan Kanczler Isvánné,
a hegyközség elnöke mondta –
az ország szinte minden versenyén tapasztalható. Az elmúlt
esztendő ugyanis olyannyira
kedvezőtlen volt, hogy sokan
úgy döntöttek, nem értékeltetik
a tavalyi szőlőből készült borukat. A tény, hogy ami végül a
paksi borversenyen megméretett, zömében érmes lett,
Kanczler Istvánnét meglepte és
örömmel töltötte el. Kiemelte,
hogy egyre nagyobb szakértelem jellemzi Pakson a termelőket. Idén csupán két mintát kellett kizárni, a többieknél pedig
legfeljebb apróbb kezelési hibákra bukkantak a bírák.
A tavalyi év a fehérborkészítőknek kedvezett, így friss, gyümölcsös borok készültek. Ezt az
eredmény is tükrözi: 46 mintából négy aranyat, 10 ezüstöt, 15
bronzot ért. Az időjárás a
rozéborok készítőinek is kezére
játszott, ennek eredménye az,
hogy 11 mintából 9 lett érmes,
míg a kilenc siller mindegyikét
éremmel jutalmazta a bírálóbizottság. Az idei borversenyen
nem termett babér az új vörösboroknak, csupán egy ért el
aranyminősítést, az óborok viszont jól szerepeltek, az összes
versenyen induló 2009-es aranyat ért. A vörösboros kategóriában még gazdára talált 28 ezüst
és 17 bronzminősítés is. A legmagasabb pontszámot Fehér József 2010-es olaszrizlingje és a
Mayer pincészet zweigelt bora
érte el, a legeredményesebb termelőnek pedig Fehér József,
Hirczi Ferenc és Kiss Károly bizonyult.
-tünde-
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– A városban több kerékpárút
épült és újult meg az utóbbi
időben. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogyan
kell közlekedni a biciklisávokon, milyen szabályok vonatkoznak a két keréken közlekedőkre, illetve a gyalogosokra.
Mi, akik régóta kerékpározunk, úgy gondoltuk, egy népszerűsítő program mindenképp
hasznos lehet, és szabadidős
kikapcsolódásnak is remek –
mondta el a főszervező, Veisz
Zsuzsanna.
A komplex hétvégi eseményt
két hónapig szervezték, melyet
az időjárás is kegyeibe fogadott, így 126-an pattantak nyeregbe vasárnap délelőtt. A kerékpározók bejárhatták a várost, közben játékos ügyességi
feladatokat oldhattak meg. A

polgármesteri hivatal előtt a
rendőrség szakemberei várták a
bringával érkezőket. Herman
Gábor közlekedési alosztályvezető elmondta, áprilisban fokozott ellenőrzés keretében vizsgálják a bicikliseket, és sajnos
még mindig akad probléma.
– Szomorú, hogy a mai napig
többen meglepődnek azon,
hogy kötelező tartozékai is
vannak a járműnek, így a világító- és a fékberendezések. Tapasztalataink szerint egyre többen tekernek ittasan, mely
szintén büntetést von maga
után – tette hozzá a Paksi
Rendőrkapitányság munkatársa. Anohim Nikita jogosítvánnyal még nem rendelkezik,
ezért sokat biciklizik a városban. Ha nem lyukas a hátsó kereke, bátran felpattan a drót-

Ünnepek, vallási
kultuszok, szertartások
az ókori Rómában

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

A Familia Gladiatoria történelmi hagyományőrző egyesület bemutatóján keresztül megtudhatjuk, milyen ünnepeket hogyan ültek meg
az ókori rómaiak, milyen külső hatások alakították hitvilágukat,
hogyan próbálták befolyásolni, illetve megismerni sorsuk alakulását, milyen képzeteik voltak a halálról, túlvilági életről. A nap folyamán lehetőség nyílik ünnepi szertartások dramatizálására is.

2011. május 10. (kedd) 14:00–15:30
Városi Múzeum (Deák F. u. 2.)
A programon való részvétel ingyenes!
Előzetes egyeztetés és jelentkezés:
Konkoly Lilla, 20/883-0374
A programok a TÁMOP 3.2.8/10/B „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok
oktatási-képzési szerepének erősítése című
projekt keretein belül valósulnak meg.

szamárra, mivel szerinte Pakson, két keréken közlekedni
biztonságos.
– Nagyon egyenletesek a település kerékpárútjai, élmény
rajtuk haladni. Nincs semmi
akadály, zökkenő, így könynyedén eljuthatok oda, ahova
szeretnék – fogalmazott a fiatalember. Az ürgemezei strandnál extrémsport-bemutatót is
láthattak az érdeklődők, a paksi
és dunaújvárosi fiatalok különleges trükkökkel szórakoztatták a publikumot. A Horgos
testvérek a triál szakágban jeleskednek, Attila egyszeres,
Máté háromszoros magyar bajnok. A kerékpározás ezen vállfaja Magyarországon még gyerekcipőben jár, így sok a nehézség, többek közt gyakorolni
sem mindenhol lehet.

– Dunaújvárosban van egy
kiépített pályánk erre a célra. A
raklapokat, rönköket tetszés
szerint építhetjük, pakolhatjuk,
így könnyebb megtanulni az
újabb elemeket. Sajnos nem
minden városban van ilyen lehetőség, így az ottani fiatalok
többnyire városfalakon, csatornafedőkön tréningeznek. Ez a
lakosokat legtöbbször érthetően zavarja – értékelte a hazai
viszonyokat Horgos Máté. A
szervezők meglepetésekkel is
szolgáltak a résztvevőknek,
így a benevezett családok,
munkahelyek, csapatok és
egyéni indulók között vacsorameghívás, fürdőbelépő és
egyéb nyeremények találtak
gazdára. A legaktívabb iskola
a Bezerédj volt, jutalmuk egynapos kirándulás lett. -efgé-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A kerékpárutakat és a sportos
életmódot népszerűsítették

MUNKAVÁLLALÁSRA
is alkalmas, háromnyelvű
OKLEVELET adó
MASSZŐRTANFOLYAM
indul
Szekszárdon június 4-én,
Pakson június 3-án,
Bonyhádon június 7-én.
Ára (részletfizetéssel):
45.000Ft
Érdeklődni:06-30/30-21-487
Nyilv.szám: 0111-2011

Kérjük támogassa az
„Együtt a parlagfű ellen” Alapítványt
személyi jövedelem adója 1%-ával,amennyiben fontosnak tartja alábbi célkitűzéseinket:
– Alapítványunk előtérbe helyezi a környezettudatos nevelést
– nagy hangsúlyt fektetünk a Szelektív hulladékgyűjtésre,
– több helyi programunkkal szeretnénk hozzájárulni Paks és környékének virágosabb, parlagfű-mentesebbé tételéhez
– támogatjuk az egészségmegőrzést és betegségmegelőzést, ezért sóbarlangot működtetünk és
gyógy-úszást szervezünk
Adószámunk:
18852730-1-17
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A zöldellő flóra ébredésével, a
rügyek kipattanásával egy időben az aktív túraszezon is megkezdődik. A hosszúra sikerült
tél után beköszöntő tavasz kétségkívül örömmel tölt el minden természetjárót. A közkedvelt mozgásforma számtalan lehetőséget kínál a paksi túrabarátoknak is: erdei kirándulás, teljesítmény- és magashegyi túra,
vízi túra és sátortábor, kerékpártúra és nordic walking várja a
sportolni, mozogni vágyókat,
sorolta Török Erzsébet, a Demeter Egyesület titkára.
A túrafajták típusa különböző,
ennek ellenére egyik sem igényel különleges felkészültséget.
A mozgás kellemesen fárasztó,
általában nem megerőltető,
ezért nemtől és kortól függetlenül bármely általános edzettségű ember teljesíteni tudja,
árulta el Török Erzsébet. Túrázni egész évben érdemes, hiszen
a természet minden évszakban
más arcát mutatja, a programok
típusát tekintve pedig mindenki
megtalálja a maga számítását.
Az erdei gyalogtúrák különösebb felkészülést nem igényelnek, felszerelésnek elegendő a
bokát stabilan tartó, vízálló túrabakancs és a szabad mozgást
biztosító, jól szellőző, időjárásnak megfelelő öltözet. A program általában egynapos, ezért a
kirándulók egy közelben lévő
tájegységet látogatnak meg. A
körülbelül 15 kilométeres táv
során alkalom nyílik megcsodálni a környezet szépségeit.
Többnapos kirándulások keretében a túrázók az ország távolabbi tájegységeit is meglátogatják, ilyenkor a program során a természeti kincsek mellett
hazánk épített örökségét is
megtekintik a résztvevők, ezért
tökéletes lehet hétvégi kikapcsolódásnak is. Ugyanakkor a
teljesítménytúra lényege már
nem a természetjárás, a jelentkezőnek meghatározott időre,

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A bakancstól a nordic botig –
a túrázás nem megy ki a divatból

meghatározott távot kell teljesítenie. A terepek hossza különböző, de a 40, 50 és 60 kilométeres útvonalakon általában már
gyakorlottabb túrázók indulnak. A legbátrabbak a magashegyi túrázás különleges élményét is megismerhetik, ennek a
nyári évszakban van szezonja.
Az egyesület Szlovákiába,
Szlovéniába és Ausztriába szervezett már hegyi túrát. Ezek a
helyszínek sajátosak, a meredek
lejtők és a meteorológiai viszonyok eltérőek a hazaitól. 2000
méterig bárki nekiindulhat, de
öltözködésnél érdemes figyelembe venni, hogy a levegő 100
méterenként fél fokkal hidegebb. A magashegyi túrázás
igen népszerű, mert a levegő jóval tisztább, por- és baktériummentes, ezért egyszerre üdít,
frissít és gyönyörködtet. A túrázás minden típusa nagymértékben növeli a szív, a tüdő és a láb
izomzatának erejét, javítja az
állóképességet, csökkenti a vér
zsír- és koleszterintartalmát.
Azonban a magashegyi túrázásnak vannak veszélyei is, ezért
2000 méter felett már csak
egészségeseknek, jó kondíciójúaknak ajánlott. Különleges élményt nyújt a természetjáróknak az egyesület erdélyi nomád
sátortábora is. A háromnapos
rendezvényt minden évben az

Erdélyi Kárpát Egyesület szervezi, idén Torda közelében a
Jára völgyében, a Gyalui-havasok területén lesz. Az immár
huszadik alkalommal megrendezésre kerülő jubileumi tábor
színes programokkal várja az
érdeklődőket, többek között
lesz autóbuszos honismereti túra, magashegyi túra, esténként
pedig különböző előadások, élménybeszámolók nyújtanak
tartalmas időtöltési lehetőséget
a túrázóknak. A program a határon túl élő magyarokkal való
találkozásra is kiváló alkalmat
biztosít, mondta el Török Erzsébet. A paksi sportkedvelők
körében két éve egy teljesen újszerű mozgásforma, a nordic
walking is hódít, amit a helyiekkel Körösztös Lívia szakképzett tréner ismertetett meg. Ez

nem más, mint egy fitneszséta
speciálisan kialakított botokkal.
A különleges járástechnika eltér a hétköznapi gyaloglástól: a
lépések megnyúlnak, a törzs alsó és felső része ellentétes
irányba fordul, ezért mind a lábak, mind a törzs izomcsoportjait intenzíven megmozgatja. A
nyugodt tempójú „síjárás” nagy
előnye, hogy a botoknak köszönhetően jelentősen csökken
az izületek, térdek terhelése, így
nem csupán az egészséges, átlagos felépítésű és kondíciójú
embereknek ajánlott. A nordic
walking a rendszeres testmozgás remek kezdete lehet azok
számára is, akik mozgásszegény életmódot folytatnak és
egy hosszabb túrába nem mernek rögtön belevágni.
Matus Dóra

Téli álmából nem csupán a természet, a kullancsok hada is ébred,
melyekből nem egyszer szállítunk haza is egy-egy erdei, mezei
kirándulást követően. A rovar több kórt is terjeszthet, így túrázáskor hosszú szárú, betűrt ruházat ajánlott, hogy az alacsony ágakon
és a fűszálak fonákján várakozó élősködő ne juthasson a bőrre.
Természetjáráskor legyünk körültekintőek: kerüljük a sűrű bozótokat, aljnövényzetet, viseljünk sapkát, a hosszú hajat fogjuk össze. A rovarriasztók és az oltások is hasznosak, emellett séta, biciklizés és futás után célszerű átvizsgálni a hajlatokat, a fejbőrt és
a fül mögötti területet. Ahogy az egész országban, a Dunántúlon
is találkozhatunk kullanccsal a fás, bokros területeken. Ha időben
felfedezzük magunkon és 24 órán belül eltávolítjuk az élősködőt,
kicsi a fertőzés esélye.

Paksi Hírnök
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Üdvözlet Paksról!

A Szentháromság tér
A Paks óvárosában található, a Deák
Ferenc utcáról nyíló, a régi paksi temetőkhöz, a Vörösmalom dűlőbe és a
Malomhegyre vezető utak kereszteződésében kialakult tér nevét az
1818-ban itt felállított Szentháromság-szoborról kapta, bár hivatalossá
természetesen jóval később, 1935
után vált. A kommunizmus évtizedeiben elnevezését Béke térre változtatták, de 1994-ben az itt lakók kezdeményezésére ismét visszakaphatta
eredeti nevét.
A tér közepén álló szoborcsoport jellegzetes vallási-fogadalmi építmény, a
XVIII. század közepétől terjedt el, a
pestis- és kolerajárványok pusztításai
után az életben maradt hívek a pusztító
kór áldozatainak emlékére, a járványok
elkerülésének reményében állíttatták fel.
A Szentháromság-szobrok szabadtéren
álló, oszlopon elhelyezett alakjai a trónszéken ülő tiarás Atya, ölében a keresztre feszített Fiú, fölöttük galamb képében a Szentlélek. Magyarországon elterjedt mintája a bécsi Grábenen áll, amelyet I. Lipót császár (1682-1693) állíttatott fel.
E szobrok hozzátartoztak a közép-európai barokk városkép ünnepélyes megjelenítéséhez, szakrális atmoszférájához.
A Szentháromságról szóló tanítás érdekes módon összekapcsolja az egyébként
sok mindenben gyökeresen eltérő nézeteket valló keresztény felekezeteket. Római katolikusok, keleti ortodoxok és
protestánsok (beleértve az evangéliumi
keresztényeket) egyaránt hiszik a Szentháromságról szóló tant (az unitáriusokat
kivéve), s ez is magyarázza e szobrok általános, természetes elfogadottságát a
települések épített városképében. A hajdani Bajorországban, és különösen az
egykori Habsburg-monarchia területén
alig volt/van város, falu, ahol ne lenne
megtalálható. Hazánkban már 1692-ben
a pesti vásártéren, Tolna megyében
majd száz évvel később: Tolnán és
Bátaszéken 1794-ben, Bonyhádon 1796ban állították fel.
A paksi Szentháromság-szobor oszlopa
négyzet alapú, emelt oltáron áll, amire
lépcsők visznek fel, négy sarkán a városvédő szentek alakjai állnak: Szent
Flórián, Szent Sebestyén, Szent Rókus

és Szent Dömötör. Oszlopa négyzet alapú hasáb, tetején az Atya felhőkön ül,
mellette a Fiú, kezében kereszttel, s felettük a Szentlélek galamb képében. Felállítása óta többször renoválták, amelynek költségét alapítványi birtok biztosította: 1335 négyszögöl szántó, ami
ugyan adóköteles volt, de évi tiszta jövedelme 1909-ben 9 korona 18 forintot
tett ki.
Pákolitz István önéletrajzi prózakötetében leírja, hogy édesapja a katolikus
templom harangozójaként kapott fizetését kiegészítendő, Krómer körösztpapánál kőművessegédként dolgozott. Tanult mestersége is ez volt, így az ő feladata lett az árlejtést elkészíteni. „… az
árlejtés pedig annyit jelent, hogy a tatarozási munkákat olcsóbban elvállalják
a körösztpapával, olcsóbban, mint más
köművesek.” Miután meg is kapták a
megbízást a szobor felújítására, a többiek megharagudtak rájuk: „…el is híresztelték: Az a nyavajaszaró Pákolic
Gyura meg a Krómer lenyomták az órabért, átujába válúták el. … És akkor
megfogadták a Krómer körösztpapával
culágernak a Császár Jóskát, aki agglegény, annak is hibás egy kicsit, ezért is
lakik a szegényházban, nincs senkije, de
culágernak jó, noha Rakács-istennek
nevezte a Szentháromság-szobrot;
azonban ezen senki sem botránkozott
meg, mert a Jóska nem tehet róla, hogy
nincs ki a négy kereke, és hogy ilyen fél-

nótás kelekótya, ettől még hordhatja a
maltert a Szentháromság tatarozásánál.”
A legutóbbi, az 1993. évi restauráláskor a műemléki védettségű építmény
felújítását Szabó Péter adjunktus irányításával a képzőművészeti főiskola hallgatói végezték el (ők újították fel a Bazársor szobrait is). Az eredeti, az időjárás viszontagságai által erősen megrongálódott szobrokat a Városi Múzeum
kőtárában helyezték el. Az egyes alakokat műteremben újraöntötték, és a helyszínen újították fel az oszlopot és az
alapzatot.
Sajnálatos, hogy az egymást követő tatarozások során az eredeti építményt
megváltoztatták: elhagyták a talapzat
lámpásait, a régi, kovácsoltvas kerítést
oda nem illő vaskerítéssel helyettesítették, legutóbb pedig a talapzat északnyugati oldaláról maradt le a felirat.
Érdemes lenne (talán a következő tatarozáskor kivitelezhető is) a régi képeslapok alapján az eredetileg emelt Szentháromság-szobrot helyreállítani.
Források: Börtsök László: Paks városképi és műemléki vizsgálata, Bp. 1954.
(Kézirat);
Pákolitz
István:
Bögrésdiákok, Bp. 1980. 93-94; Gutai
Isván: A Szentháromság-szoborról. Paksi Hírnök, 1992. december 2; Magyar
Katolikus Lexikon. A képeslap a szerencsi Zemplén Múzeum tulajdona.
Kernné Magda Irén
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Jó napot, mi újság?

Az utókornak dolgozik

Gyermek- és ifjú éveit Rakamazon, Tokajban töltötte Beregnyei Miklós. Apja molnár
volt, így a malomban nőtt fel, ami lenyűgözte. Malomipari technikumba készült, de
az ezzel járó költségeket szülei nem tudták
vállalni. Szívesen ment volna barátjával
tengerjáró hajóra, ám végül katonatiszti főiskolát végzett, ami mégsem volt megalkuvás, hiszen a műszaki pálya is vonzotta.
Ötödik osztályos korától mindig dolgozott
nyáron, hogy meglegyen a következő évre
a ruha, a tanszer: kőművesek, villanyszerelők mellé szegődött el. Ma is büszke arra,
hogy betanított segédmunkási címet kapott
és már maga faraghatta a követ az alaphoz.
A helytörténet iránti érdeklődése is ebből
az időből eredeztethető. Volt egy időszak,
amikor a falu hangosbemondóját szerelték,
járták a padlásokat, amelyek Miklós szemével nézve nem limlomot, hanem rengeteg kincset rejtettek. Amikor századparancsnok volt – amit nagyon szeretett –
honismereti mozgalmat szervezett, a hadseregben az ő századánál jött létre az első
helytörténeti múzeum. Legjobb barátja, az
azóta neves irodalomtörténész, Praznovszky Mihály volt a könyvtáros, az ő
szerepe is elvitathatatlan abban, hogy Miklós egy életre elkötelezte magát a kultúra
iránt. Paksra, az itt állomásozó katonai egységhez már kulturális instruktorként érkezett – négy évébe telt, hogy elérje Paksra
helyezését. Kulturális foglalkozások szervezése, általános iskolai oktatás volt a feladata. 1989-ben kérte nyugállományba helyezését és elbúcsúzott a katonai pályától,
amire ma is nosztalgiával tekint. A nyugdíjba vonulás nem járt együtt az aktív élet végével, csak éppen másra helyeződött a
hangsúly Miklós életében. 1989-ben a Paksi Hírnök alapító főszerkesztője lett, két évvel később az atomerőműbe szegődött,
mert az akkori városvezetés elképzelései
nem egyeztek az övével. Az újságírói, szerkesztői munka – mint meséli – nem a Pak-

Fotó: Babai István

Tenni, tenni, tenni és mozogni, megtalálni, megkeresni a feladatot, a munkát.
Beregnyei Miklós szerint ez tartja fiatalon, életben az embert, sőt ez az, ami emberré teszi. A paksi atomerőmű üzemtörténésze most az atomenergetikai múzeum gyűjteményének kialakításán dolgozik, egy könyve nyomdában, egy nyomdakészen, egy pedig folyamatban van.

si Hírnökkel kezdődött, hanem a Paksi Mozaikkal, 1984-ben. Négy évig ment, utána
„betiltották”, ő lemondott, a szerkesztőség
pedig kiállt mellette, senki nem vállalta,
hogy továbbvigye. Később, 1994-ben Paksi Tükör néven indult újra. Miklós úgy érzi,
teljesen természetes volt, hogy belecsöppent ebbe a világba, s az is magától értetődő, hogy sok új dolog születésénél bábáskodott. Mint mondja, a város kulturális életének mozgatója mindig pár ember volt.
Ahhoz, hogy előrelépjenek, szükség volt
mindig egy megszállottra… Ő pedig volt
polgári védelmi törzsparancsnok, nemcsak
a városban, a járásban is megvolt az ismeretsége, úgy gondolta, ezt kamatoztatni
kell. – Együtt éltem a várossal, éreztem az
ütőerét – fogalmaz.
1995-ben, amikor megnyílt a látogatóközpont, sokakat meglepve nem az Atomerőmű újság élére, hanem üzemtörténész
posztra pályázott. Az erőmű lapját végül
mégis sikerült elnyernie. Arra kérték, hogy
vegye át két hónapra, tíz év lett belőle.
2009-ben Miklós kérte, hogy mentsék fel,
úgy gondolta, az újság, a fotózás, az üzemtörténet, a múzeum túl sok egyszerre. A
születőben lévő atomenergetikai múzeum
építését nagyon élvezi. Már 1991-ben, amikor az atomerőműbe került, elkezdte gyűjteni a relikviákat. – Nagyon szép lesz, csak

már majdnem kinőttük, pedig úgy indultunk, hogy húsz évre lesz hely. Mára mégis odáig jutottunk, hogy nagyon meg kell
gondolni, mit fogadunk be – meséli.
A kérdésre, hogy a sok nevéhez fűződő
munka, kezdeményezés, könyvek, lapok,
helytörténeti munkák közül mire a legbüszkébb, azt mondja, szerencsésnek tartja magát, mert szinte kivétel nélkül mindig azt
csinálhatta, amit szeretett. – Ha újrakezdeném, nem hiszem, hogy változtatnék – öszszegzi. Azt elárulja, hogy egy dolgot bán
nagyon. Azt, hogy nyelvet nem beszél. Ezt
túl későn ismerte fel, most pedig – saját bevallása szerint – lusta, hogy elkezdje. Esetében a lustaság elég meglepő tulajdonság,
hiszen most éppen három könyve van megjelenőfélben. A Paks sajtótörténetét taglaló
kötet, amely a sorban a harmadik, időrendben viszont az első, nyomdában van. Kész
az itt állomásozott katonai zászlóalj története, már „csak” pénzkérdés, hogy mikor
jelenik meg, és dolgozik a Paks épített környezetét bemutató köteten, mert véleménye
szerint igen sok épületről vajmi keveset tudunk. Különösen igaz ez a hetvenes évek
közepétől. Azzal tisztában van, hogy ezt a
munkát elsősorban nem a kortársak értékelik. – Nem a mának dolgozom. Ötven év
múlva, akiket érdekelni fog a város múltja
(nem lesznek sokan akkor sem), azok ebből
tudnak majd meríteni. Engem az lelkesít,
hogy az utódaimnak dolgozom – mondja.
A munka számára létkérdés. Tenni, tenni és
mozogni szeret. Gyakran hárítja el, ha helylyel kínálják, mert állásból könnyebb mozgásba lendülni. Úgy gondolja, hogy a feladat, a munka tartja fiatalon, sőt életben az
embert. Akinek nincs teendője, és azon
kezd rágódni, hogy vége, hihetetlenül gyorsan leépül fizikailag és szellemileg is, amit
persze elkerülni nem lehet, de kitolni igen.
Ez a mentalitás nemcsak rá, feleségére is
igaz. Férje egyetértésével 1992-ben élt a
korkedvezményes nyugdíjazás lehetőségével és nyugdíjba vonult. Azóta kertészmérnöki diplomát szerzett. Három gyermekük Budapesten él, Tünde rövidesen
végez a jogi egyetemen, most gyesen van,
Miklós a „királyi televízió” híradójánál
szerkesztő, Balázs villamosmérnök. Nekik
már egyszerűbb volt, mondja édesapjuk,
akinek első generációs értelmiségiként ki
kellett taposnia az utat.
Vida Tünde
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Sport

Története legnagyobb sikerét érte el a
Paksi FC a Ligakupa elhódításával. Az
1952-ben alapított klub 2006-ban került
az élvonalba, és a tudatos, szisztematikus
munkának köszönhetően egyre jobban
szerepel az első osztályban. A 20102011-es szezonban 23 fordulót követően
lapzártánk idején második a zöld-fehér
egylet, és az első serleg is megérkezett. A
sorozatban tavaly szintén finalista PFC
akkor még alulmaradt a DVSC ellen,
idén azonban már nem volt gárda, mely
megállíthatta volna a paksiakat. Az idegenbeli 2:1-es vereségre a rendkívül hideg, szeles időben 3:0-s hazai győzelemmel válaszolt Kis Károly együttese, így
az aranyérem és a kupa mellett 21 millió
forinttal gazdagodott a klub.
– A kupadöntőnek két mérkőzése volt,
a serleget Debrecenben veszítettük el.
Akkor büntetőt hibáztunk, ziccereket
rontottunk, és nem sikerült megnyugtató előnyt kiharcolnunk. A mai meccsen
tompák voltunk – mondta el Sándor Tamás, a DVSC-TEVA pályaedzője a lefújást követően.
– Már idegenben olyan eredményre törekedtünk, hogy legyen esélyünk a paksi
találkozón a kupa elhódítására. Tudtuk, a

Fotó: Molnár Gyula

Történelmi Paksi FC-győzelem

Debrecenben elért találatunk sokat ér. Ma
az első félidőben is sikerült gólt lőnünk,
ami megnyugtatott minket. A második játékrészben már azt játszhattuk, amit szeretünk, jól védekeztünk és gyors támadásokat vezettünk. A hazai találkozó alapján megérdemelten lett miénk a trófea –
összegzett Kis Károly, a Paksi FC vezetőedzője.
A Fehérvári úti találkozón a mezőny
legjobbja egyértelműen Magasföldi Jó-

zsef volt, aki két góllal és gólpasszal segítette csapatát. – A pontrúgásból szerzett gól közelebb áll hozzám, de a lényeg a csapat sikere. Szezon közben érkeztem az együtteshez, ahol egyre több
játéklehetőséghez jutok. Igyekszem
meghálálni edzőm bizalmát, jól érzem
magam a Paksi FC-ben – nyilatkozta a
középpályás. Balog Judit ügyvezető elmondta, ez a legnagyobb siker a klub
történelmében, a kupa a fő helyre kerül.
A Debrecen legyőzését nagy fegyverténynek értékeli, hasonlóan, mint a sorozattól korábban búcsúztatott ZTE és a
Videoton elleni diadalokat. Az együttes
fő támogatója az MVM cégcsoporton
belül a Paksi Atomerőmű Zrt. A cég vezérigazgató-helyettese, Süli János is
boldogan nyilatkozott: – A kupaporondokon már korábban is készültünk arra,
hogy meglepetést okozunk, most ez
megvalósult. Gratulálok a csapatnak.
Akik kijöttek ebben az ítéletidőben,
együtt örülhettek a futballistákkal. Jól
játszottak a fiúk, kemények és eredményesek voltak, minden meccs legyen
ilyen! – értékelt Süli János, aki egyben
a labdarúgó szakosztály elnöke is.
Faller Gábor

Elődöntőben az ASE
előtt még egyenlő volt az állás. A paksi
csapat csak az utolsó percben tudott ellép-

Fotó: Molnár Gyula

Az alapszakaszbeli jó hajrának köszönhetően a harmadik helyen végzett ASE az
anyagi gondokkal küzdő, meggyengült játékosállományú Zalaegerszeggel csatázott
az elődöntőbe kerülésért. A hozzáértők sima ASE továbbjutást, 3-0-t jósoltak. Ráerősített erre az is, hogy az utolsó alapszakasz-meccsen a Gesztenyés úti csarnokban
nagyon könnyen intézték el Körtélyesiék a
Kámánt nélkülöző zalai csapatot. Horváth
Imre vezetőedző azért megjegyezte, hogy
ő óvatos duhaj, és a végén szeret nevetni,
nos ez a kijelentése az első mérkőzésen
rögtön értelmet is nyert. A vendégek óriási akarással vetették magukat a küzdelembe, az enerváltan játszó hazai társaság pedig nem tudott mit kezdeni a sérüléséből
felépült Kámánnal és az öt triplát szóró
Tóth Gergellyel. A 21 pontos (67-88), hazai pályán elszenvedett vereség azt jelentette, hogy oda a pályaelőny. A második
mérkőzésen végig kemény küzdelem folyt
a pályán, három perccel a mérkőzés vége

ni ellenfelétől. A 79-70-re megnyert mérkőzés egyik paksi hőse az idény közben
Zalaegerszegről az ASE-hoz érkezett
Vojvoda Dávid volt, aki 22 pontot dobott
volt csapata ellen. A párharc harmadik
mérkőzése is nehezen indult, a zalai fiatalok 30 percig nagyon jól tartották magukat, nem engedték ellépni Johnsonékat.
Az utolsó felvonásban a jó napot kifogó
Hodges és Vojvoda eldöntötte a kérdést, a
piros-kékek 22 pont különbséggel nyerték
a negyedik negyedet és 97-68-ra a találkozót. A negyedik mérkőzés volt talán paksi
szempontból a legsimább, a második negyed közepétől már az ASE akarata érvényesült, és végül magabiztos 66-85-ös
győzelmet arattak Sales-ék. A mérkőzésen
pályára lépett a sérüléséből felépült Mészáros Zalán is, aki decemberi térdszalag-szakadása óta először játszott tétmeccsen. Az
Atomerőmű SE a döntőbe jutásért a
Albacomp–Falco-Szova KC Szombathely
párharc győztesével fog megküzdeni. joko
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Körvonalazódik az extrémsportpark

Fotó: Molnár Gyula

– Miért pont Paksra álmodta
ezt a centrumot?
– Pakson sok a fiatal, igen
gyorsan fejlődött itt az extrém
sport, egyre több görkorist, gördeszkást lehet az utcákon látni.
Földrajzilag majdnem az ország
közepén van a város, és közlekedés szempontjából is nagyon jó
a helyzet. Paks mindig pozitívan
állt a sporthoz, ennek kapcsán
jelentős eredményeket és ismertséget tud felmutatni a város. Azt
gondolom, hogy ezt a palettát
szabad és kell is színesíteni, hisz
az extrém sportok tömegbázisa
hatalmas.
– Mit jelentene ez a városnak?
Először az ürgemezei strand új
medencéjére kiírt 2000. évi pályázatában foglalkozott Solymos Attila építész az extrém
sportokkal. A medence terve
mellett egy olyan javaslatot is
megfogalmazott, mely szerint az
Ürgemező egy szabadidőcentrum szerepét tölthetné be, és annak lenne egy olyan szegmense,
ami helyet ad az extrém sportnak is. Azóta eltelt tizenegy év,
az építész reméli, hogy tervei
egyszer megvalósulnak.
– Mekkora volt az érdeklődés
2000-ben a terve iránt?
– Minimális. Akkor jöttem rá,
hogy olyan javaslatot kell a város
vezetőinek asztalára letennem,
ami valóban felkelti az érdeklődésüket, és megcélozza a támogatást. Két évre rá megszületett
az az anyag, ami azóta szinte változatlan. Ez már alaposan körbe-

járja a kérdést, hogy lehet megvalósítani, miként lehet a strand
körülötti területet extrém sportok
céljára kialakítani.
– Honnan jött egyáltalán az
ötlet?
– Amikor először beadtam a
tervet, akkor a világon már fénysebességgel terjedt az extrémsport-őrület, és Magyarországon
is óriási lendülettel hódított,
2000 tájékán már a csúcson járt.
Ezek a fiatalok hihetetlen akrobatikus és lenyűgöző dolgokat
tudnak, ami engem megragadott, és az extrém sportok nagynagy tisztelőjévé váltam. Magyarországi művelői között az
általános iskolásoktól a főiskolásokig, egyetemistákig – gördeszkások, görkorcsolyások,
BMX-esek, kerékpárosok –
egész széles ismeretségi kört sikerült kiépítenem.

A tervezett extrémsportpark vázlata (részlet)

– Eddig háromszor tartottunk
extrémsportnapot. A legutóbbi
2009-ben országos hírnévre tett
szert, Budapesttől Szegedig érkeztek a versenyzők, meghívott
vendégünk volt többek között a
háromszoros BMX világbajnok
Schenker Benjámin is. Magyarország előkelő helyen áll a világban az extrém sportok tekintetében, de sajnos utoljára már nagyon régen, 1992-ben Csillebércen volt itthon BMX világbajnokság.
– Ki üzemeltetné a létesítményt?
– Amióta a terv létezik, a mindenkori, így a mostani városveze-

Kattári János 2001-ben kezdett el görkorcsolyázni, 2007 óta
gördeszkázik: – Sosem szerettem a csapatjátékot. Itt csak magamra számíthatok, egy trükk csak az én tudásomtól függ. A
paksi pálya azért lenne számomra kiemelten fontos, mert amióta
űzöm ezeket a sportokat, küzdöttem érte. Jelenleg Budapesten
tanulok, sajnos nagyon kevés a szabadidőm, amit erre tudok fordítani, de ha én már sokat nem is tudnék rajta gyakorolni, akkor
legalább a többieknek legyen hol fejlődni. A kezdőknek azt javaslom, védőfelszerelés nélkül ne gyakoroljanak.
Lénárt Norbert harmadik éve mountain bike-ozik: – Megtetszett, amit a nagyobbak biciklivel műveltek, és elkezdtem. Versenyszerűen csinálom, legutóbb Pécsett és Szekszárdon indultam. Speciális a bringám, erősebb és masszívabb az átlagnál,
ezért drágább is. Nagyon pozitív dolognak tartom, hogy tervben
van a pálya. Jó lenne ott gyakorolni, a fiatalabbaknak és nekünk
is sokat segítene a fejlődésben. Jelenleg a Hidegvölgy utcában
van egy földből készült pályánk, hetente 3-4 alkalommal tudok
kimenni, körülbelül tizenöten gyakorlunk együtt.
– Az extrém sportok vonzása
országosan nagy. Nincs olyan
pálya hazánkban, ami megfelelne a nemzetközi minősítésnek.
Amellett, hogy a skate park a
paksi és környékbeli fiatalok biztonságos sportolását szolgálná,
rengeteg embert vonzana Paksra.
Egy-egy komolyabb rendezvényen 8-10 ezer ember is megjelenik, egy Eb-re pedig már óriási
tömeg mozdul meg. Turisztikai
szempontból sem utolsó, a skate
parkban kialakított minőségi síkterület egyben rendezvénytér is
lenne, és a lelátóra több ezer ember is le tudna ülni.
– Volt már Pakson extrém verseny?

tés is támogatja a park létrehozását. A területet hosszú távú bérleménybe, jelképes összegért adná
át a város az üzemeltetőnek, az
elképzelés szerint a PSE-nek.
– Hol tart a projekt?
– Amennyiben akadna szponzor, akkor rögtön el tudnánk indulni. Mivel ilyen jelenleg
nincs, több lépcsőben gondolkodik a városvezetés. Jelenleg arról folynak az egyeztetések, hogy a skate parkot hogyan lehetne több ütemben
megvalósítani. Idén a költségvetésből már jut pénz az előkészítő munkákra, tereprendezésre.
Kovács József
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Tűzoltópalánták versengtek
Egy arany-, egy ezüstérem és a
legjobb összetett eredmény. Ez
a mérlege a Gróf Széchenyi
Ödön tűzoltóversenynek paksi
szemszögből. A bonyhádi tűzoltóság és a Bonyhádi Oktatási
Nevelési Intézmény hagyományosan általános iskolásoknak
hirdeti meg programját, amelyen két témakörben elméleti
tudásukról adnak számot a diáktűzoltók, illetve egy gyakorlati feladat – osztott sugárszerelés föld feletti tűzcsapról –
vár rájuk. Néhányan a megszokott nevezők közül elmaradtak
idén, így nem volt túl népes a
mezőny. A paksi Balogh Antal
Katolikus Iskola (BAKI) minden évben rajthoz áll, idén is
két hétfős csapattal indult. Az

elméleti feladatokra Jankovics
Edit tanárnő, a gyakorlatra
Vácz János főhadnagy, a Paksi
Hivatásos
Önkormányzati
Tűzoltóság szolgálatparancsnoka készítette fel őket. A fiúk

sei. A Variens kupán hat hajóosztály 75 egysége indult. Mivel a kalózosoknak ez ranglistaverseny és válogató is volt az
Eb-re, meglehetősen erős mezőny gyűlt össze. Az első napon
problémát okozott az erős szél,
ezért a rendezők a halasztás
mellett döntöttek. Vasárnap
már eldördült a rajtpisztoly, és
15 csapat közül a 10. helyet szerezték meg a piros-kék klub
versenyzői. – Mivel azonos
pontszámmal a negyedik és egy
ponttal a harmadik helyezett
mögött végeztünk az évadnyitón, úgy érezzük, elsőre nem is

Bezerédjs sportnap
Együtt sportoltak diákok, szülők
és pedagógusok a Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon vidám sportdélutánján. Az intézmény beiskolázási programsorozatának keretében meghirdetett
alkalomra 21 család nevezett. A
nyílt délutánon híres paksi sportolók – Kovács Anti, Braun
Ákos, Bor Barna és Kanczler István – is együtt vetélkedtek a leendő elsős gyerekekkel és szüle-

volt rossz a teljesítmény. A második kupán már némi hiányérzetünk van a szerepléssel kapcsolatban. Ha azonban a pozitív
oldalát nézzük, akkor elmondhatjuk magunkról, hogy sokakkal ellentétben mi legalább nem
borultunk fel – értékelt Mészáros Miklós.
Az ASE VSC versenyzője a
téli felkészülésről elmondta, a
holtszezon szükség esetén a hajótest, a vitorlázat javításával és
egyéb feladatokkal telik. Emellett a hajószállító utánfutó okmányainak, a hajó biztosításának intézése, a következő évi
versenyengedély-kérelem beadása, a versenynaptár elkészítése és a fejlesztési igények

meghatározása van napirenden
ebben az időszakban.
– Az idei évben Magyarország
rendezi a kalóz Európa-bajnokságot, így természetesen a fő cél
az, hogy kvalifikáljuk magunkat
rá és ott minél tisztesebb eredményt érjünk el. Az Eb mellett
természetesen fontos az ob is, és
az 1.2 faktorszámú minősítő
versenyeken elért helyezés, ami
az év végi ranglista szempontjából is lényeges. A következő két
megmérettetés válogatóverseny
lesz az Eb-re, ahol szeretnénk
minél jobb eredményt elérni –
tette hozzá a vitorlázó. A szezon
május 21-22-én Balatonfüreden
az Atomerőmű kupával folytatódik.
efgé

Paksi résztvevője is volt idén a katonai, rendőri és más fegyveres,
rendészeti, rendvédelmi szervek tagjai számára rendezett cselgáncs csapat Európa-bajnokságnak. Az Európai Judo Unió tagországainak sportolói öt súlycsoportban léptek tatamira. Zsobrák János Illés tűzoltó őrmester, a Paksi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság állományának tagja a válogatott keret tagjaként utazhatott
a moszkvai versenyre, miután megnyerte a Belügyminisztérium
országos cselgáncsbajnokságát. Az első fordulóban a magyar csapat a török rendőrség csapatával mérkőzött és magabiztosan, 5:0val nyerte meg a találkozót. A második fordulóban az Orosz Katasztrófavédelmi Minisztérium válogatottja ellen 1:4 arányban
alulmaradtak. Mivel az orosz csapat kikapott a francia rendőrség
csapatától, így Zsobrákék nem jutottak újabb lehetőséghez.

Vitorlát bontottak
Megkezdődött a 2011. évi vitorlásszezon, az Atomerőmű
VSC versenyzőjeként Nagy
Róbert és Mészáros Miklós már
két versenyt is maga mögött
tudhat. Április első hétvégéjén
a Velencei tavon a Silwell kupán hét hajóosztály 91 indulója
várakozott a rajtvonalnál, de a
szombati nap szélmentessége
miatt csak vasárnap csaphattak
össze a csapatok. A kalózok
mezőnyében 14 egység közül
ötödikként haladtak át a célon a
paksiak. A következő hétvégén
ismét Agárd felé vették az
irányt a víz és a szél szerelme-

igen szoros versenyben a második helyre szorultak. A
győztes bonyhádi gárdától alig
három ponttal maradtak el: a
sugárszerelésnél csupán egy tizedmásodperccel voltak gyor-

sabbak a bonyhádiak. A lányoknál a BAKI nyert, mégpedig olyan kiváló eredménynyel, ami – ha lett volna – az
összetett győzelemhez is elegendő, hiszen ők gyűjtötték a
legtöbb pontot az elméleti és
gyakorlati próbákon. Vácz János elmondta, hogy a Sugárzó
lányok – ezt a nevet viselték –
előbb 51 másodperc alatt végezték el a szerelést, de ő úgy
ítélte meg, hogy jobbra is képesek. Bevállalták, s a közben
eleredt esőben húsz másodperccel jobb időt produkáltak.
Ám nem ez, hanem az elméleti
kérdések terén tanúsított kiváló
teljesítményük az oka annak,
hogy a teljes mezőny legjobbjai lettek.
-vida-

ikkel. Sokféle tréfás feladat várt
a résztvevőkre: így volt, amikor
söprűn húzta apa a gyerkőcét, illetve iskolatáska-cipelő versenyszámban is bizonyíthattak a szülők. Pihenésképpen kirakós feladattal is megküzdöttek az apukák, anyukák, gyerekek. A program alatt a gyerekekkel közös
dzsúdóbemutató is szórakoztatta
a résztvevőket. A rendezvényt
közös tánc zárta.
-dallos-
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Célba találtak Biritón
Ismét benépesült a biritópusztai
lőtér, bár a Diána Sportlövész
Klub tavaszi szezonnyitó alkalma valóban családiasra sikeredett. A ragyogó időben a lövészet mellett a gasztronómia szerelmesei is összemérhették tudásukat. A jó hangulatról Bukta
Ferenc és társasága gondoskodott. – Borsós-borsos tokány
vaddisznóból a mai menü, mely
egy igazi ínyencség. Reméljük,
a zsűrinek is ízleni fog, de az elsődleges cél az, hogy mind
fogyjon el – fogalmazott a séf.
Míg a bográcsokban az ételkülönlegességek készültek, a lőtérről puskaropogás hallatszott. A
vállalkozó kedvűek a lőlapokat
vették célba, a lövészetben kinek
több, kinek kevesebb sikerélményben volt része. A találato-

kat Ijjas Norbert értékelte, aki a
pontos célzás titkát is elárulta:
– Önuralom, jó szem, jó kéz és
kitartás jellemzi a jó lövőt, de
mindenképp szeretni kell a lövészetet, ez a legfontosabb.
Az egyesület vezetése az ősztől tavaszig tartó holtszezonban
mindent alaposan előre megtervezett, így az esemény ezúttal is
zökkenőmentesen zajlott. Tavaly a lőtéren nagyobb átalakítási munkák zajlottak, a télen az
apróbb felújítási hibákat, elmaradásokat is pótolták. – A vezetőség elvégeztette a garanciális
teendőket a lőtéren, így mára
minden a helyére került. A nagy
érdeklődésre való tekintettel a
hideg hónapokban is megtartottuk havi két klubnapunkat, így a
puskáknak nem volt idejük ki-

Virágvásár

hűlni – mondta el Nemeskéri
Zsolt, a Diána Sportlövész
Klub elnöke. Az idei tervek között egy, az épülettel párhuzamos, fedett komplexum kialakítása szerepel.
A családi napra visszakanyarodva a kispuska lövészetet a
férfiaknál Kajári Csaba, a nőknél Váczi Antalné nyerte, míg
az ifjúsági légpuskásoknál
Wisthaller Bence diadalmaskodott. A bormustrán a vegyes- és
a vörösbor kategóriában is Pataki Gábor nedűje végzett az első helyen, a nap folyamán pedig a legízletesebb ételt Révfalvi Imre készítette. Legközelebb
ősszel találkozik újra családi
nap keretében a Diána Sportlövész Klub tagsága.
Faller Gábor

Május 6-7-8-án Pakson fesztiváloznak a költők és zenészek, így
három napon át versre pendülnek a húrok a művelődési központban. A program arra hivatott, hogy az internet segítségével összehozza a költőket és verseiket a versmegzenésítő zenészekkel és előadókkal. Ennek
szellemében költői estekkel, zenés-verses programokkal, verskocsmával és koncertekkel várják a szervezők a vers- és zeneszerető közönséget, húsz kortárs
költő és közel 30 zenekar és előadó közreműködésével.

Lelkisegélyszolgálat
A Paksi Városi Mentálhigiénés
Egyesület Pakson, az Újtemplom utca 26-28. szám alatt várja
a segítségre szorulókat. Nyitva:
hétfő, péntek 16-18 óráig. Telefon: 20/240-1380, 20/570-4204.
Az egyesület segítséget nyújt fiataloknak és felnőtteknek problémáik megoldásához.

Fotó: Molnár Gyula

Internetvers-fesztivál

Az „Együtt a parlagfű ellen”
Alapítvány kedvezményes virágvásárt tart május 9-én 1017 óráig az alapítvány székhelyén. 70 Ft/db áron lehet
megvásárolni az alábbi virágpalántákat: Pillea, Verbena,
Petunia, Cineraria (nyuszifül), Celosia (kakastaréj),
Tagetes (büdöske), Petúnia,
Begónia (szőlővirág), illatos
ternye. Szegfű és a napvirág
100 Ft/db, álló- és futómuskátli 200 Ft-tól.

Babák
a képtárban
Játékra, alkotásra, teára várják
a szülőket és fél–hároméves
korú gyerekeiket a Paksi Képtárba május 6-án 10-től 11-ig.

Moziműsor
Május 4. (szerda) 17 óra
RANGO

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

A TEIT

Győrffy József kiállítását május 1-jéig tekinthetik meg az érdeklődők a művelődési ház nagykiállítójában. A fényképen a festő
önarcképe.
– Lelkisegély-szolgálat: segítségnyújtás krízis esetén, pl. válás, munkanélküliség, gyász.
– Addiktológiai konzultáció
szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. Segítő beszélgetés, állapotfelmérés (alkohol-, gyógyszer-, kábítószer-,
játékfüggőség)
– Életvezetési tanácsadás: kudarcok, érzelmi-hangulati labilitás, önértékelési problémák esetén.

Komp
A Paks–Géderlak között üzemelő komp 7-től 12 óráig, majd 14től 19 óráig közlekedik óránként. Igény esetén különjáratot
biztosítanak. A kompátkeléssel
kapcsolatban bővebb információ
a (20) 539-2617-es kikötői telefonszámon kérhető, illetve a
www.hajozas.net honlapon olvasható.

kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

Paksi Hirdetőiroda
Paks, Deák F. u. 3.
Tel.: 06-75-510-623;
06-20-949-2467
E-mail:
paksi-hirdeto@externet.hu
Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel.: 75/315-983
20/9450-992
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Napi hírek Paksról
a város hírblogján:
www.paksihirnok.hu

Nem várt kiadások?
Felújítás?
Átmeneti pénzhiány?

Jegybanki alapkamat + 8%,
azaz jelenleg évi 14%;

Lakossági bankszámlával rendelkező ügyfeleink számára:

Például:

1-15 év
Hitelösszeg
100 000 Ft
500 000 Ft
1 000 000 Ft

Előtörlesztési díj:
Futamidő
3 év
3 év
5 év

Paks, Dózsa György utca 20.
Telefon: 75/511-246

Forint megtakarításaira
6 hónapra évi 6% betéti kamatot (EBKM: 6%)
Euro megtakarításaira
3 hónapra évi 2,75% betéti kamatot (EBKM: 2,75%)
vállalkozói forint betéteire
2 hónapra évi 5,25% kamatot (EBKM: 5,25%)

Jegybanki alapkamat +6%,
azaz jelenleg évi 12%
Futamidő:

Lens Optika

TUD JOBBAT?

Lakossági ügyfeleink részére kínáljuk a felhasználási célhoz
nem kötött, forintban igényelhető „KOMBI” hitelünket.
Hitelösszeg: 100.000 Ft–5.000.000 Ft
Kamat mértéke:

2011. április 22.

0 Ft!

Törlesztőrészlet JB+8% esetén THM %
3.430 Ft/hó
24,05
17.140 Ft/hó
17,59
23.370 Ft/hó
16,39

* Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek. Bővebb felvilágosításért kérjük forduljon kirendeltségeinkhez és fiókjainkhoz, vagy hívja
a 75/541-510 központi telefonszámot!
Hitel előkészítési díj 1 millió Ft-ig 2000 Ft; 1 millió Ft felett 2‰, de min. 3000 Ft. Kezelési költség
1%. Egyenlegközlő díja 300 Ft/év, zárlati díj 500 Ft/év amit a takarékszövetkezet minden év végén
egyszer számít fel, mindaddig amíg az ügyfélnek az év utolsó munkanapján tartozása áll fenn. 1 millió Ft feletti kölcsönnél ingatlanfedezet is szükséges, ehhez kapcsolódó nem a Takarékszövetkezet
részére megfizetendő egyéb költség: adó és értékbizonyítvány, jelzálogbejegyzés. (3 millió Ft felett
értékbecslést, jelzálogbejegyzést és közokiratba foglalást is előír a Takarékszövetkezet!)

Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Paks, Rákóczi F. utca 5-7. Tel.: 75/511-188
Paks, Táncsics M. utca 4. Tel.: 75/519-213

kínálunk egyszeri lekötésű számlabetétekre összeghatártól
függetlenül, meglévő Ügyfeleinknek is.
Szekszárd, Garay tér 14-16.74/510-115
Bonyhád, Szabadság tér 8. 74/550-818
Paks, Villany u. 4.
75/511-240

Szeretettel várjuk további Baranya, Tolna, Somogy
és Zala megyei fiókjainkban, hívását pedig a 06/40200-900 telefonszámon.
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek.
A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák.

