
Aranydiplomát adományozott a nem-
zetközi rendõrszervezet, azaz az IPA
(International Police Association)
Faller Dezsõnek, a Renimpex DC
Kft. ügyvezetõjének. Az IPA Magyar
Szekció által alapított elismerést

Faller Dezsõ a paksi csoport számára
nyújtott önzetlen anyagi és erkölcsi
támogatásáért kapta, amellyel az el-
múlt években nagyban hozzájárult a
tagszervezet céljainak megvalósítá-
sához. A rangos elismerésben évente
kevesebb, mint tucatnyi támogató ré-
szesülhet Magyarországon. 

Faller Dezsõ elmondta, az egykori
rendõrkapitánnyal, Oláh Lászlóval
való szoros kapcsolatának köszönhetõ
az IPA-val való jó viszony, mely a
paksi szervezet alakulásakor, azaz ti-
zenöt éve kezdõdött. – Nem ez a szer-
vezet az egyetlen, amit támogatunk,
hiszen a Renimpex DC szívesen áll
gyermekprogramok, egészséges élet-
módot hirdetõ kezdeményezések mel-
lé, illetve mindenek elõtt a sportot tá-
mogatjuk – mondta az ügyvezetõ.
Faller Dezsõ hozzátette, megismerve
az IPA céljait, jó szívvel támogatják
azokat, mert összecsengenek az õ ál-
tal fontosnak tartott értékekkel.
Programjaikat – lõversenyt, futball-
és horgászprogramokat – jónak tart-
ják, ezért töretlen a tizenöt éves kap-
csolat, melyet az IPA által adományo-
zott aranydiploma fémjelez.

Vida Tünde
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Hitelek 5,5%
éves hiteldíjtól

(THM 6,07%-tól)

Kedvezõ deviza-
hitelek szabad 

felhasználásra is!
PAKS, VILLANY UTCA 4.

75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.

A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok
tartalmazzák!

PAKSIHÍRNÖK
Aranydiploma a mecénásnak

Emlékalbummal
tiszteleg 
a Jámbor Pál
Társaság
névadója elõtt 

Írásunk a oldalon



Elfogadta a testület a város
2006. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló be-
számolót, majd a polgár-
mesteri hivatal Szervezeti
és Mûködési Szabályzatát
módosítva csökkentette a
polgármesteri fogadóórák
számát a heti egyrõl havi
egy alkalomra. 

A város hétéves gazdasági
programját is elfogadta az
önkormányzat. Az elõter-
jesztést Hajdú János pol-
gármester kerek egésznek
minõsítette, s mint mondta,
minden fontos területet
érintve foglalja össze a mos-
tani helyzetet és a teendõ-
ket. Faller Dezsõ MSZP-
SZDSZ frakcióvezetõ vá-
lasztási ígéretekhez hason-
lította a programot, amire
Hajdú János úgy reagált,
természetes, hogy visszakö-
szönnek a kampány idején
megfogalmazott terveik a
programban. Barnabás Ist-
ván alpolgármester is védel-
mébe vette a programot,
aminek szavai szerint az az
erénye, hogy tervezhetõvé
válik a következõ hét év, s
felkészülten várhatják a
külsõ források megjelené-
sét. Az ellenzék hiányolta a
prioritások meghatározá-
sát, illetve jelezte, hogy a
munkahelyteremtõ szándék
sem jelenik meg a doku-
mentációban. Hajdú János
rámutatott, azért nem jelez-
ték, mi élvezi az elsõdleges-
séget, mert a megvalósítást
a pályázati lehetõségektõl
teszik függõvé, prioritást
pedig változatlanul az
egészségügy, a turizmus és
az e-önkormányzat fejlesz-
tése élvez. A tervek megva-
lósulását szolgálja az a 2,1
milliárdos kötvénycsomag,
melynek kibocsátásáról
szintén ezen az ülésen szü-
letett döntés. A pénzt uniós
pályázatok önerejeként
használják majd. A köt-
vénykibocsátásról – hason-

lóan az elsõ fordulóhoz –
hosszas vitát folytattak. Az
ellenzék kifogásolta az ösz-
szeg nagyságát, felvételé-
nek módját. Mint Faller De-
zsõ mondta, túl kockázatos-
nak tartják ezt a módszert,
úgy gondolják, szükség ese-
tén hitelt kellene felvennie
az önkormányzatnak a tes-
tület által meghatározott
célokra. Hajdú János ezzel
szemben úgy gondolja, a
hétmilliárdos költségvetés-
hez mérten az évi átlagos
150 milliós elkötelezettség
vállalható, a kockázat pedig
nem nagyobb, mint más hi-
telfelvételi lehetõség eseté-
ben. Az ellenzék képviselõi
szerint a legnagyobb kocká-
zatot az rejti magában,
hogy mivel devizában tör-
ténnek a tranzakciók, ekko-
ra összegnél nagy veszteség
érheti az önkormányzatot
az árfolyamváltozások mi-
att. Hajdú János kiemelte,
elvileg most vannak uniós
pályázatok, s ezt a város
szeretné kihasználni.

A két fajsúlyos téma után
az elõzõ ülésekhez hasonló-
an ismét terítékre kerültek
intézményi beszámolók, ez
alkalommal két gyermekin-
tézmény, a Napsugár Óvoda
és a Benedek Elek Óvoda
mutatta be, összegezte tevé-
kenységét írásban, illetve
vezetõik válaszoltak a kér-
désekre. 

Két napirendi pont az I.
István Szakképzõ Iskolával
volt kapcsolatos. Módosítot-
ták az alapító okiratát, mi-
vel az iskolában oktatott
szakmák képzési ideje meg-
változott, kettõrõl három
évre emelkedett, és ezzel
összefüggésben változik az
osztályok, illetve tanulók
száma. A módosítást indo-
kolta az is, hogy változás
történt az oktatott szakkép-
zések azonosítószámaiban.
A másik téma, ami érintette
az iskolát, az igazgatóvá-

lasztás. A meghirdetett pá-
lyázatra csak a jelenlegi
igazgató nyújtotta be anya-
gát, a pályázat érvényes
volt, így a testület döntése
értelmében a jelenlegi meg-
bízatás nyári lejártát köve-
tõen is Czethoffer Gyuláné
vezeti az iskolát.    

Mindemellett döntött a
testület pályázati támogatás
lemondásáról. Ezt az indo-
kolta, hogy az Akác utca út-
és közmû-rekonstruk-
ciójára, valamint a Szabad-
ság, a Barátság, a Gagarin
és a Gesztenyés utca útfel-
újítására pályázati támoga-
tást nyert a város, de a ta-
valy elvégzett munkák a
tervezettnél kevesebbe ke-
rültek, a különbözetrõl pe-
dig le kellett mondani.

Rendeletet alkotott a tes-
tület arról, hogy milyen fel-
tételekkel pályázhatnak ön-
kormányzati támogatásra a
hagyományos technológiá-
val épült lakóépületek tulaj-
donosai energiatakarékos
felújításhoz. Az anyagot a
város honlapján teszik köz-
zé. Módosították a pedagó-
giai szakszolgálat alapító
okiratát, mivel január else-
jétõl a kistérség négy tele-
pülésérõl kérték sajátos ne-
velési igényû gyermekek el-
látását, ennek teljesítéshez
kellett a módosítás. Az
ISEB javaslatára kedvezõb-
bé tették a fiatalok letelepe-
dési támogatásának feltéte-
leit, a változtatások már az
idei pályázókra érvényesek.
Az egyik változás, hogy ha

van lehetõség, negyedéven-
te kiírhassák a pályázatot. A
másik: a pályázati kiírásban
eddig az szerepelt, hogy a
támogatás igénybevételétõl
számított öt évig a városban
fennálló munkaviszonyát
fenntartja a pályázó, amely-
bõl legalább három évet ak-
tív munkával tölt. Ha ezt
nem teljesítette, nyolc na-
pon belül vissza kellett fizet-
nie a támogatást. A módosí-
tás szerint, ha ezt a pályázó
rajta kívül álló okból nem
tudja teljesíteni, nem kell
visszafizetnie a támogatást. 

Döntöttek még pályázat
benyújtásáról és ezzel
együtt önrész vállalásáról
az 1+1 forintos útprogram-
ban. Ebbõl aszfaltburkolat-
felújítást lehet megvalósíta-
ni. A pályázat érinti a Kis-
hegyi, a Tavasz és a Rosthy
utcát. Összesen közel 16
millió forintot szeretne
nyerni az önkormányzat.
Szintén az egyebek napiren-
di pontban döntöttek arról,
hogy dr. Blazsek Balázs
jegyzõ átmenetileg elláthat-
ja a jegyzõi feladatokat
Gerjenben is, amíg az állás-
ra kiírt pályázatot lebonyo-
lítják a településen. 

Az ülés végén zárt ajtók
mögött döntöttek arról,
hogy a „Paks közbiztonsá-
gáért” díjat Sátor Géza, a
hivatásos önkormányzati
tûzoltóság parancsnoka ve-
heti majd át. A képviselõ-
testület legközelebb május
23-án ülésezik.

-kgy/vt-
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Fotók: Paksi Hírnök archív (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)

Szûk mozgástér a külterületeken

Tízmilliós saját költségve-
tésérõl döntött minap a kül-
sõ városrészek részönkor-
mányzata. Féhr György el-
nök elmondta, az volt az el-
képzelése, hogy nagyobb
léptékû beruházásokat va-
lósítanak meg belõle, s nem
aprózzák el az összeget. Ezt
akár úgy, hogy egyik tele-
pülésrészrõl a másikra át-
csoportosítva, ütemezve

terveznek. Hamar rá kellett
jönnie, hogy erre nincs sok
lehetõség, hiszen a külsõ
városrészek mindegyike el-
kötelezte már magát, min-
denütt jelentõs kiadást je-
lent például a közösségi ház
fenntartása, így az összegek
összevonásáról szó sem le-
het. Egy-egy településrész-
re két és félmillió forint jut,
ebbõl finanszírozzák a már
hagyományos rendezvénye-
iket, illetve a közösségi há-
zak üzemeltetését. Ez utób-
bi Gyapán jelent legna-
gyobb gondot, hiszen a ke-
ret több mint fele elmegy a
bérleti díjra, rezsire. Féhr
György tájékoztatása sze-
rint ez évente 1,6 millió. 
– Joggal tart igényt támo-
gatásra például a jól mûkö-
dõ Gyapa Derbi SE, de
ennyi pénzbõl nem lesz egy-
szerû megoldani – fogalma-
zott a külsõ városrészek ön-

kormányzatának elnöke. A
közösségi ház fenntartásá-
val kapcsolatban Féhr
György elmondta, el kell
gondolkodni azon, hogy mi a
megoldás, mert ennyi pénzt
kiadni vétek. Az épület tu-
lajdonosával szeretnének
megállapodni, s elkülöníte-
ni, külön fûtési lehetõséggel
ellátni azt a részt, melyet õk
használnak, s így olcsóbbá
tenni a fenntartást.

Mindezeken túl akad teen-
dõ bõven mindenütt. Van-
nak általános problémák,
például a közvilágítás, utak,
járdák javítása. Cseresz-
nyésben a Pörösi soron a
növények benõtték az utat,
azt kell kitisztítani, ugyan-
itt vízellátási gondok is van-
nak. A központi rész Féhr
György szerint egészen jól
ellátott, de akadnak kevés-
bé jó helyzetben lévõ terü-
letek. Csámpán a legfõbb

gond továbbra is az építési
tilalom, ami mind az önkor-
mányzat, mind az ott élõk
kezét köti.

A részönkormányzat elnö-
ke szót ejtett a tanyagond-
noki szolgálatról, melyet
pályázati forrásból szeretne
mûködtetni az önkormány-
zat. A tervezett feladatkö-
röket már egyeztették.
Hozzátette, azt is szeretnék
elérni, hogy minden telepü-
lésrészen dolgozzon köz-
hasznú munkás, segítve a
közterületek szépítését. 

Az önkormányzat a napok-
ban fogadta el hétéves gaz-
dasági programját. Féhr
György elmondta, ezzel össz-
hangban szeretnék õk is
minden városrészen kidol-
gozni, összegyûjteni elkép-
zeléseiket, hogy felkészülten
várhassák az esetleges pá-
lyázati lehetõségeket.

-vt-

Ebben az esztendõben már
benyújtott egy közmunkapá-
lyázatot a Paksi Többcélú
Kistérségi Társulás, amelyet
a mostanihoz hasonlóan a
Paks-Dunaföldvár Térség-
fejlesztõ Kht. készített el. A
pályázaton elnyert több mil-
lió forintos támogatásból
március elején egy három
hónapos foglalkoztatást indí-
tottak el, amelyben harmin-
can jutottak munkához. 

Az újabb pályázat ötvenegy
fõ foglakoztatására szól, az
igényelt támogatás 35 millió
forint. Igen széles a kiközve-
títhetõk köre. A programban
részt vehetnek a munkaügyi
központnál nyilvántartott

tartósan munkanélküli állást
keresõk, különös tekintettel
a nõkre, roma származású-

akra, 45 év felettiekre, rend-
szeres szociális segélyezet-
tekre, legfeljebb nyolc álta-
lánossal rendelkezõkre, 18
év alatti gyermeküket egye-
dül, illetve három gyermek-
nél többet nevelõkre. A
programhoz kapcsolódó új-
donság, hogy a kiközvetítet-

tek egy része képzésben
vesz részt, kisgépkezelõi
tanfolyamot végezhetnek el,
ami a késõbbi álláskeresésü-
ket segítheti. A foglalkozta-
tás ebben az esetben hét,
képzés nélkül öt hónapra
szól. A közmunkaprogram-
ban végzett munka, mond-
hatni, megfelel a megszo-
kottnak, többek között park-
gondozást, ároktisztítást, bo-
zótok kivágását végzik a dol-
gozók. Az elnyert összeg
nagy része a bérekre, járulé-
kokra fordítandó, illetve egy
bizonyos összeget eszközbe-
szerzésre is felhasználhat-
nak. A program megvalósu-
lásához természetesen szük-
ség van arra, hogy a benyúj-
tott pályázat sikeres legyen.
Az elbírálás határideje ápri-
lis 20-a, a nyertesek legko-
rábban május 2-án indíthat-
ják a programot.           -kgy- 

Állástalanok foglalkoztatására pályáznak
Közmunkaprogram megvalósítására nyújtott be pályá-
zatot a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás a Szociális
és Munkaügyi Minisztériumhoz. Siker esetén több hó-
napig foglalkoztathatnak munkanélkülieket, álláskere-
sõket, illetve képzés is kapcsolódik a programhoz.
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Átlagos évet tudhat maga mögött a
hivatásos önkormányzati tûzoltóság,
értékelte a 2006-os esztendõt Sátor
Géza, a tûzoltóság parancsnoka. A
tûzesetek, mûszaki mentések száma
megfelelt az elõzõ évek átlagának.
Összesen 230 esetük volt, amelynek
mintegy hatvan százaléka mûszaki
mentést takart, ilyen feladatokat je-
lentenek például a közúti balesetek,
veszélyes fák kivágása, víz kiszivaty-
tyúzása pincékbõl. A tûzmegelõzés te-
rén viszont évrõl-évre több a tenniva-
lójuk, ami a parancsnok szerint annak
köszönhetõ, hogy egyre több üzlet, in-
tézmény, telephely létesül. Ezen a te-
rületen a tûzoltóság feladatai közé
tartozik a tûzvédelmi hatósági ellen-
õrzés, illetve tûzvizsgálat, utóbbira
tavaly 25 esetben volt szükség. A ha-

tósági ellenõrzések terén tavaly is
fontos feladat volt a társasházak tûz-
védelmi ellenõrzése. A kilencévente
megismétlendõ ellenõrzéseket 2000-
ben kezdték meg, és a folyamat végé-
hez közelednek. Továbbra is nagy se-
gítséget jelent a tûzoltóságnak, hogy
az önkormányzat pályázati önrész
vállalásával segíti a szervezetet, az el-
múlt tíz évben ez kb. 120 millió forin-
tot jelentett. Jelenleg is két pályáza-
tuk van folyamatban, az egyik egy
vízszállító, itt az önrész 18 millió fo-
rint, a jármûvet várhatóan még ebben
az évben megkapja a tûzoltóság. A
másik eszköz egy magasból mentõ,
amelynek önrésze 40 millió forint, és
jövõre várható az érkezése. A tervek-
rõl szólva arról tájékoztatott a tûzol-
tóság vezetõje, hogy továbbra is ma-
gas színvonalon kívánják elvégezni
munkájukat a hozzájuk tartozó 12 te-
lepülésen, illetve ha kell, még széle-
sebb körben, hiszen 94 települést
érintõen hívhatják õket segítségnyúj-
tásra. Ami idén nagy változás lesz a
tûzoltóságon, hogy 13-an elköszönnek
a kollégáktól, nyugdíjba mennek. Ez
a rendvédelmi szerveknél várható szi-
gorítás eredménye, aki teheti, még a
mostani kedvezõ feltételek mellett
nyugdíjba vonul. A távozók átlagélet-
kora éppen ezért meglepõen alacsony,
negyven év körül van. Az év végén
egyébként búcsúzik maga a parancs-

nok, Sátor Géza is, aki „kicsit más pa-
raméterekkel” készül nyugdíjba vo-
nulni, õ ötvenkét esztendõs.

Jelenleg zajlik a tûzoltóság kategó-
riába sorolása, ami a személyi, illetve
eszközállományt tekintve nem hoz
változást, viszont a szolgálatszerve-
zés szempontjából igen. Sátor Géza
elmondta, több változás is zajlik a tûz-
oltóságoknál. Az egyik egy szakmai
átszervezés, a másik a 2005-ben el-
kezdett munkaidõ-változás. Az elõbbi
miatt nagyobb szabadságot kap a pa-
rancsnok a létszám átcsoportosításá-
ban: az eseménytõl függõen döntheti
el, hogy hányan vonulnak egy-egy al-
kalommal, s nem kell ragaszkodni az
eddigi merev szabályokhoz.

Az uniós harmonizáció okozta mun-
kaidõ-növekedésnek köszönhetõn
idén hárommal nõtt a létszámkeret, s
jövõre ugyanennyivel emelkedik. A
nyugdíjba vonuló tizenhárom tûzoltó
pótlásával együtt elvileg tizenkilenc
új munkaerõ felvételérõl kellene gon-
doskodni, de az elõbb említett átszer-
vezés viszont létszámcsökkenést
eredményez, ezért némileg kevesebb
új emberre van szükségük. Jelentke-
zõ van bõven, mondja a parancsnok,
jelenleg legalább harmincan várnak
felvételre. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy könnyû dolguk van a pótlás-
nál, hiszen például nagyon szigorú
egészségi alkalmassági vizsga van,
ahol sok jelentkezõ nem felel meg.
Néhány új kolléga kiképzése már
most folyik.                                 -kgy-

Cserélõdik az állomány

Szigorú pályázati feltételek
Másfél milliós keret felett
rendelkezhet az önkor-
mányzat környezetvédel-
mi bizottsága. Ez az ösz-
szeg ugyanannyi, mint
amit tavaly szétoszthattak
a pályázók közül. Faller
Dezsõ elnök elmondta, a
bizottságnak ugyan há-
rommillió forintja van, de
abból másfél már lekötött,
hiszen abból kell finanszí-
rozni a környezetvédelmi
intézkedési terv kötelezõ-
en elvégzendõ felülvizsgá-
latát. A pályázatot a ko-
rábbi évekhez hasonló

konstrukcióban hirdették
ki, a pályázók száma nem
érte el a tizet. Faller Dezsõ
szerint ebben a viszonylag
kis számban az is tükrözõ-
dik, hogy elég szigorúak az
elvárások. Egyebek között
az is kikötés, hogy a pályá-
zó szervezet alapszabályá-
ban szerepelnie kell an-
nak, hogy alaptevékenysé-
ge a környezetvédelem. A
bizottság napokon belül
meghozza döntését arról,
hogy mely pályázók elkép-
zeléseit támogatja anyagi-
lag is.                      -tünde-

Egyéni alkotók kizárva
Az oktatási és kulturális bi-
zottság pályázatot hirdetett a
városban mûködõ civil szer-
vezetek, egyesületek, bejegy-
zett alapítványok, közalapít-
ványok számára. Célja azon
szervezetek, csoportok pénz-
beli támogatása, akik kultu-
rális alkotások, események
létrehozására, a település
kulturális értékeinek, hagyo-
mányainak megõrzésére,
ápolására, illetve fejlesztésé-
re vállalkoznak. Idén egyéni
pályázók nem pályázhatnak.
Dr. Potoczky Iván, a bizottság
elnöke elmondta, azért módo-
sítottak, mert az egyéni pá-

lyázók a levonásokat követõ-
en az elnyert összeg valami-
vel több mint felét kapják
csak meg. – Nem akarunk eb-
bõl a pályázatból senkit sem
kizárni. Ha úgy ítéljük meg,
hogy ez a döntés hátrányosan
érinti az alkotókat, akkor
visszatérünk a régi gyakor-
lathoz – tette hozzá. Az okta-
tási és kulturális bizottságnál
hárommillió forintra pályáz-
hatnak. Az adatlap letölthetõ
a www.paks.hu honlapról,
vagy átvehetõ a hivatal okta-
tási és kulturális cso-
portjánál. A pályázatok beér-
kezési határideje május 10.
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Szombat hajnalban súlyos
közlekedési baleset történt
az Energetikai Szakközépis-
kola elõtt. A karambolban
hárman sérültek meg. Haj-
nali 4 óra körül egy, a Tolnai
út irányából nagy sebesség-
gel érkezõ Skoda Fabia a
gimnázium elõtt elõzésbe
kezdett. A manõvert azon-
ban nem tudta befejezni, mi-
vel kisodródott, megcsú-
szott, majd az ESZI elõtt
egy jelzõtáblát és egy vastag
fát kiütve a középiskola lép-
csõjénél állt meg. Az ütkö-
zés erejét jelzi, hogy a Sko-
da motorja kiszakadt.
Mónus Attila, a Paksi Rend-
õrkapitányság közlekedés-
rendészeti osztályvezetõje
elmondta, azonnal megkezd-
ték a baleset körülményei-
nek vizsgálatát. Az eddigi
adatok szerint az elõzött
gépjármû sofõrje nem fele-
lõs a balesetért, bár õ is a
megengedettnél gyorsabban
hajtott. A Skoda Fabia vél-
hetõen a rendkívül nagy se-
besség – 130-140 km/h – mi-
att sodródott ki. A 18 év kö-
rüli fiatalok elmondása sze-
rint ki akarták próbálni, mit
bír az autó, ezért mentek a
megengedettnél gyorsab-
ban. – Ez a baleset nem az
úgynevezett diszkóbale-
setek körébe tartozik, ittas-
ság nem merült fel – fogal-
mazott Mónus Attila. A fia-
talok életüket a bekötött biz-
tonsági öveknek köszönhe-
tik: a jobb elsõ ülésen ülõ fi-
atalembernek vissza kellett
varrni a a fülét, míg a hátsó
ülésen utazó személy súlyos
koponyasérülést szenvedett,
õt jelenleg is kórházban
ápolják. A megelõzött gép-
kocsi szintén fiatal sofõrje a
helyszínre érve azonnal
megkezdte a sérültek ki-
mentését, értesítette a men-
tõket és a rendõrséget. A
baleset körülményeit a
rendõrség szakemberei to-
vább vizsgálják.           -röné-

Nem diszkóbaleset

Hat ittas vezetõt találtak a
paksi rendõrkapitányság
munkatársai a húsvéti foko-
zott közúti ellenõrzés során.
Mónus Attila osztályvezetõ
úgy tájékoztatott, hogy a hús-
véti ünnepekhez kapcsolódó-
an – csatlakozva a megyei ak-
cióhoz – több napos, fokozott
közúti ellenõrzést tartottak a
rendõrök. Összesen 213 alka-
lommal szondáztattak, hat

jármûvezetõnél derült ki,
hogy fogyasztottak alkoholt,
de egyikük sem olyan nagy
mennyiséget, ami a jogosítvá-
nyába került volna.  Egyéb-
ként 25 személlyel szemben
160 ezer forint helyszíni bírsá-
got szabtak ki, szabálysértési
eljárást pedig 20 vezetõ ellen
indítottak.

A Tolna Megyei Rendõr-fõ-
kapitánysággal együttmû-

ködve a Paksi Polgárõr Egye-
sület is szervezett húsvéti ak-
ciót. Ennek – mint Cseh Ta-
más elmondta – a megelõzés
volt a célja. Az alelnök hozzá-
tette, több száz, az ittas veze-
tés veszélyeire felhívó szóró-
lapot juttattak el az autósok-
hoz. A felhívásokat húsvét
hétfõre virradóra az autók
szélvédõjére rakták a polgár-
õrök, hiszen tudvalevõ, hogy
akkor a legtöbb az ittasan vo-
lán mögé ülõ autós.   -vt-

Szûrésre buzdít a szolgálat
Az ÁNTSZ Dél-Dunántúli
Regionális Intézetének Paksi
Kistérségi Intézete és a Ci-
gány Kisebbségi Önkormány-
zat lakossági fórumra hívta az
érdeklõdõket a polgármesteri
hivatal nagytermébe. A téma
a lakosság egészségi állapota,
a különbözõ egészségügyi
szûrések és az ezzel kapcsola-
tos pályázatok voltak. A lakos-
sági fórumra elsõsorban a
paksi romákat várták az
ÁNTSZ szakemberei, hogy
megtudják, melyek a legfõbb
problémák, és ezeket miként
tudnák leghatékonyabban or-

vosolni. A Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnöke, Gert-
ner Ferenc elmondta, a vizit-
díjat és az egyre dráguló
gyógyszereket sokan nem
tudják megfizetni, mert még
munkahelyük sincs. Jó lenne,
ha lenne olyan pályázat, me-
lyet szegény családoknak ír-
nak ki, akár kórházi ápolásra
is. Dr. Ságh Beáta tisztiorvos
nem volt jelen a megbeszélé-
sen, de Molnárné Haholt Zsu-
zsannától, a kistérség vezetõ
védõnõjétõl és dr. Bátai Mária
gyermekorvostól sok hasznos
információt hallhattak a meg-

jelentek. – Paks Város Önkor-
mányzata ír ki pályázatokat,
melyeken szûrõvizsgálatokat
is támogatnak. Amennyiben
sikeresen pályázunk, úgy ter-
mészetesen ingyen, vizitdíj
megfizetése nélkül végezhet-
jük a vizsgálatokat, például a
tébécészûrést a hátrányos
helyzetûeknek – fogalmazott
Molnárné Haholt Zsuzsanna.
A lakossági fórum sikeres
volt, a megjelentek mindegyi-
ke vállalta, hogy megjelenik a
szûréseken és az ehhez kap-
csolódó szándéknyilatkozatot
is aláírták.                         -röné-

Dunaföldvárra költözik az egyesület
Száz százalékos támogatás-
sal kapott bizalmat a követ-
kezõ ciklusra a Duna-Sió Tu-
risztikai Egyesület vezetõsé-
ge. Dömény Zoltán elnök el-
mondta, felmerült, hogy az
egész választmány abba-
hagyja a munkát, mert meg-
szûnik az egyesület munká-
ját segítõ irodai háttér a pak-
si Tourinform iroda bezárá-
sával, ám mégis úgy döntöt-
tek, tovább vállalják a mun-
kát. Ezt a döntést egyebek
között azért hozták meg,
mert a dunaföldvári polgár-
mester – Nagy Gáborné –
felajánlotta, tegyék át szék-
helyûket a dunaföldvári

Tourinform Irodába. Ezzel a
lehetõséggel élnek is, június
elsejétõl ott lesz a bázisuk, de
– mint Dömény Zoltán
mondta – továbbra is kistér-
ségi feladatokat látnak el. Az
egyesületnek ugyanis a tér-
ség negyvenhat turisztikai
vállalkozása mellett tagja a
kistérség minden önkor-
mányzata. 

A választmány összetétele
változatlan: Dömény Zoltán
elnök, Kiss Erzsébet titkár,
illetve a tagok: Dobri István,
Kocsis György, Feil József,
Kiszl Károly és Antal Lajos.

A közgyûlés meghallgatta
az Utazás 2007 Kiállításról

szóló beszámolót. A részvétel
nagyon sikeres volt, renge-
teg látogatója volt a Duna-
Sió standjának, ahol nem
csak prospektusokhoz jut-
hattak az érdeklõdõk, hanem
borkóstolón is részt vehet-
tek, illetve két napon át a
paksi harmonikás gyerekek
produkcióit is láthatták. El-
fogadták a múlt évi munká-
ról, gazdálkodásról szóló be-
számolót is. 

Dömény Zoltán beszámolt
róla, hogy közgyûlésüket ez-
úttal a Zichy Parkhotelben
tartották, ahol Heimann Já-
nos tulajdonos kalauzolta
õket.                                   -tV-

Közlekedési akciók



Az idei év jelentõségteljes a
radioaktív hulladékok ma-
gyarországi elhelyezése te-
rén, fogalmazott dr. Hegyháti
József. A Radioaktív Hulla-
dékokat Kezelõ Kht. ügyve-
zetõ igazgatója rámutatott,
az engedélyezési eljárás befe-
jezõdik, megkezdik a látvá-
nyos beruházásokat, azaz a
felszín feletti létesítmények
kivitelezését. A Bátaapáti
hulladéktároló helyszínén
1996-ban kezdõdtek el a te-
lephely-kutatások, majd
2004-ben fejezõdött be a kõ-
zet alkalmasságát igazoló
program. Jelenleg a lejtõs
aknák fúrásán dolgoznak, s
több, mint ezerkétszáz mé-
tert haladtak vágatonként.
Ez a telephely szolgál majd a
rövid élettartamú, az atom-
erõmûvi kis és közepes akti-
vitású radioaktív hulladékok
végleges elhelyezésére.

Dr. Hegyháti József szavai
szerint idén és jövõ év elején
elkészülnek a felszíni épüle-
tek, ezek közül is elsõként a
központi, illetve a technológi-
ai. Az utóbbi szolgál majd
ideiglenes tárolóként, ide ke-
rül a paksi atomerõmûbõl jö-
võ év elsõ felében háromezer
hordónyi kis-, és közepes ak-
tivitású hulladék. 

Mindennek azért nagy a je-
lentõsége, mert így el lehet
kerülni azt, hogy Pakson kell-
jen kialakítani egy több milli-
árd forintba kerülõ átmeneti
tárolót. A hordókat – mint az
ügyvezetõ tájékoztatott – a
paksi atomerõmû szakembe-
rei elõkészítik majd a szállí-
tásra, tárolásra. Azok kívül
teljesen sterilek lesznek, s
szigorú szabályok alapján,
engedélyek birtokában szál-

lítják majd Bátaapátiba. Er-
rõl a kht. részletes tájékozta-
tást ad, mint ahogy teszi ezt
más egyéb tevékenységével
kapcsolatban. A lakossággal
való kapcsolattartás példaér-
tékû európai szinten. Ez
Hegyháti József szerint an-
nak köszönhetõ, hogy igye-
keznek széleskörû, õszinte,
közérthetõ tájékoztatást ad-
ni. – Szó sincs arról, amivel
vádolnak minket, hogy meg-
vesszük a lakosságot. Na-
gyon sokat áldozunk azért,
hogy hitelesen, biztosan tud-
ja a lakosság, mi történik, s
számukra ez a tároló nem je-
lent hátrányt, nem szennyezi
sem az élõ, sem az élettelen
környezetet – emelte ki. A te-
lepülés pedig megérdemelten
fejlõdik, mert befogadja ezt a
létesítményt.

A társaság vezetõje szerint
2009 végére elkészülnek a
lejtõs aknák és kialakítják az
elsõ négy, már végleges táro-
lást biztosító kamrát. A föld
alatti teljes, vagyis 40 ezer

köbméteres tároló befejezése
pedig 2013-ra várható. Nagy
lendületet adott, hogy tavaly
év végén kiemelt állami beru-
házássá minõsítették a léte-
sítmény építését, mert ez ga-
ranciát jelent például az en-
gedélyezési eljárás gyorsabb
lebonyolítására és a pénzügyi
fedezetre is. A bátaapáti tá-
roló egyébként elsõséget él-
vez az RHK Kht. projektjei
közül. A nagyaktivitású prog-
ram Bodán, most áll, csupán
állagmegóvás folyik. Erre
mintegy kétszázmilliót fordít
a társaság, hasonló nagyság-
rendû összeget költenek a
püspökszilágyi intézményi
hulladékokat befogadó táro-
lóra. A létesítmény eredeti-
leg 5040 köbméteres kapaci-
tása megtelt, ezért a közel-
múltban korszerûsítették, je-
lenleg pedig biztonságnövelõ
programot hajtanak végre,
tömörítik a korábban elhelye-
zett hulladékokat, így további
2-3 évtizedre megoldódik az
ipari és létesítményi hulladé-
kok biztonságos elhelyezése.

Bátaapátira a cégvezetõ tá-
jékoztatása szerint idén 6,5–7
milliárdot költenek.

Dr. Hegyháti József beszá-
molt arról is, hogy dolgoznak
a Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolója (KKÁT) bõvítésén

is, ahol jelenleg 4747 kazet-
tát tárolnak minden problé-
ma nélkül. A 2004-ben kez-
dõdött beruházás során a 12-
16. kamrák építése folyik,
melyek további három évre
biztosítják a kiégett üzem-
anyag zavartalan fogadását.
A 16-os kamra speciális, le-
hetõséget nyújt a 2003-ban
bekövetkezett üzemzavar
felszámolásánál keletkezett
sérült kazettákat tartalmazó
tokok elhelyezésére is. A
kamrában 120 ilyen tároló
tok elhelyezésére lesz lehe-
tõség. Az ügyvezetõ rámuta-
tott, itt ötven évig biztonsá-
gosan elhelyezhetõek a ki-
égett fûtõelemek, utána
nagyaktivitású hulladékok
elhelyezésére szolgáló táro-
lóba kerülhetnek, éppen
ezért – mint rámutatott –
fontos a Bodán felfüggesz-
tett kutatások folytatása, hi-
szen minden országnak meg
kell oldania az atomerõmûvi
hulladékok elhelyezését. 

Ez egyébként – mutatott rá
dr. Hegyháti József – sokkal
inkább társadalompolitikai,
mint mûszaki kérdés. – A vi-
lágon hatalmas mennyiségû
kommunális hulladék van,
sorsa követhetetlen. Ezzel
szemben a radioaktív hulla-
dékok mennyisége töredéke
ennek, de szigorúan nyilván-
tartott és kezelt.

Vida Tünde
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Magyarországon vendégeskedett az Euró-
pai Energia Fórum tizenöt fõs delegációja.
A brüsszeli szakpolitikusokból és európai
ipari vezetõkbõl álló küldöttség két napot
töltött Pakson. A vendégeket Kovács József
fogadta. A vezérigazgató által tartott tájé-
koztatón túl üzemlátogatáson is részt vettek
az energiapolitikusok.

A látogatást a fórum elnökségének ma-
gyar tagja, Herczog Edit szervezte. A szoci-
alista EP képviselõ elmondta, az európai
szakpolitikusok legszívesebben a terepen
dolgozó, hozzáértõ szakemberektõl tájéko-
zódnak. – Ezért is fontos eredmény, hogy a
befolyásos energetikai szakértõk éppen Ma-

gyarországot választották annak tanulmá-
nyozására, hogy az új tagállamok miként ve-
szik ki részüket a közös európai energiapoli-
tika megalkotásából és megvalósításából –
fogalmazott.

A képviselõ szerint a magyar energiapoliti-
kai célok világosak és egyértelmûek: csök-
kenteni kell az energiapazarlást, hozzájárul-
ni a klímaváltozás megfékezéséhez és több
lábon állást biztosítani a lelõhelyek, az útvo-
nalak, az alapanyagok és a technológiák te-
rén. Herczog Edit rámutatott a nukleáris
energia klímaváltozásra gyakorolt pozitív
hatásának fontosságára.

Vida Tünde

Uniós energiapolitikusok Pakson

Jövõre fogadókész a tároló
Május végére befejezõdhet a Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójának bõvítése, jövõ év elején pedig megérkezhet-
nek az elsõ kis és közepes aktivitású radioaktív hulla-
dékokat tartalmazó hordók Bátaapátiba. A tervek sze-
rint 2009 végére épül meg az elsõ négy föld alatti kam-
ra, amely véglegesen befogadja az atomerõmûvi radio-
aktív hulladékokat.



Pécsett tartott közös kon-
ferenciát a paksi atomerõ-
mû a Magyar Atomfórum
Egyesülettel. Ez volt a
harmadik közös szakmai
tanácskozás, ahol az atom-
energiával kapcsolatos ak-
tuális kérdéseket vették
sorra. 

A konferencia elõadóinak
mindegyike azt hangsú-
lyozta, Európa energiaellá-
tása elképzelhetetlen
atomenergia nélkül. A be-
vezetõt tartó Hamvas Ist-
ván rámutatott, Magyaror-
szágon rövidesen el kell
kezdeni egy új atomerõmû
építésének elõkészületeit.
A nukleáris erõmûveknek
számos elõnye van, olcsó és
környezetbarát energia,
mutatott rá az atomerõmû
mûszaki vezérigazgató-he-
lyettese. Hátránya, hogy
társadalmi, politikai elfo-
gadottsága nem mindenütt
van meg, de – mint Ham-
vas István mondta – Ma-
gyarországon a lakosság
túlnyomó többsége, több
mint 75%-a támogatja a
paksi atomerõmû mûködé-
sét. A tanácskozáson elõbb
Herczog Edit európai par-
lamenti képviselõ nevében
asszisztense, Précsenyi
Zoltán vázolta az európai
helyzetet. Ebbõl kitûnt,
hogy a tagországok több-

sége fontos szerepet szán a
nukleáris energiának. A
paksi atomerõmû mûszaki
vezérigazgató-helyettese
azt emelte ki, hogy nem
teljesíthetõek a környezet-
védelmi vállalások atom-
erõmûvi kapacitásbõvítés
nélkül. Hamvas István
hozzátette, Magyarország-
nak szüksége van új nukle-
áris reaktorokra. A döntés-
ben az atomerõmûnek
nincs szerepe, de – mint
rámutatott – Pakson min-
den adottság, a telephely,
az infrastruktúra és a
szaktudás is rendelkezésre
áll, illetve a társadalmi el-
fogadottság is kiemelkedõ-
en magas. A szakember ki-
emelte, az atomerõmûvek
nem terhelik a környeze-
tet, a keletkezõ hulladék
minden grammjával elszá-
molnak.

A konferencián Kovács
Ferenc a tervezett üzem-
idõ-növeléssel kapcsolatos
elõkészületekrõl számolt
be, Szõke Larissza pedig a
teljesítménynövelésrõl. Ez
utóbbit a négyes blokkon
már végrehajtották, most
az egyesen zajlanak a mun-
kák. A program eredmé-
nyeként Magyarországon
2009-re közel 120 mega-
wattal nõ meg a kapacitás.

-tünde-
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Fotó: Vida Tünde (balra), Fonyó Dániel (jobbra)

Az atomenergiáé a jövõ Sillerfesztiválra készülnek

Megtartotta éves közgyû-
lését a Sárgödör téri Prés-
háztulajdonosok Egyesüle-
te. A találkozón az évérté-
kelés mellett tisztújítás is
szerepelt napirenden. Az
egyesület vezetését a kö-
vetkezõ ciklusra Leber Fe-
rencre, a korábbi gazdasági
vezetõre bízta a tagság,
elõdjét Mayer Istvánt tisz-
teletbeli elnökké választot-
ták. A titkári teendõket ez-
után Haaz Ferenc látja el,
elõdje Szedmák István, az
újonnan létrehozott Borá-
szati Szakmai Bizottság ve-
zetõje lett. Új formáció a
programszervezõ bizottság
is, amelynek vezetõje
Krausz Ignác. A gazdasági
ügyeket Kiss Károly intézi,
a borbíróként továbbra is
Polgár Zoltán szervezi-ve-
zeti a boráldást és borver-
senyt, a felügyelõ bizottság
élén maradt Veres Zoltán, a
médiakapcsolatokért pedig
továbbra is Kovács Mihály
a felelõs. Mayer István el-
mondta, egyik nagy tervük,
a tér megújítása tavaly
megvalósult. A borkultúra
fejlesztését, terjesztését is
zászlajára tûzte az egyesü-
let, amiért sokat tettek ren-
dezvényeikkel. Már hagyo-
mányos rendhagyó borver-
senyük, másik neves ren-
dezvényükkel, a boráldás-
sal pedig egy régi hagyo-

mányt elevenítettek fel. Tö-
rekednek kapcsolat kialakí-
tására más civil szerveze-
tekkel, tavaly szoros barát-
ságot kötöttek a Reform
Fõzõklubbal, rendezvényei-
ken már kölcsönösen segí-
tik egymást. Az egyesület
jövõje érdekében szükséges
a fiatalítás, nem szeretné-
nek ugyanis bort kóstolgató
old boyok társaságává vál-
ni. Már több ifjabb tagjuk
van, közöttük három vizs-
gázott borbíró, és a tisztújí-
tásban is megmutatkozik ez
a szándék.  Leber Ferenc az
eddig elért eredményekre,
megteremtett értékre tá-
maszkodva, azokat kicsit
megújítva, szélesítve kíván-
ja végezni munkáját,
amelyben számít a tagság,
vezetõség tapasztalataira.
Fontosnak tartja, hogy a
két új bizottság létrehozá-
sával még többen vehetnek
részt a feladatok megoldá-
sában, terveik megvalósítá-
sában. Hangsúlyozta, hogy
a szervezet elsõdleges fel-
adata, hogy közösségformá-
ló erõ legyen, a hagyomá-
nyok ápolásáért, jó borok
készítéséért munkálkodja-
nak, de fontos az is, hogy
támogassák a háttérbõl az
egyes gazdák ambícióit a
gazdasági fejlõdésben. Hoz-
zátette, fontos a borturiz-
mus de tudni kell, hogy az
idõsebbek már nem akar-
nak ehhez gazdasági tevé-
kenységbe fogni, így nagy
elõrelépésre nem lehet szá-
mítani ezen a területen,
csak kis lépésekkel tudnak
haladni. Ami már biztos,
hogy idén sillerfesztivált
rendeznek a téravató egy-
éves évfordulóján. A gaszt-
ronómiát középpontba állí-
tó új programot hagyo-
mányteremtõ szándékkal
hívják életre, szeretnék, ha
megjelennének a jó borok
mellett a hozzájuk illõ éte-
lek.                       -gyöngy-
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

A napokban lebonyolított ál-
talános iskolai és óvodai be-
íratások során az intéz-
ményválasztás feltételei
megfeleltek az elmúlt évek
gyakorlatának, azaz elsõdle-
ges szempontot a kijelölt
körzetek jelentettek, de to-
vábbra is élhettek az érin-
tett családok a már jól is-
mert kedvezményekkel.
Emellett jelezhette a szülõ,
ha nem a körzet szerinti is-
kolába szeretné járatni a
gyermeket, ilyen esetben
várólistára került. Sorsolás-
ra sem volt szükség, minden
igénynek eleget tudtak ten-
ni. A Bezerédj Általános Is-
kolába ötven, a Deák Ferenc
Általános Iskolába ötvenegy,
a II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskolába pedig hatvan-
hat gyermeket írattak be a
szülõk. A Bezerédjben és a
Deákban kettõ, a II. Rákóczi
iskolában pedig három elsõ
osztály indul szeptember-

ben, mondta el Tell Edit ok-
tatási referens. A Balogh
Antal Katolikus Általános
Iskola és Gimnáziumban is
volt már beiratkozás. Eddig

35 gyermek jelentkezett az
intézménybe, de a létszám
még változhat, mivel a kör-
nyezõ településekrõl is vár-
ják a leendõ elsõsöket, tájé-

koztatott Stallenbergerné
Madarász Veronika iskola-
igazgató. A Gazdag Erzsi
Általános Iskolában egy osz-
tályt indítanak szeptember-
ben. Ebben az intézmény-
ben nincsen kijelölt nap a
beíratásra, a jelentkezõket
folyamatosan várják még
augusztusban is. Felvételt
csak szakértõi véleménnyel
nyerhetnek a gyerekek, il-
letve a kollégiumi hely iránti
igényüket is jelezniük kell.
Jelenleg hét településrõl
járnak hozzánk gyermekek,
mondta el érdeklõdésünkre
Jantyik Margit igazgató. A
leendõ óvodások szüleinek is
most kellett intézményt vá-
lasztaniuk. Az óvodaválasz-
tásnál nincsenek kijelölt
körzetek Pakson, eddig a
Benedek Elek Óvoda tag-
óvodáiba kilencvenhét, a
Napsugár Óvoda tagintéz-
ményeibe pedig hetven
gyermeket írattak be a szü-
lõk, de ezek a számok még
változhatnak.

-gyöngy-  

Zökkenõmentes beiskolázás

Dévára szervez utazást a
Hatvannégy Vármegye
Ifjúsági Mozgalom paksi tag-
szervezete. Lampert Mari-
ann elnök elmondta, felvet-
ték a kapcsolatot az ott lévõ
árvaházzal, s Böjte Csabával.
A szerzetessel egyeztetve
döntöttek úgy, hogy gyer-
meknapot szerveznek az ott

élõ gyerekeknek, fiatalok-
nak. Már több paksi és kör-
nyékbeli fiatal jelezte, csatla-
kozik a május végi utazáshoz.
A dévai Magyarok Nagyasz-
szonya Kollégiumban lakó
gyerekeket gazdag program-
mal szeretnék meglepni.
Szerveznek számukra sor-
versenyeket, labdajátékokat,
kör- és sorjátékokat. Visznek
társasjátékot, terveznek me-
seolvasást. Ha lesz rá lehetõ-
ség, tábortüzet gyújtanak
majd, s egy bábjátékot is ké-
szülnek elõadni. Ehhez még
várják az ötleteket és adomá-
nyokat is, kivéve ruhanemût
és cipõt, mert abból van elég,
mondta Böjte Csabára hivat-
kozva Lampert Mariann. A
programot június elsejére
tervezik, ezért már május
utolsó napjaiban útra kel a
csoport.                             -vt-

Dévára készülnek
Büchenbachban vendéges-
kedett a Vak Bottyán Gim-
názium kórusa. A látogatás
karnagyuk, Hádingerné
Lamm Juditnak köszönhe-
tõ, aki németkéri. A két te-
lepülés között ugyanis
testvértelepülési viszony
van. Így került sor a meg-
hívásra, ami nem csupán
egy fellépés volt, hanem
összekötötték egy nürnber-
gi városnézéssel, illetve
jártak Bayreuthban
Richard Wagner és Liszt
Ferenc sírjánál is. 

A kórus tízéves, négy éve
már járt Büchenbachban,
egyébként fõként helyi ren-
dezvényeken mutatkozik
be. Most nem egyedül ment
az énekkar. – Velünk utaz-
tak Hermesz Anita tanítvá-
nyai, a kötélugró csoport és

a Sugárzó Lányok, Weisz
Ági, aki ritmikus gimnaszti-
kával foglalkozik. Volt egy
népzenei szekciónk a Pro
Artisban tanuló diákokból,
illetve a gimi egykori diák-
ja, Árki Zsuzsa párjával
néptáncot táncolt – foglalta
össze Hádingerné Lamm
Judit. A tanárnõ elmondta,
több mint kétórás progra-
mot adtak, melynek elején
az énekkar játszotta a fõ-
szerepet komolyzenei ösz-
szeállításával, késõbb pedig,
mintegy kiegészítõként
könnyebb darabokkal álltak
színpadra. A következõ fel-
lépés a gimnázium Tavaszi
randevú elnevezésû prog-
ramján lesz. A diákok útját
az iskola tehetséggondozó
alapítványa támogatta.

-tünde-

Zenés körút
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Fotó: Molnár Gyula

Kerek évfordulóra emlékez-
tek minap a Jámbor Pál Tár-
saság tagjai.

Az összejövetel a névadó
szobra elõtt kezdõdött a
hajdani szülõházával szem-
ben. A társaság koszorút
helyezett el és gyertyát
gyújtott abból az alkalom-
ból, hogy Jámbor Pál 110
éve, 1897. április 14-én
hunyt el, majd ezt követõen
a paksi Pákolitz István Vá-
rosi Könyvtárban bemu-
tatták az alkalomra megje-
lent emlékalbumot.

A kötet szerkesztõje, a
szervezetet vezetõ Bereg-
nyei Miklós elmondta, hogy
tíz évnyi kutatás tapasztala-
tait összegzi a kötet. – A do-
kumentumok a kalocsai Ér-
seki Levéltárból, a Petõfi
Irodalmi Múzeumból és a
Magyar Nemzeti Múzeum
Történeti Fényképtárából
kerültek elõ, továbbá kapcso-
latot létesítettünk a szabad-
kai Üzenet címû folyóirat fõ-
szerkesztõjével is – teszi hoz-
zá. A rendezvényre a szabad-
kai könyvtár volt és jelenlegi
igazgatói, Kunkin Zsuzsanna

és Ágoston Pribilla Valéria is
elfogadta a meghívást. – A
kiadvány elsõ részében olyan
írások kaptak helyet, melyek
tükrözik a Jámbor Pálról ki-
alakult véleményt. Nem
akartam azon meditálni,
hogy Jámbor Pál jó költõ-e.
Ez nem kérdés. De a korszel-
lem felidézéseként fontos
volt néhány idevágó véle-
ményt felidézni, hiszen Jám-
bor Pál folyamatosan az iro-
dalmi viták kereszttüzében
állt – fogalmaz a szerkesztõ,
majd hozzáteszi, hogy a kö-

vetkezõ fejezetben ezt a köl-
tõ saját önéletírása követi.
Természetesen nem marad-
hattak ki az albumból maguk
a versek, a fennmaradt szó-
noklatok, röpiratok sem. Ezt
az életrajzi kronológia, és a
jegyzékek követik. 

A kérdésre, hogy õ mit tart
legfontosabbnak az életmû-
bõl, egy pillanatig sem habo-
zik Beregnyei Miklós. – Azt,
hogy Jámbor Pál a forrada-
lom és a szabadságharc tán-
toríthatatlan híve volt, a nem-
zeti függetlenség eszméjének

szószólója – mondja. A kötet
borítólapján pedig így ír: „Mi
késõ paksi utódok, elsõsor-
ban mint az emberi helytál-
lás, az elvekhez való hûség
példaképére emlékezünk, és
merítünk erõt napi gondjaink
megoldásához hírneves elõ-
dünk életútjából.” A kötet
Vincze Bálint grafikai mun-
káját dicséri.

Paks híres szülötte, Szabad-
ka neves polgára Kalocsán
nevelt pap, az almanach-líra
képviselõje, fõvárosi lapok
ünnepelt költõje. Az 1848-ban
kitört forradalom majd sza-
badságharc lelkes híve, aki-
nek ezért az emigráció évei
jutnak. Párizsban a költõ –
akit viták kereszttüzében
gyakran emlegettek Petõfi el-
lenlábasaként – Petõfi-fordí-
tásokat és életrajzokat közöl.
Késõbb három cikluson át or-
szággyûlési képviselõ, majd a
szabadkai gimnáziumban vál-
lalja az igazgatói posztot.

Jámbor Pál írói néven jelen-
tette meg mûveit: a Hiador
nevet használta. Vörösmarty
a hõs és a viador (nyelvújítási
szó: bajvívó, harcos) szavak
összevonásából alkotta.

-s-

Emlékalbum Jámbor Pálról

Egy réges-régi írás szerint a cigány egy
Szent György napot száz Szent Mihály
napjáért sem adna oda. Nem csoda, hi-
szen az áprilisi Szent György a meleg be-
köszöntét, míg a szeptemberi Szent Mi-
hály a nyár végét jelenti. Ráadásul a lo-
vas Szent György nem csak a fénylõ na-
pot szabadítja ki a tél rabságából, de az
emberiséget is megszabadítja a gonosz
sárkánytól.

A néphagyomány szerint ez a tavasz
kezdete, a legszerencsésebb nap az egész
naptárban. Szent György éjszakáján ke-
rült sor például a harmatszedésre. Ezt a
tevékenységet leginkább valamilyen ru-
hadarabbal, napkelte elõtt vagy éjfélkor,
gyakran meztelenül, végezték. (Ha ez ko-
edukált tevékenység volt, akkor a falu
szaporulatára is kihatott.) Otthon aztán a
lepedõt kicsavarták az abrakba vagy a
búzába, kenyérlisztbe; vagy a harmatos

füvet a tehénnek adták. Mindezek ered-
ményeképpen, a hit szerint jobb kenye-
ret sütöttek, illetve a tehéntõl több tejet
fejtek. A pucérkodás nem csak a harmat-
szedés kapcsán hozott szerencsét. Aki
Szent György napkor anyaszült meztele-
nül fürdött meg patakban, folyóvízben,
tóban vagy akár a vályú vizében, az ab-
ban az esztendõben nem lett rühes. (Vi-
szont tüdõgyulladást kapott a fél falu.)

Az állatok egészségét és szaporaságát
számos szokás igyekezett elõidézni; ha
például azt akarták, hogy sok kotló le-
gyen abban az évben, akkor a Szent
György nap hajnalán összegyûjtött va-
kondtúrást – szám szerint hármat – be-
dobták a kutricába. (Vakondtúrást még
csak találok a környéken, a kutricával
azonban gondban leszek.) 

Termésvarázslás is kapcsolódik Szent
György napjához. Ekkor kell vetni a diny-

nyét, uborkát, akkor sokat terem. Mákot
is addig kell vetni, míg nem kuruttyolnak
a békák. A vetéskor azonban ügyelni kell
rá, hogy egy szót se szóljunk, mert akkor
kisfejû és kukacos lesz a mák. Állítólag
legjobb, ha öregasszony veti, és vetés
közben szétterpeszti a lábát, hogy nagy-
ra nõjenek a mákfejek. (Aki erre ráveszi
az öreganyját, annak fizetek!) 

A két leghasznosabb népszokást, az ür-
geöntést és a kígyófogást a végére hagy-
tam. Ez elõbbi tevékenység igen jövedel-
mezõnek ígérkezik, méghozzá azért,
mert állítólag az április 24. elõtt fogott ür-
ge bõrébõl készült pénzes zacskóból soha
nem fogy ki a pénz. A kígyófogás is nagy
haszonnal jár, ugyanis amelyik kezünkkel
Szent György napja elõtt kígyót vagy
gyíkot érintünk meg, annak gyógyító
ereje lesz! (Férjes asszonyok elõnyben.) 

Hahn Szilvia

Kalendárium: Szent György napján



Ezüst minõsítéssel tért haza
a Weöres Sándor Színjátszó
Találkozó megyei fordulójáról
a Balogh Antal Katolikus Is-
kola Rizibizi csoportja. Veze-
tõjük, Molnárné Fodor And-
rea egyebek között azért rop-
pant büszke tanítványaira,
mert nem sokatmondó díszle-
tek között, gyönyörûséges
kosztümökben játszottak, ha-
nem minden eszköz nélkül.
Éppen ez volt az oka annak,
hogy Benedek Elek: Dolgozz,
macska! címû meséjét ren-
dezte meg erre az alkalomra.
Ebben – mint mondja – a drá-
mapedagógiáé a fõszerep. A
csoport kezdõ, ebben a tanév-
ben alakult, heti két alkalom-
mal próbálnak. Szinte kivétel
nélkül ötödik osztályosok,
csupán a macskát megszemé-
lyesítõ Jantner Gábor lóg ki a
sorból, õ második osztályos,

testvéréhez csatlakozva jár a
csoportba. Remekül érzi ma-
gát, cseppet sem izgul a szín-
padon, s annak ellenére, hogy
még igazán apró fiúcska,
nagy versmondó tapasztala-
tai vannak. 

Az iskolában egyébként
több színjátszó csoport is van
annak köszönhetõen, hogy öt
éve a Szegedi Táltos Tehet-
séggondozó és Mûvészeti Is-
kola tagintézményeként ok-
tatják a színjátékot és a kéz-
mûvességet. A szekszárdi
Német Színházban igen ma-
gas volt a színvonal, mondja a
tanárnõ. Tíz csapatból négy
kapott arany és három ezüst
minõsítést. Tekintettel arra,
hogy a Rizibizi kezdõ, ez na-
gyon szép eredmény, amit
még inkább emel, hogy Paks-
ról csupán õk indultak a ver-
senyen.                              -tv-
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Paks szülötte a századforduló
és a XX. század elsõ évtizede-
inek ismert, haladó gondolko-
dású református lelkésze, Bu-
dapest fõváros törvényható-
sági bizottsági tagja, aki je-
lentõs közéleti, egyházpoliti-
kai és publikációs tevékeny-
séget is folytatott. 

A jómódú csizmadiamester
fia 1868. január 23-án szüle-
tett, iskoláit Gyönkön, Bony-
hádon, Nagykõrösön végezte,
majd 1888-ban Pozsonyban
fejezte be a gimnáziumot. Ta-
nulmányait a budapesti Re-
formátus Theologiai Akadé-
mián folytatta, 1892-ben szen-
telték lelkésszé. Ezután rövid
ideig segédlelkész volt
Dunapatajon, majd a buda-
pesti Kálvin téri egyházköz-
ségben. Innen választották
meg 1896-ban az újonnan
szervezett budai egyházrész,
mai nevén a Szilágyi Dezsõ
téri egyházközség elsõ lelké-

szévé, mely szolgálatot halá-
láig látta el. 

Lelkipásztorként minden
cselekedetében igyekezett az
egyház társadalmi szerepvál-
lalását hangsúlyozni. Alapítója
volt 1893-ban a Nagypénteki
Református Társaságnak,
mely az árva és hátrányos
helyzetû gyerekek felkarolá-
sát és iskoláztatását tûzte ki
céljául; ez az egyesület hozta
létre a kamaraerdei Erzsébet
Árvaházat, melynek mûködte-
tésében is tevékenyen vett
részt. A protestáns egyházak
korabeli szabadelvû meggyõ-
zõdésû lelkészi vezetõi és vilá-
gi tisztviselõi között ekkoriban
többen szabadkõmûves pá-
holytagok is voltak. Haypál
Benõ 1903-tól a Galilei-páholy,
majd az attól különvált Haj-
nal-, késõbb a Sas-páholy tag-
ja volt. A szabadkõmûvesség-
rõl vallott nézeteit, a bibliás
szabadkõmûvesek szerepét,

feladatait boncolgató tanulmá-
nyait Saulus, illetve Paulus ál-
néven jelentette meg, melyek-
ben a kereszténység szeretet-
vallásként értelmezett külde-
tésérõl, a hit és a tudomány
összeegyeztethetõségérõl vall,
és hangsúlyozza különállását a
szabadkõmûvesség radikális,
ateista szárnyától.  

1917-tõl a dunamelléki re-
formátus egyházkerület ta-
nácsbírája lett, 1918 novem-
berében megválasztották az
Országos Református Tanács
elnökének. Ekkor indította el
az Új Reformáció c. országos
lapot (Veress Jenõvel együtt
szerkesztették). A Tanácsköz-
társaság idején visszavonult,
nem vállalt szerepet. 

Haypál Benõ irodalmi mun-
kássága is jelentõs és sokré-
tû, ám köteteinek pontos és
részletes felsorolása kimeríti
e rovat kereteit.  Hosszú éve-
ken át szerkesztette a budai

egyházkerület évkönyveit, a
háború alatt a Református
Katonák Lapját (1916-18).
Több kötetben és kiadásban
jelentek meg egyházi beszé-
dei, s az egyház szerepérõl,
feladatáról vallott gondolatai.
Feladatának tartotta a szá-
zadelõn kibontakozó és erõsö-
dõ magyarországi nõmozga-
lom támogatását, e tárgyban
is több tanulmánya jelent
meg nyomtatásban. 

Haypál Benõ esperes, egy-
házi író, Ady Endrét esketõ
majd eltemetõ református lel-
kész 1926. május 16-án halt
meg, síremléke a Farkasréti
temetõben található. 

Munkásságát fia, Haypál
Béla (1899-1988) esperes,
egyházi író folytatta, akit apja
halála után a budai gyüleke-
zet lelkészévé választott.

Források: Új Magyar Élet-
rajzi Lexikon; Nagy Zsombor:
Haypál Benõ…,   in.: Refor-
mátusok Budapesten (szerk.:
Kósa László), Bp.2006. II.k.
223.-227.o.  

Kernné Magda Irén

Híres paksiak, paksi hírességek

Haypál Benõ

Dolgozz, macska!
A költészet napját a Vak
Bottyán Gimnáziumban is
megünnepelték. József At-
tila-versek ihlette diákfo-
tókból nyílt kiállítás, és a
hagyományos Pákolitz Ist-
ván szavalóversenyre is
most került sor. – Ez a ren-
dezvényünk afféle tehetség-
kutató akció is szokott len-
ni. Elsõsorban az alsóbb év-
folyam tanulói jelentkeztek,
közel húszan – meséli dr.
Kárpáti Istvánné nyugdíjas
pedagógus, akit intézménye
az értékelés vezetésére hí-
vott vissza, tehát a hagyo-
mányok jó ismerõje. – Az
idei kiírás szerint egy klasz-
szikus és egy kortárs alkotó
mûvével lehetett jelentkez-
ni. Változatos volt a gyere-
kek választása: Bajza Jó-
zseftõl kezdve József Attilá-

val bezárólag sokféle vers
elhangzott, és ketten is hoz-
tak verset Acsádi Rozáliától
– árulja el a tanárnõ, aztán
bevallja, hogy hiányolta a fi-
úkat: egy kivétellel az ösz-
szes szavaló lány volt. – Vi-
szont sok közöttük az ígére-
tes tehetség – teszi hozzá –
Velük egyénileg kell majd
foglalkozni a jövõben, kivé-
ve néhány érettebb elõadói
produkciót, mert ilyen is
akadt. Egy végzõs, Hor-
nyák Ivett lett az elsõ he-
lyezett, akinek a teljesítmé-
nye kiemelkedett a mezõny-
bõl. Mögötte a következõ
rendben sorakoztak fel a
helyezettek: Kovács Veroni-
ka, Mach Melinda, Máté
Anna és Szabó Flóra, Shóty
Szabina végül Fritz Hajnal-
ka.                                   -s-

Tehetségeket kutattak



A japán csoda – ezzel a cím-
mel nyílt tárlat a közelmúlt-
ban a városi mûvelõdési köz-
pont könyvtár-galériájában.
Aki azonban a felkelõ Nap or-
szágának 60-as évekbeli gaz-
dasági fellendülésének meg-
idézését várta a kiállítástól az
tévedett: ez a csoda paksi volt
– bár valóban Japánról szólt. 

Eredetileg csak Ignits
Miklósné készült rakuzott ke-
rámiái bemutatására. – E
technika lényege, hogy a ke-
rámiát nagyon magas hõfokon
égetjük ki, majd pedig – ellen-
tétben a hagyományos techni-
kákkal – hirtelen hûtjük le.
Azért tipikusan japán techni-
ka, mert az így készült csé-
szék csak halkan, finoman
koccannak, nincs csengõ
hangjuk, mely megzavarhat-
ná a teaszertartást – meséli.
Így már érthetõ, honnan is a
raku jelentése: a ráérõ idõ él-
vezete. Az is kiderül, hogy az
elkészült darabnak mindig
egyedi színe és felülete van,
mely nem csupán a máztól
függ, de attól is, hogy milyen
közegben hõkezelték. És való-
ban: a teljesen matt tárgyak-
tól a pompásan csillogóig vala-
mennyit megfigyelheti az értõ
szemû látogató. 

A bemutatkozókhoz csatla-
kozott Körösi Klára, kinek sa-
játos alakú kerámiái szolgál-
tak alapul Göttli Józsefné ike-

banáihoz.– Az ikebana egyedi,
hangsúlyos kerámiából, és né-
ha csupán két szál virágból áll,
mely sajátosan tölti ki a teret
– emeli ki a legfontosabb
szempontokat. 

Hasonló japán jellegzetes-
ség az origami, a papír hajto-
gatásával készült különleges
figurák. Nem is gondolnánk,
hogy a japán hagyományok-

ban mekkora tekintélye volt
az efféle alkotásnak: régen a
vékony, finom papír különösen
nagy érték volt, belõle ünne-
pekre készülhetett alkotás.

Az április végéig látogatható
tárlatra Zirczi Judit tusrajzo-
kat készített, dr. Ignits Éva
Johanna pedig olajképeivel
gazdagította az összeállítást.

-s-
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Fotó: Molnár Gyula

Kvíz Negyedik kérdéssorunk a város történelméhez kapcsolódik.

1. Hogy nem nevezték soha a mai Deák Ferenc utcát?

A. Lenin B. Malom C. Villany

2. Mikor kapott városi rangot Paks?

A. 1950 B. 1970 C. 1979

3. Hol állt a római kori Lussonium?

A. Csámpa B. Biritópuszta C. Bottyán-sánc

Szerkesztõségünk játékra invitálja olvasóit. Oldja
meg kvízünket öt lapszámon keresztül, és a he-
lyes beküldõk között wellness hétvégét sorsolunk
ki. Megfejtéseiket fordulónként postán, e-mailben
vagy személyesen juttathatják el szerkesztõsé-
günkbe. Aki mind az öt fordulóban helyesen vá-
laszol, annak ötszörös esélye van a nyereményre!
Címünk: Paksi Hírnök, 
7030 Paks, Dózsa György út 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu

Távol-keleti hangulat a könyvtárban Integrált
tábor
Háromszázezer forintot
nyert a Nemzeti Kulturális
Alaptól a Paksi Közmûve-
lõdési Kht., azaz a városi
mûvelõdési központ integ-
rált tábor szervezésére.
Lampert Mariann, az ifjú-
sági iroda munkatársa el-
mondta, kollégájával, Bodó
Katalinnal közösen terve-
zik, szervezik a tábort,
ahova 15-20 általános isko-
lás korú fiatalt várnak
majd. Hallókat és sikete-
ket, nagyothallókat egy-
aránt hívnak, hiszen éppen
az a cél, hogy segítsék köz-
tük a kommunikációt, áthi-
dalják a nehézségeket. Jú-
liusra tervezik a tábort
Cseresznyésben, az erdei
iskolában. – Akár egész
családok is csatlakozhat-
nak hozzánk – tette hozzá
Lampert Mariann, aki azt
is elmondta, hogy még ke-
resik a forrásokat annak
érdekében, hogy a résztve-
võknek csak minimális
hozzájárulást kelljen fizet-
ni. A szervezõ azt is el-
mondta, hogy még most
tervezik a programokat,
de arra törekszenek, hogy
azok jól szolgálják a célt,
hozzák össze az épeket és
fogyatékkal élõket.

vida

A Városi Pedagógus Origami Kör nyolcadik éve mûkö-
dik Pakson, alapítói ma már a Magyar Origami Kör tagjai.
Minden esztendõben részt vesznek Kecskeméten a Nem-
zetközi Origami Találkozón, mindenki más-más foglalko-
zásra megy, és a havonta tartott összejöveteleiken tanítják
meg egymásnak az ott tapasztaltakat. Az óvónõk gyakran
használják ezt a technikát a gyerekek fejlesztésében. A ki-
állításon Baksa Tamásné, Borosné Ring Mária, Illés
Zoltánné, Karsztné Molnár Mária, Lisztmájerné Fritz Ma-
riann és Mészáros Jánosné munkái láthatók. 
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

A költészet napja alkalmából
hirdetett rajzpályázatra 51
gyerektõl összesen 58 alkotás
érkezett a faluházba, tudtuk
meg Bodó Katalintól. A leg-
többen Weöres Sándor Bóbi-
ta címû versét választották, a
legfiatalabb alkotó hat, a leg-
idõsebb tizenöt éves. Idén
elõször szólt a felhívás paksi
óvodások és iskolások részére
is a dunakömlõdi gyerekeken
kívül. A faluház vezetõje ki-
emelte a Deák Ferenc Általá-
nos Iskola 6.a, 6.b, 7.a és 7.b
osztályának tagjait, akik nagy
lelkesedéssel, sok szép mun-
kával készültek. Érkezett
munka a dunakömlõdi, a pak-
si Kereszt utcai és a
Hétszínvirág óvodából, vala-
mint a Balogh Antal, a Gaz-
dag Erzsi és a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskolából.
Minden alkotást díjaztak, ok-
levelet, tárgyjutalmat kaptak
a gyerekek, és dicsérõ okleve-
let a legaktívabb osztályok. A
munkákat a faluházban mu-
tatják be.

A díjátadás után a könyvtár-
ban gyülekeztek gyerekek és
szülõk a már hagyománnyá
vált olvasótalálkozóra. Fara-

góné Kertész Alice és Pincési
Ágnes szervezésében és veze-
tésével a találkozó idén a köl-
tészet napját köszöntötte.
Nyitva állt az ajtó tagoknak
és kívülállóknak is. Ezúttal az
olvasni nem tudó ovisok jöt-
tek a legtöbben, a könyvtá-
rosok játékos feladatokkal se-
gítették õket ismerkedni a
könyvtárral, a képes- és me-
sekönyvekkel. Volt tea, csere-
bere és jó hangulat, így a
szervezõk elképzelése is tel-
jesült, könyvünnepet vará-
zsoltak a könyvtár falai közé.

Ugyanezen a napon tartotta
elsõ foglalkozását a Duna-
kömlõdi Néptánccsoport,
melynek vezetõje Ónodi
Gyöngyi néprajzos, néptánc-
oktató, aki hosszú évekig tán-
colt, jelenleg pedig a Táncmû-
vészeti Fõiskola pécsi tagoza-
tának harmadéves hallgatója.
Fõállása mellett hobbiként
tanít, célja tudásának tovább-
adása, a magyar kultúra ter-
jesztése. A közel húszfõs csa-
pat szeretné bemutatni majd
tudását a szüreti napokon,
addig is heti egy alkalommal
gyakorolnak, és várják a to-
vábbi jelentkezõket is.    -bzs-

Könyvünnep Kömlõdön

Nagydíjas lett Vácz N. Vivien
a Tudományos Diákköri Kon-
ferencián. A Vak Bottyán
Gimnázium végzõs tanulója
az iskolájában megrendezett

regionális versenyrõl jutott
tovább a veszprémi országos
döntõbe. A verseny menete
megegyezett a regionáliséval,
a diákok különbözõ szekciók-
ban tartottak választott témá-
jukban tízperces elõadást
szakértõ zsûri elõtt, majd ezt
ötperces vita követte. Vivient
eredetileg a történelmi szek-
cióba osztották, de átkérte
magát az életpálya-kutatás-
hoz, ami érthetõ, hiszen szó
esik dolgozatában a Rajk-per-
rõl, de mindössze fõ témájá-
val összefüggésben, amely is-
kolája egykori tanára, dr. Ta-
risznyás Györgyi élete. Az íté-
szek mind a tizenkét szekció-

ban kiosztottak minõsítést, il-
letve egy nagydíjat. Vivien az
utóbbit vehette át, illetve
Veszprém város különdíját.
Az országos fordulóba to-
vábbjutott a regionális döntõ-
bõl a gimnázium egy másik
diákja is. Kirchkeszner Csaba
környezetvédelem témakör-
ben adott elõ. Csaba nyolca-
dik évfolyamos tanuló, és bár
helyezést nem ért el, de isko-
lája a mozgalom vezetõ koor-
dinátorától, Fazekas László-
tól kapott egy levelet, amely-
ben jelezte, hogy Csaba ki-
emelkedõen szerepelt. A
nyertes diákok jutalma öt fel-
vételi pont, ami továbbtanulá-

sukat segíti, illetve meghívást
kaptak egy nyári táborba.
Egy hetet tölthetnek el
Káptalanfüreden, ahol a kü-
lönbözõ tudományágak ki-
emelkedõ alakjaival találkoz-
hatnak majd. Az idén tízéves
Kutató Diákmozgalom hete-
dik alkalommal hirdette meg
ezt a ma már határainkon is
túlnyúló, tehetséggondozó
konferenciasorozatot. Már
vannak olyan diákjaik, akik
kijutottak Nobel-díj kiosztás-
ra, nemzetközi kutatótábo-
rokba, horvátországi, német-
országi, svédországi, ameri-
kai laboratóriumokba, kutató-
helyekre, sõt van olyan kö-
zépiskolás fiatal is, akinek
könyve jelent meg.

-gyöngy-

Nagydíjat nyert a paksi gimnazista

Elõször József Attila, majd
Kormos István alakját idéz-
hették fel azok az irodalom-
kedvelõk, akik a magyar köl-
tészet napján a Pákolitz Ist-
ván Városi Könyvtárban ta-
lálkoztak. A XX. századi köl-
tõóriás emlékének felelevení-
tését a Pro Artis mûvészeti
iskola drámatagozatának nö-
vendékei vállalták magukra
Hefner Erika vezetésével.
Téren Ádám, Brezovszki
Andrea, Gracza Levente,
Urbán Beáta, Horvai Csilla,
Szinger Ádám és Gyulai Ist-
ván legkedvesebb József Atti-
la költeményeiket hozták el
az alkalomra. – Egészen más
a kor, amelyben élt, mégis
úgy érzem, hogy mindig tud
újat mondani. A verseiben
örökérvényû dolgokat fogal-
mazott meg – foglalja össze
többek véleményét Téren
Ádám. Gyulai István, aki gi-
tárral érkezett, és saját szer-
zeményét is megosztotta a
közönséggel, arról mesél,
hogy jó volt újra elõvenni eze-
ket a verseket, melyekkel kö-
zépiskolában találkozott utol-
jára, de a bõség zavarával
igencsak küszködött. 

Az est második felében Tell
Edit alkotását tekinthette
meg a közönség. A mûfaját
firtató kérdésre eltûnõdik: 
– Filmecske. Kormos István
így mondaná – mosolyog. Az
még az elõadás elején kide-
rült, hogy a költõhöz a piszén-
pisze kölyökmackó, Vackor
alakja vezette õt el még gyer-
mekkorában. Fényképekbõl
és a Ghymes Együttes zené-
jébõl, valamint önéletrajzi
írásból készült az összeállítás,
mely a költõre emlékezett. 

Az összeállításban felvonul-
tak a XX. századi irodalom
nagyjai is: Füst Milán, Szabó
Lõrinc, Jékely Zoltán, Fodor
András, Pilinszky János. 
– Õk a ’45 utáni nemzedék –
ahogy Kormos István is fo-
galmazott – József Attila
mindannyiuk pályájában
meghatározó szerepet ját-
szott.  A nagy költõk életútja
számtalan ponton összefonó-
dik – mondja meggyõzõdéssel
Tell Edit. Aztán kiderül, hogy
a „filmecskét” férjével, Nikl
Zoltánnal együtt készítették
– Még csak tanuljuk a techni-
kát – hárítja el a gratuláció-
kat.                                       -s-

Film a költészet hatalmáról
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Egy közelmúltban végzett felmérés -
amely a tanulóifjúság katasztrófaérzé-
kenységét hivatott kutatni – meglepõ
eredményt hozott, legalábbis számom-
ra. A fiatalokat a katasztrófafajták kö-
zül (van vagy 15) a legkevésbé a vegyi,
illetve az atomerõmûvekkel kapcsola-
tos balesetek foglalkoztatják, míg pél-
dául az illegális migráció a középme-
zõnyben, a terrortámadás pedig dobo-
gós helyen szerepel.   

A kérdésre, hogy jogos-e a fiatalok fé-
lelme, nehéz választ adni, viszont úgy
tûnik a témával kötelezõ foglalkozni.

A terrortámadásokról 
A hazai katasztrófavédelemben új tí-

pusú kihívást jelent a terrorizmus, s
bár Magyarország a kevésbé érintett
országok közé tartozik, a világ számos
térségébe utazva egyénileg is számol-
nunk kell a terrorizmus közvetlen ve-
szélyeivel. 

Mi alapján ismerhetõ fel egy terroris-

ta? 

A közkeletû terroristakép megfogha-
tatlan, vagyis konkrét személyiségje-
gyeket nehéz vázolni. Ezek az emberek
szándékukat általában leplezik, viselke-

désük – hogy csökkentsék a lebukás ve-
szélyét – még véletlenül sem kirívó, in-
kább átlagos. (Ez az én olvasatomban
azt jelenti, hogy felismerhetetlenek.)

Veszélyeztetett helyszínek és objektu-

mok. 

A terrorcselekmények célpontjait ta-
lán egyszerûbb behatárolni. Általában
a könnyen sebezhetõ, kevéssé védett,
funkciója révén viszont jelentõséggel
bíró, sok ember által látogatott épüle-
tek számítanak veszélyeztetett objek-
tumoknak. 

Legfontosabb biztonsági tanácsok 

- Ha gyanús levelet, csomagot vagy
szerkezetet talál, azonnal értesítse a
helyi biztonsági szolgálatot vagy a
rendõrséget. 

- Ha azt tapasztalja, hogy valaki rend-
szeresen olyan területre téved, ahol
tartózkodását semmi sem indokolja,
szintén értesítse a hatóságot.

- Ismerje azoknak az intézmények-
nek, épületeknek a vészkijáratait, ahol
gyakran megfordul. 

- Legyen óvatos utazás során! Ne fo-
gadjon el idegenektõl csomagokat! Sa-
ját csomagjait ne hagyja õrizetlenül! 

Illegális migráció
Magyarország az illegális migráció

(vándorlás) elleni küzdelem tekinteté-
ben az egyik legfontosabb tagállam az
Európai Unión belül. A leghosszabb
külsõ határ mellett, az Európán keresz-
tülhúzódó migrációs útvonalak jelentõs
része is itt találkozik. A Távol- és Kö-
zel-Keletrõl, a volt szovjet utódállam-
okon keresztül nyugatra irányuló ille-
gális migránsok jelentõs része is hazán-
kon áthaladva igyekszik eljutni az áhí-
tott célországokba. 

Ezzel kapcsolatban nekünk tenniva-
lónk nincsen, az illegális migráció elleni
fellépés a határõrség, illetve az idegen-
rendészet feladata… 

Más a helyzet a legális bevándorlással!
Tetszik vagy nem tetszik, a migráció
nemzetközi szinten, így ránk nézve is
megállíthatatlan, és nekünk lélekben is,
intézményileg is fel kell készülnünk a be-
vándorlásra. Ellenkezõ esetben csak nõ-
ni fog a társadalmakban az idegengyûlö-
let, az etnikai konfliktus, társadalmi sza-
kadék. Az Egyesült Államokban a de-
mográfiai és kulturális sokféleséget
elõnynek tekintik, mely erõsíti az álla-
mot és értékeit, ugyanez más demokrati-
kus országokról nem egyértelmûen
mondható el. Az európai országok több-
sége nincs kellõképpen felkészülve erre
a helyzetre. Hahn Szilvia

Kész katasztrófa!
Terrortámadás, illegális migráció

Megrendezték a katasztró-
favédelmi ifjúsági vetélkedõ
városkörnyéki fordulóját,
amelynek ebben az eszten-
dõben is a Bezerédj Általá-
nos Iskola adott otthont. A
14 éves múltra visszatekin-
tõ versenynek egészen
2000-ig polgárvédelmi ve-
télkedõ volt a neve, majd a
szervezeti összevonásokat
követõen változott az elne-
vezés a maira. A magas
színvonalú, komoly tudás-
anyagot igénylõ vetélkedést
két korcsoportban rende-
zik, általános és középisko-
lásoknak. Az idei forduló-
ban öt-öt csapat állt a kép-
zeletbeli rajtvonalhoz. Ki-
lenc feladatot kellett teljesí-
teniük, közöttük elméleti és
gyakorlati próbákat. Tudni-

uk kellett a versenyzõknek,
mibõl áll egy túlélõcsomag,
hogyan kell ellátni egy esz-
méletlen sérültet, volt pol-

gárvédelmi és tûzoltó totó,
tûzoltási feladat. Az általá-
nos iskolák között elsõ lett a
Bezerédj, második a Balogh

Antal katolikus iskola, har-
madik pedig a II. Rákóczi
Ferenc iskola csapata. A kö-
zépiskolások vetélkedésé-
ben a legeredményesebb a
Balogh Antal formációja
lett, a második helyen a vak
bottyános diákok végeztek,
harmadik pedig az ESZI
csapat lett. A megyei fordu-
lón a két elsõ helyezett kép-
viseli térségünket, a ver-
senyt április 26-án rendezik
Szálkán. 

A tavalyi helyi döntõrõl is
ez a két iskola jutott tovább
a megyei fordulóra. A felké-
szülésben a csapatok szá-
míthatnak a katasztrófavé-
delem, a mentõszolgálat, a
vöröskereszt, és a tûzoltó-
ság szakembereire.             

-gyöngy-

Polgári védelembõl vizsgáztak



14 M O Z A I K

Fotók: Balog Judit (fent), Csahóczi Fotó (lent)

A hetvenes
években egy
f ö r t e l m e s ,
agyonivott má-
jat ábrázoló
plakáttal ra-
gasztották tele
az ország hir-
detõoszlopait.
Az antialkoho-
lizmus reklám-

kampánya állítólag úgy ér t célba, hogy
odament egy részeg a plakáthoz, össze-
csapta a kezét, és felkiáltott: „Rettenetes!
Soha a büdös életben nem eszem többé
májat!”

A nyolcvanas években egy másik hirdetés
tette próbára a lakosság rekeszizmait. A
reklám egy favédõ festéket népszerûsített,
igaz, csak rövid ideig. Valószínûleg hamar
rájöttek, hogy a záró szlogen – Megõrzi a fa
szépségét! – nem megfelelõ tagolással
csöppet parázna jelleget ölt…

Mosolyt fakasztó melléfogást persze nem
csak a rossz tagolás okozhat, sõt, a marke-
ting szakma legemlékezetesebb ballépései
a fordításoknak köszönhetõek!

Hollandiában például más néven kell árul-
ni a Pick szalámit, mert neve a tulipánok
országában – az alaki és a fölöttébb hízelgõ
méretbeli hasonlóság dacára – valami egé-

szen mást jelent. Az American Motor
Corporation a Matador modell spanyol pia-
con való bevezetése elõtt feledkezett meg a
név ellenõriztetésérõl (gyilkos). A spanyo-
lok Mitsubishi Pajerót sem kedvelték túlsá-
gosan, persze ki szeret olyan autót vezetni,
amit „rejszolónak” hívnak. Hasonló volt
Brazíliában a Ford fiaskója a Pinto (kis
p.cs) márkanévvel. A Ford megjár ta a Fiera
tehergépkocsi spanyol exportjánál is, ez a
név ugyanis spanyolul azt jelenti: csúnya
öregasszony. 

A Toyota annak idején nagy reményekkel
bocsátotta útjára az "MR 2" fantázianevû
modellt, amelyet többek között a francia pi-
acra is szántak. Csak mikor a szörnyû el-
adási statisztikák megérkeztek, jött rá vala-
ki, hogy az MR 2, kimondva úgy hangzik
„merde” azaz „szar”. 

Nálunk ez ügyben, az egyiptomi datolya
vitte el a pálmát, a Fos-tat márkanévvel el-
látott déligyümölcsbõl tudtommal nem fo-
gyott túl sok…

A reklámok a szórakoztatáson túl, renge-
teg hasznos információt is közvetítenek. In-
nen tudjuk, például hogy: 

- a menyasszonyok idegösszeroppanást
kapnak, ha a fátyluk fehérebb, mint a fo-
guk,

- a csokoládégyárakban különféle állatok,
fõként mormoták és nyestek dolgoznak, 

- van olyan tisztítószer, ami lemossa a
dísztárcsáról a Toyota márkajelet, 

- a hüvelygombáról kizárólag a Csók és
szerelem 104. része után beszélhetünk,

- ha Géza potencianövelõt szed, a haver-
ja kiröhögi.

- A strandon bárkihez odamehetünk és le-
nyalhatjuk az ujját. 

- Az intimbetéttõl villogni fog a körmünk,
más színû lesz a felsõnk, a nadrágunk a ci-
põnk és hajunk, 

- a hûtõben lévõ élelmiszerek tudnak be-
szélni, és öngyilkos hajlamúak. „Te leszel a
reggeli, én meg a desszer t, juhúj de jó!”

- A nehéz napokon a nõknek kötelezõ fe-
hér miniszoknyában hajlongani, 

- a fogyasztó tabletta hatására a férfiak
megfésülködnek, és lófarokba kötik a ha-
junkat,

- a tizedik fogorvost sohasem szabad
megkérdezni.

Köszönet és hála S. Szabó Gabinak, aki
egy flakon Stadler-féle WC olajjal (rajta a
tulajdonosról készült festmény) hívta fel a
figyelmemet a téma sokszínûségére.

Hahn Szilvia

Plörõ

Shop-sokk!

Nem tudom ki, hogy van vele, de én ki-
fejezetten örülök, amikor férfiak fõz-
nek. Már csak azért is, mert megkímé-
lik a hölgyeket a munkától. Ez már egy
rendkívül szimpatikus dolog. Meg hát
sokkal bátrabban nyúlnak a fûszerek-
hez, nagyobb fantáziával készítenek el
bizonyos ételeket. Persze akad mindig
nõi kivétel, nincs az kõbe vésve, hogy
csak a férfiak tudnak jól fõzni, de nagy
általánosságban mégis az erõsebbik
nem képviselõi ûzik jobban a szakács
mesterséget. Fekete Csaba vendéglátó-
ipari bizonyítvány szerzett egynéhány
évvel ezelõtt, ma mégsem ifjan válasz-
tott szakmájában ténykedik. Azonban
családi vagy baráti unszolásra néha-né-
ha felköti a kötényt és alkot valami re-
mekmûvet. A királyi csirke egy olyan
étel, amelyet még szakács korában ké-
szített gyakran, és a siker soha nem
maradt el.

Az elkészítés már csak azért is egy-
szerû, mivel akár egy nappal korábban

is nekiláthatunk, a részmûveletek ered-
ményeit pedig más ételekhez is felhasz-
nálhatjuk. Na, de lássuk, mirõl is van
szó. A bõrétõl és csontjától elválasztott

csirkemelleket – ezt a szakszerû kifeje-
zést Csabától tanultam – kiverjük, sóz-
zuk, borsozzuk, és körülbelül tíz percig
3 cl konyakkal ízesített tejben áztatjuk.
Ezután lecsorgatjuk a husikat, és vajon
majdnem puhára sütjük. Ha már eddig
eljutottunk és közben a fõzésre szánt
idõnk elfogyott, akkor innen másnap is
folytathatjuk. A szószt is javasolja Csa-
ba más ételekhez, de csak ha marad be-
lõle. A csirkeszeleteket tûzálló tálba
tesszük, leöntjük a páclével és újabb 3
cl konyakkal nyakon öntjük, majd be-
fedjük a sajtszeletekkel és meghintjük
darált dióval. Csaba eredetileg edami
sajtot használt, de a Pannónia is tökéle-
tesnek bizonyult. A diót pedig nem da-
rálja, hanem késsel durvára vágja és
száraz serpenyõben picit megpörköli. A
csirkét elõmelegített sütõben 20 percig
sütjük és burgonyapürével, salátával
tálaljuk. Csaba – csöppnyit elfogultan –
szülõhelye, Akasztó egyik közkedvelt
könnyû fehér borát, a kövidinkát ajánl-
ja mellé. Ha a királyi csirkét készítjük,
biztosak lehetünk benne, hogy mi is ki-
rályok lehetünk a konyhában.

sete

Hozzávalók: 60 dkg csirkemell, 6 cl
konyak, 2 dl tej, 20 dkg szeletelt
Pannónia sajt, 10 dkg dióbél, õrölt
bors, só, vaj.

Mit süt-fõz ma?

Fekete Csaba
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Fotók: Fonyó Dániel (fent), Molnár Gyula (lent)

Rózsa elsõ lépéseit a Tolna
megyei faluban, Pálfán tette
meg, itt nõtt fel. Iménti kije-
lentés azonban sokkal többet
jelent egy kisgyermek botla-
dozásánál. A családi fészek
fontossága, kertjének sokszí-
nûsége, de még a hivatása is
innen eredeztethetõ. – Pálfa
máig a szívem csücske ma-
radt. Szüleim sajnos nem él-
nek, a házat is eladtuk már,
de rendszeresen hazajárunk
– mondja. Általánosban jó ta-
nuló volt, a Garayban tanult
tovább. Aktív szerepe volt a
kollégiumi élet szervezésé-
ben, késõbb diákvezetõként
ténykedett. Mikor leérettsé-
gizett, szülõfalujában kapott
munkát: a községi tanácsnál
szakigazgatási feladatokkal
foglalkozott. Emellett a fris-
sen épült Pálfai Mûvelõdési
Ház igazgatói teendõit is el-
látta, ahol ebben az idõben
komoly kulturális élet zajlott.
A munka mellett azért a ta-

nulásra is maradt ideje. Elvé-
gezte a szombathelyi Tanács-
akadémiát, s ezzel magasabb
beosztásba került: VB-titkár
lett, ami gyakorlatilag a mai
jegyzõi állásnak felel meg.
Ekkor a mûvelõdési házzal
már nem õ foglalkozott, ked-
vesével, Gyulával viszont ott
ismerkedett meg. A szere-
lembõl házasság lett, majd
megszületett elsõ gyerme-
kük, Balázs. Két év múlva
megszületett Gábor, Gyulát
pedig felvették a paksi atom-
erõmûbe dolgozni. Úgy gon-
dolták, Pakson több lehetõ-
ség adódik a gyerekeknek,
így elköltöztek. A búcsú nem
volt könnyû, Rózsa végigpi-
tyeregte az utolsó testületi
ülést, ahol elköszönt a kollé-
gáktól. Pakson a városi ta-
nácsnál rövidesen munkába
állt. Az atomerõmû bõvítése
miatt a boltok megfelelõ
készletezése kiemelt jelentõ-
séggel bírt. Ma, a rendszer-

váltás után 17 évvel furcsá-
nak tûnik, de a 80-as évek ele-
jén a tej, kenyér és persze a
sör biztosítása is állami fel-
adat volt, s a boltok koordiná-
lását õ végezte. 

Férjével szerettek volna
egy kislányt is, ezért úgy
döntöttek, vállalnak még egy
gyermeket. – Tervünk azért
sikerülhetett, mert nagyon
sokan szorítottak – mondja
nevetve. Ráadásul a család
mindjárt két kislánnyal, Évá-
val és Tímeával bõvült,
ugyanis Rózsa ikreket szült.
Nem csak a családban, a
munkában is változás követ-
kezett. Rózsát az újonnan
megalakult munkaügyi szer-

vezethez hívták, ami iz-
galmas feladat volt ak-
koriban, tele kihívások-
kal, ezek elõl nem is bújt
el. Azaz csak egy eset-
ben, mikor a vezetõi te-
endõk ellátásával akar-
ták megbízni, családi ok-
ból nem vállalta. Édes-
anyja halálával ugyanis
édesapja egyedül ma-
radt, s igyekeztek minél
többet látogatni õt. Ez
akkor sokkal fontosabb
volt számára, mint a kar-
rier. Késõbb a munká-
ban újabb váltás követ-
kezett: az önkormányzat
igazgatási osztályán tett

rövid kitérõ után az okmány-
iroda vezetésével bízták meg.
Az elmúlt hét év sok újdonsá-
got hozott számára. Az iroda
feladatai szinte minden évben
bõvültek, és meg kellett te-
remteni az elektronikus ügy-
intézés feltételeit is. Az infor-
mációs portaszolgálat kiala-
kítását és az ügyfélhívó rend-
szer bevezetését nagy ered-
ménynek tartja, ezekhez az
anyagi forrást az önkor-
mányzat biztosította. – A
Pakshoz hasonló kis városok
okmányirodái közül a szolgál-
tatás színvonalát tekintve a
miénk jónak nevezhetõ –
mondja Rózsa. Persze azt is
tudja, hogy akad még tenni-
való, de a munkában jó csa-
pat segíti. Férje támogatásá-
ra szintén számíthat, akivel
olyan családi otthont sikerült
felépíteniük, ahol mindketten
feltöltõdhetnek. Rendkívül
büszkék gyermekeikre. A fi-
úk informatikával foglalkoz-
nak, a lányok nemzetközi ke-
reskedelmet tanulnak. Rózsa
szívesen kertészkedik, az elsõ
ötleteket még édesanyjától
lopta. A Paksi Kertbarátok
Egyesületének alapító tagja-
ként szintén hódol szenvedé-
lyének. Mikor már ideje en-
gedi, Gyulával szeretné be-
járni a világot, vagy minél
többet abból. Ha majd hiány-
zik a kertje, legfeljebb haza-
jönnek kicsit feltöltõdni.           

-gyuri-

A közigazgatásban többféle munkakörben dolgozott,
jelenleg az okmányiroda vezetõje. Alapító tagja a Paksi
Kertbarátok Egyesületének, otthona szinte önmagáért
beszél. Négy gyermek édesanyja, azt tervezi, hogy fér-
jével bejárja majd a világot.

Jó napot, mi újság?

Nyiratiné Nász Rózsa

A hatodik osztályos fiú is
tagja a Deák Ferenc Általá-
nos Iskola sikercsapatának,
amely a Zrínyi Ilona Orszá-
gos Matematikaverseny
megyei döntõjén második
helyezést ért el. Kolki Milán
matematikai tehetsége már
az alsó tagozatos években
kiderült, harmadikos, ne-
gyedikes osztályosként kü-
lönösen sok versenyen sze-
repelt eredményesen. Fel-
sõsként a reál tantárgy
mellett a helyesírásban is
kiemelkedõ, legfrissebb

eredménye egy területi,
majd megyei versenyen el-
ért jó helyezés. Édesanyja
elmondása szerint a fiú na-
gyon korán megtanult ol-
vasni, és azóta falja a köny-

veket. Könnyen, gyorsan ol-
vas, ennek is köszönhetõ ki-
váló helyesírási készsége.
Az angol nyelv elsajátítása
is könnyû számára. A tanu-
lás, az olvasás és a számító-
gép mellett sportolásra is
jut idõ, közel két éve kaja-
kozik. – Nagyon jó a közös-
ség, és remek dolog az eve-
zés – mondja. Milán hetedik
éve növendéke a Pro Artis
Mûvészeti Iskolának, zon-
gorázik. Az eredményekrõl,
a sokoldalúságról szeré-
nyen nyilatkozik, csöndes,
zárkózott természet. Két
kicsi testvérérõl viszont
örömmel mesél.

-bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

Kolki Milán
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Fotó: Molnár Gyula

A Borsodi Liga 23. forduló-
jában Újpesten vendégsze-
repelt a Paksi FC. A húsvét-
hétfõn lejátszott televíziós
mérkõzésen a PFC kezdett
jobban. Az elsõ félidõben
egyértelmûen a Lengyel-
egylet akarata érvényesült,
mégis a hazaiak szereztek
vezetést a szünet elõtt. Pedig
Balaskó kétszer is ígérete-
sen próbálkozott a gólszer-
zéssel, de Balacza kapus bra-
vúrokat bemutatva hárított,
Horváth Sándor fejesénél
pedig a kapufa segítette ki.
A 40. percben egy szögletet
követõen Vaskó kotorta a
paksi kapuba a labdát. A szü-
net után a 46. percben a
Balaskó buktatásáért meg-
ítélt büntetõbõl Heffler
egyenlített. Ezt követõen vi-
szont az UTE játszott job-
ban, és a 60. percben ismét
megszerezte a vezetést, a
gólszerzõ ismét Vaskó volt. A
mérkõzés hajrájában sza-
badrúgásból Tisza Tibor is
betalált, így már két góllal
vezettek a hazaiak. A 92.
percben Heffler egy újabb
tizenegyessel szépített, így
3:2-re kapott ki a PFC. El-

mondhatjuk, önmagát verte
meg a paksi csapat. 

A következõ fordulóban iga-
zi alsóházi rangadó várt a
PFC-re, a REAC érkezett a
Fehérvári útra. A tét nem
volt kisebb, minthogy, aki
gyõz, eltávolodik a kiesõ zó-
nától, míg aki veszít, nehéz
helyzetbe hozza magát. Az
összecsapás elején enyhe me-

zõnyfölényben játszottak a
fõvárosiak, de a kapuk nem
forogtak veszélyben. A 24.
percben aztán Balaskó lõtt
Illyés kapujába. Határtalan
öröme közben levette a me-
zét, amiért sárga lap jár, és
mivel korábbról már volt neki
egy, a játékvezetõ kiállította a
magáról megfeledkezõ paksi
játékost. Ezután nagy küzde-

lem folyt a pályán, de helyzet
egy sem volt. A 43. percben
Molnár megütéséért a vendé-
gektõl Sallait is az öltözõbe
parancsolta a játékvezetõ, így
a szünetre egyenlõ létszám-
ban, egygólos PFC vezetés-
sel vonultak a felek. A máso-
dik játékrészben a REAC az
egyenlítés érdekében kitá-
madott, a PFC kontrázha-
tott. Kiss Tamás, Csehi és
Varga László is hatalmas zic-
cert rontott ekkor, és ahogy
ez lenni szokott, a végén a sok
kihagyott helyzet megbosz-
szulta magát. A 84. percben
egy szabadrúgást követõen a
labda levágódott a sorfalról
épp Horváth Gábor elé, aki
kapásból kilõtte a hosszú fel-
sõ sarkot. 1:1 lett a vége, így
már négy mérkõzés óta nye-
retlen a Lengyel gárda. Az
eredménytelenség meglát-
szik a tabellán is, jelenleg 12.
a Paksi FC, de csak két pont-
ra van a kiesõ helytõl. A kö-
vetkezõ fordulóban Zalaeger-
szegen vendégszerepel zöld-
fehér csapat, majd ezt köve-
tõen április 28-án szombaton
hazai környezetben a Sop-
ront fogadja.                   efgé 

Négy meccs óta nyeretlen a Paks

Csalódás Belgrádban
A belgrádi cselgáncs Euró-
pa-bajnokság nem a vára-
kozások szerint végzõdött a
paksi versenyzõk számára.
Az Európa- és világbajnok
Braun Ákos (73 kg) az elsõ
fordulóban erõnyerõ volt.
A második fordulóban az
utolsó másodpercben elért
vazarival nyert ellene a fe-
hérorosz Szjamjonau, aki
nem jutott a legjobb nyolc
közé, így Braun helyezet-
len lett. Mészáros Anett
(70 kg) ugyancsak erõnye-
rõ volt az elsõ körben, a
második fordulóban pedig
3:0-ra nyert a brit Convay

ellen. A címvédõ francia
Emane ellen 5:0-ra veszí-
tett, és a vigaszágra került,
ahol elõször az észt Tekkelt
5:0-ra verte. A következõ
mérkõzésén hosszabbítás-
ban, vitatható döntéssel,
aranyponttal maradt alul
Mészáros a német Wöl-
lerrel szemben, és a hete-
dik helyen végzett.

Bor Barna (+100 kg) az
elsõ fordulóban erõnyerõ
volt, a második körben ki-
kapott a moldáv Cebanutól,
és helyezetlenül zárta az
Eb-t.  

(joko)

Újabb állomásához érkezett
a Gyûjtsd a kilométereket
programsorozat, melyet az
ASE és a PSE Szabadidõ
Szakosztályai közösen szer-
veznek. Áprilisban futni vár-
ták a résztevõket, öt és tíz ki-
lométer között választhattak
az indulók. A rövidebbért
egy, míg a hosszabbért két
pont jár. Mivel többen jelez-
ték, hogy nem tudnak eljön-
ni, így természetesen a gya-
logláshoz hasonlóan a futás-
nál is szeretnénk egy pótidõ-
pontot beiktatni, mondta
Sánta István, az ASE Sza-
badidõ Szakosztályának ve-
zetõje. Az indulók között ott
volt Kõvári István is, aki a tíz

kilométeres távot választotta.
– Ezen a programsorozaton
még nem indultam, a gyalog-
lásról is lemaradtam, de mos-
tantól minden próbán itt le-
szek. Mivel rendszeresen já-
rok úszni, kerékpározni és
futni, így nekem ez a tíz kilo-
méter nem nagy távolság.
Tegnap például hatvan kilo-
métert bicikliztem – árulta el
Kõvári István. A verõfényes
napsütésben, szép környe-
zetben mindenki teljesítette
a maga elé kitûzött távot, így
újabb pontokkal gazdagította
gyûjteményét. A következõ
próba május 12-én szomba-
ton 40 kilométeres kerékpá-
rozás lesz.                      röné

Gyûjtsd a kilométereket!
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Fotók: Molnár Gyula (fent), Bakos Dávid (lent)

Pokorni Péter, a Paksi FC
kapusa meghívót kapott a
Magyar Válogatott U18-as
keretébe, melynek tagja
Bohner Roland is, de a
PSE ifjúsági csapatának já-
tékosa sérülés miatt nem
tudott elutazni az összetar-
tásra. A Both József vezet-
te U18-as válogatott április
18-án szerdán játszott ba-
rátságos mérkõzést.

A IV. korcsoportos fiú
labdarúgó diákolimpia vá-
roskörnyéki döntõjét ápri-
lis 16-án rendezték. A PSE
pályán lezajlott verseny
döntõjébe a paksi Deák Fe-
renc Általános Iskola és a
kajdacsi általános iskola
csapatai jutottak. A kétszer
harmincperces összecsapás
végén a paksiak örülhettek,
mivel 3:1-re legyõzték el-
lenfelüket és így a megyei
döntõbe jutottak, melyet
április 23-án hétfõn szintén
a PSE sporttelepén ren-
deznek.                       (röné)

Egyetlen paksiként telje-
sítette az idei Mátrabérc tel-
jesítménytúrát Kovács Ti-
bor. A megmérettetésen 56
km-t és 3000 m szintemelke-
dést kellett leküzdeni.   (kg)

A Kelet Magyar Kupa
tájfutó versenyt az Alföld-
ön, Ruzsa térségében ren-
dezték. A több mint 200
versenyzõt felvonultató via-
dalon a Paksi SE verseny-
zõi is rajthoz álltak, és érté-
kes helyezéseket szereztek.
Az F16-os kategóriában
Séllei Marcell a 3. helyen
ért célba. Az N16-os me-
zõnyben Feil Adrienn 4.,
Lajkó Nikolett 6., Sági Olí-
via nyolcadikként zárta a
versenyt. Az F21-es kate-
góriában, ahol válogatott
versenyzõk is indultak, a
PSE futója, Miholics Gábor
a 9. helyen futott be. (joko)

RövidenA Körmend sem jelentett akadályt

Az alapszakasz utolsó hazai
mérkõzésén a Körmendet
fogadta az Atomerõmû SE
férfi kosárlabdacsapata. A
mérkõzés elején jobban
kezdett a Paks, az ötödik
percben már hétpontos volt

az elõny, ráadásul
megsérült Fodor
Márton, a vendé-
gek egyik megha-
tározó játékosa.
A Körmend azon-
ban szokásához
híven szívósan
küzdött, és a ne-
gyed végére egy
pontra csökken-
tette a hátrányát
(24-23). A máso-
dik negyedben
fokozatosan elhú-
zott az ASE, Kiss
Zsolt és Scott
Stewart triplái-
nak köszönhetõ-
en (53-43). A
nagyszünet után
keményedett a

küzdelem, több volt a pon-
tatlanság, de Grizzard ve-
zérletével tovább növelte
elõnyét a hazai csapat (70-
56). Az utolsó tíz percben
felforrósodtak a kedélyek,
a vendégek – szurkolók, já-

tékosok, szakvezetés – ne-
hezen viselték el a veresé-
get, ami a végére elég te-
kintélyes lett, ASE-
Körmend 91-63. A legered-
ményesebb paksi játékos
Rod Grizzard volt 19 pont-
tal. 

A rivális csapatok közül a
harmadik helyen álló
Albacomp vereséget szen-
vedett Pécsett, míg a lista-
vezetõ Szolnok hazai pályán
kapott ki a Falcótól. Az
utolsó mérkõzés eredmé-
nyétõl függetlenül az ASE
már biztos második, azon-
ban ha nyernek Zsoldos
Andrásék Székesfehérvá-
ron, és kikap a Szolnok Sop-
ronban, akkor az elsõ hely-
rõl kezdheti a csapat a rá-
játszást.

Lapzártánk után érkezett:
Albacomp–Atomerõmû SE
72:63. Ezzel  a paksiak má-
sodikként végeztek az alap-
szakaszban.

(joko)

Jól debütált a paksi navigátor

A magyar országos ralibajnokság elsõ állo-
másán a háromnapos Eger Rallye-n a
Gyarmati-Bakos páros az N/2 géposztály-
ban és a Suzuki Ignis Kupában is az elsõ he-
lyen végzett. A pénteki elsõ napon a Mezõ-
kövesdi reptéren lebonyolított prológon, az
5,6 km-es gyorsasági futamon a 2. helyet
szerezték meg. Szombaton három helyszí-
nen,  nyolc különbözõ hosszúságú gyorsasá-

gi szakasz következett, me-
lyek után a páros már az elsõ
helyre jött fel jelentõs, 48
másodperces elõnnyel. A va-
sárnapi záró napon már a
biztonságra törekedve autóz-
ták végig az újabb hat gyor-
sasági szakaszt, és végül az
elõnybõl 39 másodpercet
megtartva nyerték mindkét
kategóriát. A pilóta szerint
Bakos nem okozott csalódást,
jobban teljesített a vártnál. A
következõ állomás a Miskolc
Rallye, április 27-29.      

(joko)

Bakos Dávid 18 éves, az ESZI-ben vég-
zett, jelenleg a BME hallgatója. Kuminka
Attila indította el a pályán – gokart, for-
maautó csapat –, amatõr versenyeken kez-
dett navigálni. 2007 januárjában került
kapcsolatba Gyarmati Ariellel, aki felaján-
lotta neki a navigátori ülést.
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Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent), Molnár Gyula (lent)

Egy kiadós séta kellemes kör-
nyezetben, jó társaságban,
igazi feltöltõdést jelent, és
közben teszünk egészségünk
megõrzéséért. E gondolatok
mentén minden év tavaszán
és õszén az ÖKO Munkacso-
port Alapítvány és az Egész-
séges Városok Paksi Szerve-
zete meghirdeti a „Séta az
egészségért” programot, bíz-
va abban, hogy sokan csatla-
koznak hozzájuk. Az idei tava-
szi sétán, amely a sorozat tör-
ténetében éppen a tizedik al-
kalom volt, a várakozásuk
nem volt hiábavaló. Mintegy

száz felnõtt és gyermek vállal-
kozott a könnyû túrára,
amelynek helyszínéül Német-
kért választották, a Látó-
hegyre vitt a csapat útja.
Paksról autóbusszal utaztak a
kiindulási pontig, de onnan bi-
zony be kellett indítani a „láb-
buszt”. A „Séta az egészsé-
gért” programmal olyan tevé-
kenységet kínálnak a szerve-
zõk, amely nem igényel meg-
erõltetést, nem kell idõre tel-
jesíteni a távot, vagy nagy he-
gyeket megmászni, tehát a ki-
csi gyermekektõl az idõsebbe-
kig bárkinek ajánlott. Távol-

ságot és terepet is ennek meg-
felelõen választanak, sõt hogy
ne érjen senkit meglepetés,
elõzetesen be is járják a kivá-
lasztott vidéket a szervezõk. –
Szem elõtt tartjuk azt is, hogy
a városunkban és környékén
tett túrák mellett a megye
más tájaira is ellátogassanak,
így a résztvevõk szûkebb ha-
zánk természeti kincseit is
megismerhetik – mondta el a
programról Jantnerné Oláh
Ilona, az ÖKO Munkacsoport
Alapítvány vezetõje. – A séta
nem csak most volt sikeres,
kezdettõl fogva az. Ebben sze-
repe van annak, hogy minden-
kinek szól, szükséges a lelkes
és alapos szervezõmunka, de
az is fontos, hogy a szükséges
anyagi forrást eddig mindig
sikerült elõteremteni, támo-
gatókat találni – vélekedett dr.
Vöröss Endrésné, az Egész-
séges Városok Paksi Szerve-
zetének koordinátora Az õszi
séta helyszínérõl, mint eddig
is, a hozzájuk érkezõ javasla-
tok, kérések alapján, illetve a
fent említett szempontok fi-
gyelembe vételével döntenek
majd.  

-gyöngy-

Séta korhatár nélkül
Ismét diákolimpiai ese-
ménynek adott otthont az
ESZI sportcsarnoka, de
ezúttal nem floorball, ha-
nem röplabda pattogott és
szállt a teremben. Április
11-én a megye középisko-
lásai mérkõztek egymással
kormegkötés nélkül. A hat
fiú és hat lány csapat kör-
mérkõzéses rendszerben
küzdött egymással, majd
helyosztókra került sor. A
fiúknál nagy küzdelem
várható a bonyhádi Petõfi,
a palánki Csapó és a paksi
Vak Bottyán Gimnázium
között. Mivel 2005-ben
még az ifjúsági bajnokság-
ban szerepelt a Paks, így
legjobbjai nélkül áll ki a
Balogh Antal és a VBG is,
fogalmazott Poór József, a
Diáksport Bizottság elnö-
ke. Az eseményen feltûnt
Pokorni Péter, a Paksi FC
élvonalbeli kapusa is, aki
most is ESZI-s sárga mezt
húzott. Elmondta, szeret
röplabdázni is, de sport-
ágat biztos nem vált. – Ál-
talános iskolában délutá-
nonként jártam röplabdáz-
ni, azóta nem sokat játszot-
tam, a csapatunk sem so-
kat készült együtt, így
amolyan sötét lónak számí-
tunk a mezõnyben – mond-
ta Pokorni. A megyei dön-
tõt a lányoknál és a fiúknál
is a bonyhádi Petõfi Sán-
dor Evangélikus Gimnázi-
um együttese nyerte, így
õk jutottak az országos
döntõbe. A paksi középis-
kolák közül a Vak Bottyán
Gimnázium mindkét csa-
pata harmadik helyen vég-
zett.                             röné

Röpikupa

A Paksi Sportegyesület
Ökölvívó Szakosztályának
kadet és serdülõ verseny-
zõi országos megmérette-
tésen bizonyítottak. Kajtár
László, Feil Ádám és
Szakály Sándor tanítvá-
nyai Móron vettek részt a
diákolimpia országos dön-
tõjén április 12-15-ig. A
versenyre az ország min-
den szegletébõl összesen
220 sportoló érkezett. Nem
volt egyszerû dolga a paksi
bunyósoknak, hiszen na-
gyon sûrû mezõnyben kel-
lett helyt állniuk. 46 kg-
ban Sárközi Béla, míg 66
kg-ban Szakály Norbert
állhatott a dobogó harma-
dik fokára.                    sete

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

Sportmatinéra várták a dunakömlõdieket a hétvé-
gén. Az érdeklõdõk ügyességi versenyeken, dekázásban,
tizenegyesrúgásban mérhették össze tudásukat. A prog-
ramot a Dunakömlõdi Hazajárók Klubja, a Dunakömlõdi
Ifjúsági Klub Egyesület és a Dunakömlõdi Sportegyesü-
let szervezte.
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Mozi

Április  22. (vas.)  19 óra
NOÉ BÁRKÁJA

Magyar dráma

Április  25. (szerda) 19 óra
PARFÜM: EGY

GYILKOS TÖRTÉNETE
Feliratos német-francia-

spanyol thriller

Április  29. (vas.)  19 óra
S. O. S. SZERELEM

Magyar vígjáték

Május  2. (vasárnap) 19 óra
A BOLDOGSÁG

NYOMÁBAN
Feliratos amerikai dráma

TelePaks

Folytatódik az Én városom
címû sorozat a TelePaks
csatornáján. A mûsort ked-
den és csütörtökön a híradó
után 19.15-tõl láthatják.
Április 18-án, szerdán jelent-
kezik „Segítnék kiabálni ne-
ked” címû vallási magazinunk
19.15-kor. Ezúttal a baptista
egyház mutatkozik be.
A zene és a finom borok
kedvelõit várja a képernyõ
elé Kovács Tibor és Gárdai
György április 19-én csü-
törtökön este. Gastroblues
mûsorunkat a híradó után
láthatják.
A magyar NB I-es kosár-
labdabajnokság rájátszása
április 28-án kezdõdik. A
négy közé jutás küzdelmei
három nyert mérkõzésig
tartanak. Az Atomerõmû
SE a rájátszást hazai pá-
lyán kezdi. A meccset felvé-
telrõl április 29-én, vasár-
nap 17:30-tól felvételrõl su-
gározza a Városi Televízió.

Kiállítás

A Mûvelõdési Központ
könyvtárgalériájában „Ja-
pán csoda” címmel képzõ-
mûvészeti tárlatot láthat-
nak. Kiállítók: Ignits
Miklósné és Körösi Klára
rakuzott kerámiákkal, dr.
Ignits Éva Johanna fest-
ményekkel, Zirczi Judit
tusrajzokkal, Göttli József-
né ikebanákkal, valamint a
Városi Pedagógus Origami
Kör papírhajtogatásokkal.
A nagykiállítóban a dombó-
vár–szõlõhegyi és kapos-
szekcsõi hímzõszakkörök ké-
zimunkái tekinthetik meg, a
kiskiállítóban Farkas Sándor
paksi természetfotós „Bota-
nika-Art” címû kiállítását.
A Városi Múzeumban,
Solymosi Lívia üvegfestõ
„Üvegbe rejtett bölcses-
ség” címû üvegmécses kiál-
lítását május 6-ig nézhetik
meg.

Fortuna Hangfesztivál! Az
Önök szavazatai alapján
Köhler Nóra a befutó!

Lezárult a Fortuna Hang-
fesztivál. A jelentkezõkkel a
Fortuna próbafelvételt ké-
szített, április 2 és 6 között
pedig minden nap bemutat-
tunk egy-egy döntõs ver-
senyzõt, akiket sms-ben osz-
tályozhattak a hallgatók.  A
legtöbb pontot Köhler Nóra
gyûjtötte össze, aki Györ-

könybõl érkezett, így õ lett a
Fortuna Hangfesztivál elsõ
helyezettje! A gyõztes nagy-
képernyõs színes tévét, a
második egy Mini Hi-Fi-t, a
harmadik helyezett pedig
egy MP4 lejátszót vihetett
haza! Az sms-t küldõk közül
kisorsoltuk azt a szeren-
csést, aki 10 ezer forintos vá-
sárlási utalványt nyert. Õ
Bacherné Palkó Anikó
Bonyhádról. 

A Fortuna Hangfesztivál-
ról minden hanganyag meg-
hallgatható a www.fortu-
naradio.hu oldalon!

Múzeumi pályázat
A Paksi Városi Múzeum, a
Paksi Képtár és a Paksi
Atomerõmû Zrt. Látogató-
központ és Múzeum a Múze-
umi Világnap alkalmából al-
kotói pályázatot hirdet a vá-
ros általános és középisko-
lás diákjai számára.

A pályázatra olyan saját
alkotásokat – rajzokat, fest-
ményeket, kisplasztikákat –
várnak, melyek a honfogla-
lás korát idézik. Mind a gra-
fikai technikák, mind a kis-
plasztikák alapanyaga sza-
badon választható (fa, kerá-
mia, textil, bõr).

A munkákat három kor-
osztályi csoportban: alsó ta-
gozat, felsõ tagozat, közép-
iskola, ezen belül az alkotá-
sok készítésének technikája
szerinti kategóriákban fog-

ják elbírálni. A festménye-
ket, rajzokat A/4 vagy A/3-
as méretben, a kisplasztiká-
kat pedig maximum
40x40x40 cm-es méretben
kell elkészíteni.

Minden pályázó egy alko-
tással pályázhat. A pálya-
munkák hátoldalán kérik
feltüntetni a nevet, élet-
kort, elérhetõséget, isko-
lát, a felkészítõ, segítség-
nyújtó pedagógus nevét. A
legjobban sikerült mun-
kákból a Városi Múzeum
idõszaki kiállítást rendez,
melyet május 19-én, a mú-
zeumi világnapi rendezvé-
ny alkalmával nyitnak meg
a pályázat eredményhirde-
tésével egybekötve.

Nevezni a Városi Múzeum-
ban lehet 2007. április 27-ig.

Program
A mûvelõdési központban
április 26-án 18 órakor:
„Zene, az üdítõ lélegzet”
sorozat. A vonósnégyesek-
rõl folytatódik Horváth Ist-
ván sorozata. 

Április 27-28-án 19 órakor a
Tûzvirág Táncegyüttes mû-
sorát láthatják az érdeklõdõk
a mûvelõdési házban.

A dunakömlõdi faluházban
április 17-én 16 órakor má-
jusfát állítanak.

BA-TU
Építõipari Kft.

Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!

7030 Paks, Dobó István utca 15.
Telephely: Paks, Ipari Park

Tel./fax: 06-75/313-226
Tel.: 06-30/9372-668

E-mail: batu.epito.paks@freemail.hu

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák
Felhívás

Tumpek Mihály paksi fény-
képészmester eredeti, pe-
cséttel, névvel szignált ké-
peit várja a mûvelõdési
központ június 15-ig, me-
lyekbõl októberben kiállí-
tást rendeznek. Várnak ré-
gi és új babákat is (a saját
készítésûeket is örömmel
fogadják), május 11-ig, eze-
ket a májusi gyermekek
hete programsorozat alatt
szeretnék kiállítani.

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)
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Intézze kényelmesen, 
olcsón bankügyeit!
Lakossági számlacsomag:

Számlavezetés + Internetbank + VISA bankkártya 
együtt 500 Ft/hó!

Vállalkozói számlacsomag:
Számlavezetés + Internetbank + VISA bankkártya 

együtt 1000 Ft/hó!
Havi elsõ készpénzfelvétel 

saját bankautomatából ingyenes. 

Számla látra szóló betétkamata 
évi 2,5% (EBKM 2,53 %)

Várjuk szeretettel 
paksi fiókunkban!

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

tartalmazzák!

MEGÉRKEZTEK
A 2007-ES ÚJ

NAPSZEMÜVEGEK
Jöjjön, tekintse meg márkás

napszemüvegeinket!
Védje szemét garantáltan UV-

szûrõs lencsékkel
7030 Paks, Dózsa György út 44.

Telefon: 75/511-246

A 45 perc
ifjúsági melléklet 

megjelenését
a Bau-Paks Kft.

támogatta.

KIADÓ 
INGATLANOK
Paks fõutcáján, 

a volt konzervgyári 
irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252

Egészséges otthon, tiszta környezet!

Légtisztítók,

Atkamentesítõ 
vegyszermentes 
takarítógépek

Egészségbiztosítási pénztárra is vásárolható! 

További információ:20-399-7733

Ingyenes helyszíni bemutató!

Dunaújvárosban mûködõ
pénzügyi társaság
(nem biztosító) 
Paks és környékén 

ÜZLETSZERVEZÕKET 
KERES 

teljesítményorientált,
kiemelkedõ bérezéssel.

Idõpontegyeztetés: 
06-70/246-3800 

Pintér Krisztián

Személyre szabott, 
ingyenes álláshelykeresõ szolgáltatás 
(az „Újra Dolgozom” program folytatásaként) 

munkanélküliek részére. 
Paks és vonzáskörzetében

Ügyfélfogadás szerdai napokon 9 órától 12-ig
Paks, Mûvelõdési Központ
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
7030 Paks, Ifjúság u. 1/a

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület
7100 Szekszárd, Szent István. tér 10.
Tel: 74/511-951
E-mail: dolgozz@mental.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A képviselõ-testület egészségügyi és szo-
ciális bizottsága is kihirdette pályázatát,
melyre Pakson mûködõ, bejegyzett alapít-
ványok, egyesületek, és társadalmi szerve-
zetek jelentkezését várják. A pályázat célja
többek között, a folyamatos és sürgõsségi
betegellátás színvonalának és hozzáférhe-
tõségének javítása, az egészségmegõrzés,
a szenvedélybetegségek megelõzését,
gyógyítását és utógondozását segítõ tevé-
kenységek támogatása. Támogatnák a la-
kosság egészségi állapotának javítását cél-
zó szûrési, gondozási feladatok ellátóit, az
egészségügyi ellátás informatikai rendsze-
re továbbfejlesztését. Lehet pályázni a vá-

ros egészségügyi és szociális ellátásában
résztvevõ szakemberek képzésére. A csa-
lád szerepének erõsítését, zavarainak le-
küzdését célzó tanácsadások, szolgáltatá-
sok nyújtására, a szociális és gyermekjó-
léti ellátás színvonalának emelését szolgá-
ló kezdeményezések támogatására. Szoci-
ális támogatás biztosítása a nem kötelezõ
szervezett programokon való 

A pályázati támogatás nem használható fel
az egyesületek, csoportok nem a konkrét
programhoz kötött kiadásainak fedezésére,
mûködési költségekre. Tartós kötelezett-
séggel járó pályázati cél nem támogatható.
A programnak 2008. március 31-ig kell
megvalósulnia, a támogatásként nyújtott

összeggel való végsõ elszámolás határide-
je is ugyanez az idõpont. 
A pályázat benyújtásának határideje: sze-
mélyesen 2007. május 4-én 12 óra, pos-
tán 2007. május 4-i postabélyegzõ. 
A bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy
a pályázatban egyértelmûen szerepeljen a
pályázott tevékenység, program, illetve
azok leírása olyan részletességgel, ami
alapján a pályázat elbírálható. A pályázat-
nak tartalmaznia kell a kért összeg nagysá-
gát, kiszámításának menetét, valamint azt,
hogy milyen nagyságú saját erõ áll az
adott feladatra a pályázó rendelkezésére. A
pályázatok elbírálása során a magasabb
önerõvel rendelkezõk elõnyben részesül-
hetnek.


