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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
Túl az elsõ vizsgákon

Kóti Kata fotómûvész Születéstörténet címû fotókiállítá-
sának megnyitójával kezdõdtek a „születés hete” paksi
eseményei. – Barátnõm várt kisbabát, az õ terhességét si-
került folyamatosan végigkövetnem. Az ötödik hónaptól a
kilencedikig havi rendszerességgel készítettem a képeket,
illetve a születés után is néhányat. A szépségét szerettem
volna megmutatni az érzelgõsség teljes elkerülésével. A
baba pont annak a napnak a reggelén látta meg a napvilá-
got, amikor letettem a fényképészeti szakvizsgámat. Ez a
kis véletlen fantasztikus erõvel töltött el – árulja el Kata. A

képeket benyújtotta a mûvészeti kurzus vizsgasoraként,
több neves mûvész nyilatkozott róla elismerõen, ezért úgy
döntött, hogy folytatja a sorozatot. (Cikkünk a 8. oldalon)

A születés hete



Megálló címmel indított fó-
rumsorozatot az MSZP pak-
si szervezete. Faller Dezsõ
elnök elmondta, többségé-
ben mindenki számára nyi-
tott fórumokat tartanak.
Ilyen volt az elsõ is, ahol az
M6-os Paksot érintõ szaka-
száról esett szó, mert – mint
Faller Dezsõ kiemelte –, a
régió fejlõdését fellendítheti
az autópálya létrejötte. Az
egyik vendég, Szántó János,
Bicske polgármestere arról
beszélt, hogy õk valóban
megtapasztalták ezt a gazda-
ságélénkítõ hatást. A Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztõ
Zrt. beruházási vezérigazga-
tó-helyettese arról számolt
be, hogy a Szekszárd–Pécs
szakasz esetében már meg-
vannak az engedélyek, kiír-
ták a kivitelezésre a pályáza-
tot. Szilágyi András elmond-
ta, a Dunaújváros–Szek-
szárd szakasz – ami 67 km-es

– elõkészítésénél lemaradás
van éppen a paksi önkor-
mányzat miatt. A csúszás –
mint elárulta – akár egy év is
lehet. Az elõbbi szakasz ese-
tében õsszel várhatóan szer-
zõdést kötnek, s utána kez-
dõdhet a kivitelezés. 

A fórum elõadóinak mind-
egyike úgy nyilatkozott, az
autópálya 2010-re, Pécs kul-
turális fõvárossá válásának
idejére elkészül.

– Az M6-os autóút megépí-
tése lehet, hogy késik, de az
biztos, hogy nem Paks város
önkormányzatának felróha-
tó okból – szögezte le Hajdú
János. Paks polgármestere
kiemelte, az ügy a Legfel-
sõbb Bíróságon van, de a fel-
lebbviteli tárgyalás csak jú-
nius 4-én lesz. – Érdekünk-
ben áll a pálya megépülése,
2004 óta segítõen és sikere-
sen mûködünk együtt az elõ-
készítésben. Minden termé-

szetvédelmi és gazdálkodói
igényt figyelembe vettek a
tervezési, elõkészítési sza-
kaszban, csak a humán ér-
dek szorult háttérbe –
mondta el Hajdú János.
Hozzátette, a paksi önkor-
mányzat a fórumon elhang-
zottakkal szemben nem egy
4,2 km-es, hanem egy 1,9
km-es elkerülõ út megépíté-
sét kéri, hogy a városon át-
menõ forgalmat enyhítse.
Ez már most is az elviselhe-
tõség határát súrolja, s az
autópálya csak tetézi ezt, in-
dokolta. A polgármester rá-
mutatott, szerinte több csú-
szás is lesz, hiszen a hossza-
dalmasnak ígérkezõ kisajá-
títások, területvásárlások
csak most kezdõdtek. Emlé-
keztetett rá, hogy korábban
is úgy tervezték – mindenki
megrökönyödésére –, hogy
utolsóként épül meg a kö-
zépsõ, Paksot is érintõ sza-
kasz. – Azt gondolom, hogy
a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. a kormányza-

tot védi, amikor a rossz elõ-
készítésrõl és a pénzhiány-
ról el kívánja a terelni a fi-
gyelmet, és bûnbakot keres
egy jobboldali vezetésû vá-
rosban. A helyi szocialisták
néhány éve még a szóban
forgó elkerülõ út megépíté-
séért, lobbiztak – nagyon he-
lyesen – Szabó József or-
szággyûlési képviselõ úr
közbenjárásával Szanyi Ti-
bor, akkori GKM államtitkár
úrnál – utalt rá a polgármes-
ter. Ezt a tényt Faller Dezsõ
is megerõsítette.

Hajdú János felhívta a fi-
gyelmet arra is, hogy Kovács
József vezérigazgató úr kér-
désére, miszerint a tervezés-
kor figyelembe vették-e egy
esetleges katasztrófahely-
zetben a kitelepítés lehetõsé-
geit, Szilágyi András katego-
rikus elutasítással reagált,
mondván, hogy ezt nem kel-
lett vizsgálniuk. 

– Az autópálya-építés nem-
zeti ügy, de kormányzati fel-
adat. Minden város vezeté-
sének saját települése érde-
keit kell védenie, különösen
a külsõ környezeti károsító
hatásoktól – összegezte Haj-
dú János, aki kiemelte, Paks
tiszta jogi eszközökkel kép-
viseli saját érdekeit.

-vida-
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Megjelenik kéthetente, 4000 példányban

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

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: 2007. június 1.

Címlapfotó: Szaffenauer Ferenc és Molnár Gyula
Panorámakép: www.paksnet.hu

PAKSIHÍRNÖKA 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

SYOGRA JADE MASSZÁZSÁGY
GÖRDÜLÕ KÖVEK
MASSZÁZSSZALON

Paks, Újtemplom u. 2.
H–P: 8-18 óráig; Sz: 8–14 

Telefon: 75/310-069

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

Paks a kerékkötõ?

Személyre szabott
társkeresés, 

leinformálható
ügyfélkörrel.
20/9333-672

Pakson, az Atom Center és 
a Tesco szomszédságában 
üzlethelyiségek kialakítására 

alkamas 1314 m2-es ingatlan
egyben vagy részletekben eladó.
Érdeklõdni: Alpek István

20/926-7408
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Félszáz nyertes
Több mint félszáz pályázó-
nak juttatott támogatást az
önkormányzat ifjúsági,
sport és esélyegyenlõségi
bizottsága (ISEB). Felhívá-
sukra összesen 67 pályamû
érkezett, ebbõl öt határidõn
túl, így ezeket a bizottság a
kiírás értelmében nem tá-
mogathatta. Egy pályázó
nem felelt meg a kiírásban
rögzítettekkel, nem rendel-
kezett jogi személyiséggel,
ketten pedig nem a kiírt cé-
lokra kértek támogatást. A
nemzetközi eredményt elért
sportolók felkészülési támo-
gatására pedig egy kérelem
sem érkezett. Mezõsi Árpád
elnök tájékoztatása szerint
öt jelentkezõt pénzhiány mi-

att nem tudott a bizottság
támogatni, de õk más célra
is pályáztak, s kaptak anya-
gi hozzájárulást.

Az ISEB összesen 54 pá-
lyázat között osztotta szét a
2 millió forintos keretet.

A legkisebb összeg 9 ezer
forint volt, ennyit kért a pá-
lyázó, a legnagyobb pedig
80 ezer forint. Jellemzõen
30-50 ezer forint közötti ösz-
szeget kaptak a jelentkezõk.

Az alapítványok pályázati
támogatását az ISEB javas-
lata alapján Paks Város Ön-
kormányzati Képviselõ-tes-
tülete hagyja jóvá. Vala-
mennyi pályázó írásos érte-
sítést kap a bizottság dönté-
sérõl.                             -vida-

Paksi ifjak Grazban
Tolna megyét két paksi fia-
tal képviselte az 1. Nemzet-
közi Ifjúsági Parlament
programján Grazban.
Ausztria, Szlovénia, Hor-
vátország és Olaszország
különbözõ régióiból, illetve
Magyarország hat dunántú-
li megyéjébõl közel 60
résztvevõ érkezett a ren-
dezvényre, melyen Tolna
megyét Szucsán Szintia, a
Vak Bottyán Gimnázium 11.
évfolyamos tanulója, és
Hanol János, a Tolna Me-
gyei Közgyûlés Ifjúsági és
Sport Bizottságának tagja
képviselte. Utazásukat a
megyei önkormányzat tá-
mogatta.

Az országok ifjú képvise-
lõi bemutatták saját parla-
menti rendszereiket, a ma-
gyar alkotmányos beren-
dezkedést Szintia elõadásá-
ban ismerhették meg a
résztvevõk. A paksiak
egyébként az Emberi Jogi
Bizottság tagjaiként egy
EU Parlamentnek szóló kö-
zös petíciót készítettek,

melybe az adatvédelem és
nemzeti kisebbségek prob-
lémáját javasolták felvenni
és kifejteni.

Az ifjúsági parlament kö-
zel hétórás plenáris ülésén
Szintia a nyelvtanulással
kapcsolatban tett fel kér-
dést, János pedig azt firtat-
ta, merre halad az Európai
Unió; egy globalista egyen-
világ, vagy pedig az egymás
kultúráját ismerõ és elisme-
rõ, de azonos alapok és cé-
lok mentén haladó „nemze-
tek Európája” lenne kívána-
tosabb.

Hanol János elmondta,
élete eddigi legszebb élmé-
nye volt a Stájerországban
töltött három nap. – Fan-
tasztikus volt a hat különbö-
zõ országból érkezett fiata-
lokkal együtt lenni – tette
hozzá. Remek érzés volt
szerinte, hogy a szinkron-
tolmácsolásnak köszönhetõ-
en mindenki anyanyelvén
szólalhatott fel a parlament-
ben.

-tV-

Eltérõ gondok a végeken

Gyapán is megtartotta lakos-
sági fórumát a paksi önkor-
mányzat külsõ városrészeken
érdekelt részönkormányzata.
Féhr György elnök költségve-
tésrõl és tanyagondnoki háló-
zatról szóló beszámolója után
a helyi gondokról esett szó.
Tisztázták a faluházzal kap-
csolatos bérleti és rezsiköltsé-
geket, a sportegyesületnek
nyújtott támogatást, ami idén
400 ezer forint, azaz százzal
kevesebb a tavalyinál. Szó
esett a közelgõ falunapról, me-
lyet a részönkormányzat helyi
képviselõje, Heizler Zoltán az
aktív gyapaiak segítségével
szervez június elsõ hétvégéjé-
re. Lesz hagyományosan
sport- és kulturális program
és mise. Elõtte is van még kö-
zös rendezvény: május 19-én
gyermeknapot tartanak.

Féhr György kiemelte, fon-
tos egy kis közösség életében,
hogy egység legyen, s bízik
abban, hogy Gyapán ez létre-
jön. – Nem érzem azt az ösz-
szetartó erõt, mint például
Biritón – tette hozzá. Számba

vették a tennivalókat is,
Gyapán árok, járda, útproblé-
mák várnak megoldásra. 

Utolsóként Cseresznyésben
tartott beszámolót a részön-
kormányzat. Féhr György a
szokásos bemutatkozás után
itt is elmondta, tervezi az ön-
kormányzat a tanyagondnoki
szolgálat mûködtetését. Be-
szélt arról a tervérõl is, hogy
minden településrészen ösz-
szegyûjtik a fejlesztési elkép-
zeléseket, hogy készen állja-
nak esetleges pályázati lehetõ-
ségek kihasználására. 

Horváth Zoltán, a részön-
kormányzat cseresznyési tag-
ja összegezve az eddig elérte-
ket kiemelte, már az is ered-
mény, hogy elkészült a falut
jelzõ tábla. Sikerként értékeli
a szüreti napot, mely a telepü-
lésrész nagyságához mérten
igen népes és színvonalas.
Szót ejtett arról, hogy az utak
állapota rossz, egyes helyeken
ugyanez az ivóvízre is igaz.
Féhr György ezzel kapcsolat-
ban kiemelte, a cseresznyési-
ekre jellemzõ, hogy maguk
kezébe veszik a dolgokat, s
például a földutakat is szépen
karbantartják. Felmerült az
igény arra, hogy a település
végén alakítsanak ki egy pihe-
nõhelyet, hiszen sok gyalogos,
kerékpáros túrázó kedvelt úti
célja Cseresznyés. Az asztal és
a székek elkészíttetését Ko-
vács Sándor képviselõ vállalta,
felajánlásához többen csatla-
koztak.                         -tünde-

Coop – Önhöz 
a legközelebb!

Vásároljon a paksi Áfész élelmiszer
üzleteiben Pakson, Madocsán,

Dunaszentgyörgyön, Dunakömlõdön,
valamint a paksi Mezõgazdasági boltban!

JÓT, JÓ ÁRON!
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Fotók: Molnár Gyula

Halfõzõ mestert választottak
A Paksi Tavasz szezonnyitó
rendezvényére várta az ér-
deklõdõket a szervezõ Paksi
Közmûvelõdési Kht. és a
Paksi Duna-partért Közala-
pítvány.  – A program össze-
állításánál minden évben
fontos szempont, hogy meg-
õrizzük a kialakult hagyo-
mányokat, mint a halászléfõ-
zõ verseny vagy a Duna
megkoszorúzása – mondta
Darócziné Szalai Edit, a kht.
ügyvezetõje. Ennek jegyé-
ben délelõtt halászlé illata
lengte be a partot, számos
társaság vállalkozott egy kis
szabadtéri fõzõcskézésre,
sõt meg is kóstoltatták az el-
készült étkeket a zsûrivel.
Kovács János Venesz-díjas
mesterszakács, Béres Béla a
Bajai Halászléfõzõ Népün-
nepély fõszervezõje, és Haj-
dú János polgármester ki-
tartóan és nagy gonddal kós-
tolta végig mind a harminc-
egy leadott ételmintát. Az
eredményhirdetésen végül
tíz-tíz arany-, ezüst- illetve
bronzminõsítést adtak át, il-
letve a polgármester javas-
latára idén elõször a „Paks
város halászléfõzõ mestere”
elismerést. Az értékes díj
mellett ez egy vándorkupát
jelent, tehát jövõre el lehet
hódítani a nyertes Gyafix
Kft-tõl. Béres Béla különdí-
jat, a bajai halászléfõzõ ver-
senyen való részvétel lehe-
tõségét ajánlotta fel, ame-
lyet a Paksi Reform Fõzõ-
klub tudhat magáénak. A
zsûri elnöke, Kovács János
értékelésében egyebek mel-
lett arra hívta fel a figyel-
met, hogy jó minõségû piros
paprikával kell dolgozni, il-
letve mellõzni a sertészsírt.
Egyébként, és ezzel Béres
Béla is egyetértett, összes-
ségében ízletes ételek ke-
rültek a zsûri asztalára. Eh-
hez bizonyára hozzájárult az
is, hogy – mint azt Kiszl
Károly, a Paksi Duna-par-
tért Közalapítvány elnöke

elmondta – idén nagyon jó
minõségû volt a hal. A vétel-
ár felét a ételminták leadása
után a résztvevõknek visz-
szatérítették – tette hozzá a
kapitány, akinek hajója ez
alkalommal a vízi színpadtól
vitte sétahajózni a vendége-
ket, s errõl koszorúzták
meg a Dunát is a város, az
atomerõmû, illetve a galán-
tai testvérváros képviselõi. 

A színpadi mûsorban he-
lyet kaptak helyi mûvészeti
csoportok, illetve vendég-
elõadókat is láthatott a kö-
zönség, a mûsorfolyamban a
zene, tánc és humor egy-
aránt jelen volt. Legköze-

lebb a pünkösdi fesztivál ke-
retében május 26-án a né-
met nemzetiségi napra, 27-
én délután pedig a sörfeszti-
válra várják a nagyérdemût,
a rendezvények helyszíne a
Piac tér lesz. Ebben az esz-
tendõben május 27-én dél-
elõtt rendezik a gyermekna-
pi programokat is, szintén a
Piac téren. A paksi nyár ke-
retében Dunakömlõdön júli-
us 28-án lesz rendezvény,
augusztusban pedig 18-án,
19-én és 20-án kínál progra-
mokat a kht., a helyszín a ví-
zi színpad. Azt követõen
már a Paksi Õsz keretében a
paksi, illetve a dunakömlõdi
szüreti nap következik. A
sorozat megvalósítására az
oktatási és kulturális bizott-
ság pályázatán 12 millió fo-
rintot nyert a mûvelõdési
ház, illetve a Paksi Atom-
erõmû Zrt. támogatása is
jelentõs. Emellett a progra-
mok megvalósításában, le-
bonyolításában gazdasági és
civil szervezetek segítenek,
lehetõségeikhez mérten
anyagi hozzájárulással vagy
munkájukkal.

-kgy-

A Paksi Reform Fõzõklubnak nem volt ismeretlen a fõ-
zés fogalma, sõt a halászlé elkészítésének bográcsos volta
sem, hiszen imádnak fõzni, sokat tanultak már a konyha-
mûvészetrõl és nem ez volt az elsõ megmérettetésük. Leg-
utóbb Sióagárdon bizonyították tudásukat, ahol keszeget
kellett megpucolni, elkészíteni. Most 25 fõvel töltöttek el
egy kellemes délelõttöt a korzón, és a különdíjnak köszön-
hetõen nyáron ismét bizonyíthatnak Baján. Rácz Pál el-
mondta, hogy az ételt hagyományosan készítették, a jól is-
mert összetevõkbõl. 

Hírek
Idén is megrendezte nyílt
napját a Puszta Lovasudvar. 
– Kezdetben az elsõdleges cél
az volt, hogy híre menjen a
lovasudvarnak, késõbb a lát-
nivalók köre az évek alatt egy-
re bõvült – mondta el Scheffer
István. A lovasudvar tulajdo-
nosai mellett állnak és sokat
segítenek állandó lovasaik,
akik jelenleg mintegy hatvan-
fõs társaságot alkotnak. A lo-
vasok bemutatót is tartottak,
immár második alkalommal.

-gyöngy-

A szárnyra kapott híresztelé-
sekkel ellentétben nem távo-
zik Tajdina Julianna. A paksi
hármas körzetben három és
fél éve praktizáló gyermekor-
vos elmondta, hosszú távra
tervez Pakson. Körzetben
végzett munkája mellett
fejlõdésneurológusként a me-
gyei kórházban is rendel, de
szakértelmére a paksi térségi
pedagógiai szolgálat is számít.

Két sérültje, egy halottja
van a május 10-én éjszaka
Paksnál történt balesetnek.
A 6-os fõút paksi szakaszán
– eddig tisztázatlan okból –
áttért a szemközti sávba a
42 éves aparhanti sofõr ve-
zette Opel, ahol frontálisan
ütközött egy Seattal, melyet
egy 18 éves paksi lány veze-
tett. A balesetben a két gép-
kocsiban ülõ mindhárom
személy súlyosan megsé-
rült. Az Opel utasa, egy 43
éves mucsi férfi a kórházban
halt bele sérüléseibe.      -vt-

Lezárult a Paksi Hírnök
kvízjátéka. A sorsolást a
sörfesztiválon tartjuk meg
május 27-én. A nyeremény 2
fõ részére 2 éjszaka félpan-
ziós ellátással Bükfürdõn a
Hotel Wellness Piroskában
a Tensi Tours jóvoltából.

Friss helyi híreket minden
nap olvashat a Hírnök hon-
lapján! WWW.PAKSIHIRNOK.HU



Villám csapott egy épületbe
Dunakömlõdön a Hegy utcá-
ban. A paksi tûzoltóság pa-
rancsnoka elmondta, tapasz-
talatai szerint a villámcsapás
okozta tûz nagyon gyorsan
terjed. – Ha kicsit messzebb
van a tûzoltóság, és késõbb
érkeznek kollégáim, az egész
tetõ leég – mondta Sátor Gé-
za. A tûzoltóparancsnok hoz-
zátette, nem emlékszik arra,
hogy az utóbbi években ha-
sonló eset történt volna; fát,
szénakazalt ért már villám-
csapás, lakóházat nem. Az is
különös, hogy nem egyedül-
álló épületet ért a csapás, ha-
nem egy sûrûn beépített te-
rületen lévõt. A jelzés éjsza-
ka fél 11 körül érkezett, két
egység indult azonnal útnak,
de látva a tûz terjedelmét, a
szolgálatparancsnok riasz-
totta a szekszárdi tûzoltósá-
got is. A háromfunkciós épü-
let elsõ részében varroda
van, a középsõben laknak, a
hátsó részben pedig úgy ne-
vezett pihenõrész volt. Ez
utóbbinak a tetejébe csapott

a villám, s lobbantotta láng-
ra. A padlás tele volt éghetõ
anyagokkal, köztük végben
kelmékkel, ami tovább nehe-
zítette a tûzoltók munkáját,
s növelte a kárértéket. A
könnyûszerkezetû tetõ telje-
sen leégett, az épület belse-
jében is tetemes kár keletke-
zett. Sátor Géza becslései
szerint az ötmillió forintot is
elérheti. A parancsnok el-

mondta, szinte megelõzhe-
tetlen az ilyen eset, hiszen
százszázalékos villámvéde-
lem nincs is, sõt ilyen családi
házas övezetben nem kötele-
zõ a villámhárító sem. A tûz
során az épületben élõ idõs
hölgy nem sérült meg, az ér-
tékek mentésére érkezõ fia
viszont igen, másodfokú égé-
si sérüléseket szenvedett az
arcán.                          tünde
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Fotó: Paksi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság

Tisztújítás a Fidelitasnál
Megtartotta kötelezõen elõ-
írt tisztújítását a Fidelitas
paksi csoportja. Az alapsza-
bály értelmében az országos
kongresszust követõen a he-
lyi csoportok vezetõségének
is megszûnik a mandátuma,
és azt harminc napon belül
újra kell választani. Ennek
megfelelõen a paksi Fide-
litas is újjáválasztotta elnök-
ségét.

A következõ két évre az el-
nöki poszton ismét Hanol Já-
nosnak szavaztak bizalmat a
paksi fiatalok. Az alelnökök
tekintetében viszont már
történtek személyi változá-
sok, miután a két korábbi al-
elnök, Szabó Krisztián és
Májer Viktor – részint tanul-
mányi elfoglaltságaik miatt

– lemondott, illetve kilépett
a paksi csoportból. Helyükre
Bányai Pétert, az ESZI vég-
zõs tanulóját és Szebényi
Rolandot, a BAKI 11. évfo-
lyamos tanulóját bízták meg
a csoporttagok a funkciók el-
látásával. Emellett a cso-
portlétszámmal arányosan
megállapított kvóta szerint a
paksi csoport három tagot
delegálhatott a Fidelitas Tol-
na Megyei Választmányába. 

Szó esett még az összejöve-
telen leendõ nyári közös
programokról, valamint a
közelmúltban Szekszárdon
tartott elsõ megyei fidelita-
sos buliról, és arról, hogy a
következõ ilyen ismerkedõ
összejövetel megtartását a
paksiak vállalták el.        -vt-

Baloldali nõk
Tizennégy alapító taggal
megalakult az MSZP Paksi
Szervezetének Nõtagozata.
A szervezet a nõket érintõ
kérdésekben és témákban
szeretné a baloldali értéke-
ket megismertetni a nyilvá-
nossággal. Össze kívánja
hangolni munkáját az
MSZP helyi szervezetével,
kapcsolatot tart az orszá-
gos nõtagozattal, és bizto-
sítja a kétirányú informá-
cióáramlást a helyi és az or-
szágos szervek között.
Mindemellett képviselni
szeretné a baloldali nõk vé-
leményét a várospolitiká-
ban. A nõtagozat elnökévé
Seregély Erzsébetet vá-
lasztották, a háromfõs ve-
zetõség tagja Tarczal Já-

nosné és Podrogya István-
né.

Seregély Erzsébet elmond-
ta, most készül december vé-
géig érvényes programter-
vezetük. Szeretnének külön-
bözõ – bárki számára nyitott
– rendezvényeket szervezni,
ahol nõket érintõ, érdeklõ
kérdésekrõl van szó, így író-
olvasótalálkozókat, színház-
látogatást, kirándulást, elõ-
adásokat divatról, protokoll-
ról. Az elnök elmondta, a
párt helyi szervezetében ed-
dig is helyet kaptak a nõk, az
elmúlt választásokon is vol-
tak hölgyek a jelöltek között.
Céljuk, hogy a nõk vélemé-
nyének a jövõben erõtelje-
sebben adhassanak hangot.

-tünde-

Háztetõbe ütött a mennykõ
Szakképzõ iskolák diákjait,
tanárait hívta meg az I. Ist-
ván Szakképzõ Iskola. Ez
volt a hetedik alkalom, hogy
ily módon ismerkedtek.
Elõbb minden iskola bemu-
tatkozott, persze nem holmi
száraz elõadás formájában,
hanem változatos, humoros
produkciók segítségével.
Szellemi, ügyességi felada-
tok is vártak a csapatokra.
Czethoffer Gyuláné igazga-
tó elmondta, hogy program-
juk fõként azt szolgálta,
hogy a szakképzésben részt-
vevõ iskolák bemutatkoz-
hassanak egymásnak, de já-
tékos formában megemlé-
keztek az Európai Unió ala-
pításának ötvenedik jubileu-
máról is. A diákok számára a
csámpai country táncosok
tartottak elõbb bemutatót,
majd rövidke táncházat, ez-
zel köszönve meg, hogy az
iskola próbatermet biztosít
számukra. Az I. István invi-
tálásának idén öt iskola tett
eleget.                               -vt-

Diáktalálkozó



Soron kívül tûzoltó alezredes-
sé léptette elõ Lamperth Mó-
nika önkormányzati és terü-
letfejlesztési miniszter Bõhm
Pétert, az atomerõmû tûzol-
tóságának parancsnokát. 

Bõhm Péter 17 éve lett az
akkor még üzemi tûzoltóság
parancsnoka, mely késõbb
irányítása alatt lett létesítmé-
nyi szervezet, s országos szin-
ten sok tekintetben példaér-
tékû, iránymutató. Az általuk
kidolgozott teljesítményérté-
kelési rendszert, valamint
számos kiképzés során beve-
zetett újítást vettek át tõlük
hivatásos önkormányzati és
fõfoglalkozású létesítményi
tûzoltóságok. Ilyen az alpin-
technikai képzés, a rendsze-
res KRESZ oktatás, egész-
ségmegõrzõ és rekreációs
programok, középfokú elsõ-
segélynyújtó tanfolyam,

s z a k k é p z e t t
m e n t õ á p o l ó k
képzése, liftbõl
való mentés. 

Az erõmû tûzol-
tósága az ország-
ban elsõként
1999-ben ISO mi-
nõsítést kapott. A
parancsnok mun-
kája mellett fon-
tosnak tartja a

különbözõ érdekképvisele-
tekben való aktív részvételt,
jelentõs szerepet vállalt a Tol-
na Megyei Tûzoltó Szövetség
megalakításában – melynek
vezetõségi tagja létrejötte
óta. A Létesítményi és Ön-
kéntes Tûzoltóságok Orszá-
gos Szövetségének elnökségi
tagja, az Országos Tûzoltó
Szövetség Létesítményi Ta-
gozatának pedig elnöke. 

1986-ban az Ipari Miniszté-
rium a Munka Érdemérem
Ezüst fokozatának kitünteté-
sével ismerte el munkáját és
elkötelezettségét a tûzvéde-
lem iránt. A megyei szövet-
ség vezetõsége 1995 évben
Díszgyûrû, 1997-ben Dísz-
érem kitüntetésben részesí-
tette, 2004-ben Gr. Széchenyi
Ödön-emlékplakettet kapott,
2005-ben Belügyminiszteri
Dicséretet.           Vida Tünde
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Fotó: Atomerõmû Tûzoltóság

Konfliktushelyzetben
A paksi atomerõmûben mû-
ködõ négy szakszervezet kö-
zül három a Szekszárdi
Munkaügyi Bírósághoz for-
dult a bértárgyalások kap-
csán. A PADOSZ, ATISZ és
Munkástanács két kereseti
kérelmet nyújtott be. Bocsor
István a PADOSZ elnökhe-
lyettese elmondta, egyikben
azt sérelmezik, hogy a Paksi
Atomerõmû Zrt. megsértet-
te a bértárgyalások során a
jogok gyakorlására vonatko-
zó szabályokat, s nem tanú-
sított együttmûködést. A
másikban azt kifogásolják,
hogy amikor az érdekképvi-
seletek bejelentették a mun-
kaügyi vitát, a cég nem kö-
vette az azzal kapcsolatos el-
járásrendet, és nem függesz-
tette fel az egyoldalú megál-
lapodások megkötését a
munkavállalókkal. Bocsor
István hozzátette, azt kér-
ték, hogy a bíróság tiltsa el a
társaságot a jövõbeni hason-
ló magatartástól, s kötelezze
arra, hogy biztosítsa a szak-
szervezetek jogainak gya-
korlását. 

A MÉSZ – mint Berkes
Sándor elnök elmondta –
szakértõi tanácsára ezúttal
nem csatlakozott a másik há-
rom érdekképviselethez. A

négy szakszervezet azonban
közösen vesz részt a tárgya-
lásokon és együttesen jelen-
tette be május 9-én a konf-
liktushelyzet is. A szakszer-
vezetek egyeztetõ bizottsá-
got hoztak létre, melynek
vezetõje Berkes Sándor in-
dokaikat sorolva beszámolt
arról, hogy az érdekképvise-
letek nem tudják elfogadni a
béremelés mértékét, mely-
rõl a munkáltató egyenként
állapodott meg a munkavál-
lalókkal, s a módszerrel sem
értenek egyet. – Mivel a
munkáltató nem akar az
alapbérrõl tovább tárgyalni,
csak a jutalmazásról, a négy
szakszervezet testületei úgy
döntöttek, bejelentik a konf-
liktushelyzetet – tette hozzá.

– A konfliktushelyzet beje-
lentésérõl szóló tájékozta-
tást a vezérigazgató úr meg-
kapta, s intézkedett arról,
hogy felálljon a tárgyalóbi-
zottság – mondta Mittler
István kommunikációs fõ-
osztályvezetõ. A szabályok
szerint az egyezségre a két
félnek hét nap áll rendelke-
zésére. Ha ez nem történik
meg, sztrájkot helyeznek ki-
látásba a szakszervezetek. A
tárgyalások május 10-én
megkezdõdtek.                -vt-

Elismerték a parancsnokot

Véget ért a paksi atomerõ-
mûben a 2003-ban történt
üzemzavar elhárítása. Az
atomerõmû vezetése a
helyreállítási projekt ered-
ményes lezárását követõen
az abban  résztvevõ dolgo-
zók munkáját köszönte
meg május 10-én a városi
mûvelõdési központban
tartott ünnepségen. Beszé-
det mondott Kovács József,
a PA Zrt. vezérigazgatója
és Hamvas István mûszaki
vezérigazgató-helyettes. A

paksi atomerõmû vezér-
igazgatója a helyreállítási
projekt eredményes mûkö-
dése érdekében végzett ál-
dozatos munkájáért, a pak-
si atomerõmû 2. blokki 1.
számú akna eredeti állapo-
tának sikeres visszaállítá-
sáért Eck Józsefnek, a
program vezetõjének elis-
merõ oklevelet adott.

A kultúrmûsort követõen
Kocsis József MVM Zrt ve-
zérigazgatója mondott po-
hárköszöntõt.

Az Atomerõmû Tûzoltóság
csapata megyei és területi
válogatót követõen részt vett
a hatodik alkalommal meg-
rendezett szakmai tûzoltó-
versenyen Szentendrén. 

Az atomerõmû lánglovagjai
önkéntes és létesítményi ka-
tegóriában mérték össze el-
méleti, szakmai és gyakorlati
tudásukat riválisaikkal.

A feladatok az eszköz- fel-
szerelés használat, tûzol-
tótaktikai ismeretek, illetve a
fizikális erõnlét felmérésére
voltak alkalmasak.

Az erõmû tûzoltóság csapa-
ta a két évvel ezelõtti ver-

senyhez hasonlóan, jól helyt
állt. A létesítményi tûzoltó-
ság kategória csapatverseny-
ében elsõ helyezést, az össze-
tett létesítményi és önkéntes
kategóriában második helye-
zést ért el. Egyéni kategóriá-
ban Kruller Attila beosztott-
ként második, Lesták Zsolt
gépkocsivezetõi kategóriá-
ban szintén második helye-
zést szerzett. A csapat tagjai:
Lengyel Miklós (irányító fel-
készítõ), beosztottak – Bán
Ferenc, Fehér Roland,
Kruller Attila, Horváth Jó-
zsef gépkocsivezetõ – Lesták
Zsolt tartalék – Jákli Gábor. 

Projektértékelõ



Tóth Csenge a Vak Boty-
tyán Gimnáziumban végez.
Mint mondta, nem bánta
meg, hogy egykor a hatosz-
tályos képzés mellett dön-
tött, matematikából például,
amely iránt érdeklõdik, ma-
gas színvonalú képzésben
volt része. Nem izgulós tí-

pus, így hát az érettségitõl
nem tartott, de azért jó ér-
zés számára, hogy egy jelen-
tõs szakaszán túl van. Ma-
gyarból, történelembõl és
német nyelvbõl középszintû
vizsgát tesz, illetve az angolt
kiváltotta két éve nyelvvizs-
gával, matematikából pedig
az emelt szintet választotta.
– Eddig nem volt olyan ne-
héz az érettségi, mint ami-
lyennek mondták – tette
hozzá. Csengét a rendõri pá-
lya vonzza, nyomozói vagy
gazdasági nyomozói szakra
szeretne menni, esetleg
pszichológiát hallgatna. A
kétszintû érettségit jónak
tartja, viszont úgy érzi, hogy
túlértékelik a nyelvvizsgát.
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

Túl az elsõ vizsgákon
Megkezdõdtek az érettségi
vizsgák a középiskolákban,
immáron harmadik éve két-
szintû rendszerben. Az álta-
lános vélemény az volt az is-
kolák részérõl, hogy most
már hozzászoktak ehhez a
formához, a diákok jól eliga-
zodnak a lehetõségek között.
Nálunk elég sokan tesznek
elõre hozott érettségit. Az
emelt szinten próbálkozók
száma intézményenként el-
térõ, de városi szinten figye-
lemre méltó. Az elsõ próba-
tételeken – az írásbelin –
már túl vannak a diákok. Jó
hír, hogy eddig minden isko-
lában zökkenõmentesen,
gördülékenyen zajlott az
érettségi.   

Az Energetikai Szakkö-
zépiskola és Kollégiumban
összesen 11 osztály tesz ké-
pesítõ, illetve érettségi vizs-
gát. Emelt szintet nem so-
kan választottak, magyar
nyelv és irodalomból például
csupán egy, matematikából
öt tanulójuk vizsgázik a ma-
gasabb szinten, ami több
pontot hozhat számukra a
felvételihez, illetve többen az
informatikával próbálkoz-
nak, összesen 13-an. Az isko-

lában sokan vállalkoztak a
11. évfolyamosok közül elõ-
rehozott érettségire, föld-
rajzból. A felnõttképzésben
gépésztechnikusok végeznek
idén az iskolában. Ami ese-
tükben változás az eddigiek-
hez képest, hogy köztes vizs-
gát nem lehetett tenni idén,
így egy hétig írják az írásbe-
lit, utána négy napot tesz ki
a szakmai gyakorlati vizsga,
majd a szóbelin adnak szá-
mot tudásukról.

A Vak Bottyán Gimnázium-
ban összesen hét osztály
érettségizik, kettõ négyév-
folyamos, egy hatosztályos, a
felnõtt képzésben pedig az es-
ti tagozatosok, illetve az inten-
zív tagozatosok két-két osztá-
lya, elõbbi hároméves, utóbbi
kétéves és nappalinak minõ-
sül. Összesen a hét osztály kö-
zel 200 végzõst jelent, tájékoz-
tatott Szabó Klára igazgató-
helyettes. Kiemelte, hogy az
országos átlagnál többen tesz-
nek iskolájukban emelt szintû
érettségit, a legtöbben törté-
nelembõl, viszonylag sokan
matematikából, fizikából és
biológiából. Elõrehozott érett-
ségit is sokan vállalnak, a 10-
11. évfolyamosok közül 71-en

vizsgáznak egy vagy két tan-
tárgyból.

A Balogh Antal Katolikus
Általános Iskola és Gimná-
ziumban 23 végzõs diák van,
de az érettségizõk száma
ezzel nem egyezik, ugyanis
itt is vannak, akik elõreho-
zott érettségit tesznek. Kö-
zöttük egy tizedikes diák
földrajzból, öt tizenegyedi-
kes pedig németbõl, kémiá-
ból vagy földrajzból próbál-
kozik meg a vizsgával. A
szóbeli vizsgán kevesebben
lesznek a végzõsök, ugyanis
a diákok többsége egy vagy
két tantárgyból már koráb-
ban vizsgázott, tájékozta-
tott Stallenbergerné Mada-
rász Veronika, az iskola
igazgatója.

Átmeneti évnek tekinthetõ
az idei a szakképzõ iskolák,
így az I. István iskola életé-
ben. Emiatt két fél osztály,
két szakma képviselõi bal-
lagtak csak. A szerkezetla-
katosok és élelmiszer-, vegyi
áru eladók kivételével
ugyanis mindenki számára
megnõtt a képzés ideje. Az
említett szakemberek két év
alapképzés, két év szakmai
képzés után tehetnek vizs-

gát, a többieknek ez újabban
kettõ plusz három év.
Czethoffer Gyuláné elmond-
ta, így esett meg, hogy az át-
lagos százfõs ballagói lét-
szám helyett most csupán
húsz diák búcsúzott. Az igaz-
gató úgy tájékoztatott, hogy
szakközépiskolai osztály
még nincs végzõs, az elsõ jö-
võre végez. A vizsgák május
21-én kezdõdnek írásbelivel,
június elején gyakorlati, 18-
19-én szóbeli megmérettetés
vár a leendõ szakmunkások-
ra. A jövõ tanévre még vár-
ják a jelentkezõket számos
szakmában. Ezek közül az
intézmény vezetõje kiemelte
a nõiruha-készítõ szakot.
Nem csak azért, mert van
szabad hely, hanem azért,
mert biztos elhelyezkedési
lehetõség várja az ott végzõ-
ket, a Tolna Megyei Ruha-
ipari Szövetkezetnél ugyani
tárt karokkal várják az isko-
la által képzetteket.
Czethoffer Gyuláné felhívta
a figyelmet arra, hogy még
lehet jelentkezni technikus
képzésre is, ami kétéves, és
igény szerint több szakmá-
ban is elindítják.

kgy-vt

Nagy Márton Géza szintén
a Vak Bottyán Gimnázium di-
ákja. Õ sem bánta meg egy-
kori választását, úgy érzi,
hogy az osztályközösségnek
több ideje volt hat tanév alatt
összekovácsolódni, illetve a
tananyagra is bõven volt idõ.
Az érettségit vegyes érzé-

sekkel várta, fél évvel elõtte
még tartott tõle egy kicsit, de
amikor beültek a terembe,
már azt gondolta, csak rajta
múlik az eredmény, meg kell
csinálni és kész. Egy tan-
tárgyból, történelembõl tesz
emelt szintû érettségi vizs-
gát. Elsõ helyen a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi E-
gyetemet jelölte meg, illetve
a PTE Bölcsészettudomány
Karát, a történelem, politoló-
gia illetve a szlavisztika
(orosz) alapszak érdekli. A
kétszintû érettségi elõnye
szerinte az, hogy mindenki
eldöntheti, mi számára a fon-
tos, nem kell ugyanolyan
szinten bizonyítani minden
tantárgyból. 



Pakson és a kistérségi telepü-
léseken tizennyolc alapszer-
vezet végzi a vöröskereszte-
sek munkáját: a kistérség te-
lepülésein egy-egy, Pakson
pedig öt alapszervezet mûkö-
dik, hiszen külön alapszerve-
zete van a Nõszövetségnek is,
ezen kívül pedig két munka-
helyi és egy ifjúsági csoport is
tevékenykedik összesen 1447
taggal.

Május 8-án emlékezik az or-
szág a szervezet megalakulá-
sának évfordulójára, ez az ün-
nep pedig alkalmat teremt a
közelmúlt munkájának átte-
kintésére is.

A Vöröskereszt helyi szer-
vezetének vezetõje, Feren-

cziné Vesztergombi Klára el-
mondta, hogy a véradás
szervezése prioritást élvez
munkájukban. –Tavaly 148
új véradójuk is volt, ez azért
is különösen örvendetes,
mert – mint mondta – sokan
érkeztek a középiskolás fia-
talok közül. Igaz, hogy ezt
megelõzõen többször tartot-
tak számukra elõadást a vér-
adás fontosságáról és a vér-
adóra gyakorolt hatásairól.
Igazából ide tartozik a tár-
sadalmi, erkölcsi megbecsü-
lés is, ennek egyik formája a
most esedékes köszöntés is.
– Minden évben kiemelt elis-
merést kapnak a 10-20-30
vagy ennél is többszörös do-

norok, õk idén közel 260-an
voltak – mondja a szervezet
vezetõje, majd hozzáteszi,
hogy a véradással nem me-
rül ki a tevékenységi körük.
Tavaly tizenhat elsõsegély-
nyújtó tanfolyamot hirdet-
tek annak a közel 300 fõnek,
aki jogosítványt készült sze-
rezni. Egyre fontosabbá vá-
lik a szûrõvizsgálatokra való
mozgósítás is, tavaly kolesz-
terin- és vércukorszint-, va-
lamint csontsûrûség- és vér-
nyomásmérésre, mammog-
ráfiai vizsgálatra gyûjtötték
össze a jelentkezõket, és
szállították el õket a szek-
szárdi szûrésre. Van azon-
ban a munkájuknak olyan

része is, amely idén nem si-
került úgy, ahogy korábban
szokott. Jövõre nagyobb
hangsúlyt szeretnének he-
lyezni az ifjúsági elsõsegély-
nyújtó versenyre. Hagyo-
mányosan jól szerepeltek
csapataik a megyei és orszá-
gos versenyeken, sõt nem
egyszer képviselték nemzet-
közi mezõnyben is hazánkat.
– Idén ez a hagyomány meg-
szakadt, szeretném, ha visz-
szatérhetnénk hozzá – fogal-
maz a titkár. Ez az utánpót-
lás-nevelés szempontjából
sem elhanyagolható, bár –
hangsúlyozza – a szervezet-
nek bárki tagja lehet, aki a
céljaival egyetért, regiszt-
ráltatja magát, és befizeti a
jelképes tagdíjat.

-kgy-
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

A születés hete a TAVAM
(Társaság a Várandósság és
Anyaság Megszenteléséért)
egyik fontos, évente megren-
dezett országos szakmai, tájé-
koztató és kulturális prog-
ramsorozata, melyet a védõ-
nõk és az ÁNTSZ segítségé-
vel valósít meg a VMK, tájé-
koztat Cselenkó Erika, a mû-
velõdési ház munkatársa. A
rendezvény ötletét Novák Jú-
lia dúla hozta el Paksra, aki
elõadásában azt mutatta meg
képek segítségével az anyu-
káknak, hogy a természeti
népeknél hogyan is zajlik a
szülés, majd ezzel szembesí-
tette a mai klinikai gyakorla-
tot. – Míg a 60-as években a

császármetszések aránya 3%
körül mozgott, addig ma jóval
20% felett van, egyes helye-
ken még az 50%-ot is megha-
ladja. Pedig minden kismama
képes a szülés természetes
módjára – mondja. Ebben a
hitükben próbálta megerõsí-
teni a jövendõ anyukákat, il-
letve beszélt az apás szülés és
az otthoni szülés elõnyeirõl is.

Hogy a nagy eseményre ho-
gyan is érdemes készülni, ab-
ban Fekete Mária intimtorna-
tréner segített: – Ez az intim
izmok edzését jelenti, a kis-
mamák felkészülhetnek a
szülésre, megtanulhatják, ho-
gyan kontrollálhatják izmai-
kat, melyek ezáltal nyújtha-
tóbbá is válnak, irányíthatók
lesznek és szülés után köny-
nyebben helyreállnak, sõt a
tréning a szexuális életre is jó
hatást gyakorol. A mûvelõdé-
si házban rendszeresen indul
ilyen tanfolyam. 

A programsorozat kereté-
ben a homeopátiát ismertetõ
elõadásában dr. Sztrida Eme-
se arról beszélt, hogy a váran-
dós kismamáknál eléggé meg
van kötve az orvos keze a te-

rápiák kiválasztásában, mivel
nagyon fontos a káros mellék-
hatások és a terápia magzatra
gyakorolt negatív hatásának
elkerülése. A homeopátiás
szerek hatóanyagai a termé-
szetbõl származnak. Nagyon
nagy hígítással, ezen kívül di-
namizálással készülnek, nincs
káros hatásuk ebben a szülõ
és gyermek számára egy-
aránt kiemelt fontosságú idõ-
szakban.

Az elõadók derékhadát a vé-
dõnõk képviselték: Csabai
Éva a csecsemõ fejlõdésérõl,
Szabó Lászlóné a babamasz-
százsról,  Hegedüsné Pákai
Teréz a gyerekágyas idõszak-
ról, Molnárné Haholt Zsu-
zsanna pedig a szülés utáni
depresszióról beszélt hallga-
tóságának. Talán nem min-
denki tudja, hogy a szülést
követõ idõszak, az új élet ér-
kezése minden nõnél elindít
egy lelki átalakulási folyama-
tot még akkor is, ha tudato-
san készült a gyermekválla-
lásra. Ennek következtében
éppen akkor törhet rá a de-
presszió, amikor nagyon bol-
dognak kellene lennie. Ezt a

hormonális változások okoz-
zák, érdemes orvoshoz for-
dulni vele, a szakember biztos
kézzel nyújt segítséget.

Annak ellenére, hogy szer-
teágazó volt a program, az ér-
deklõdés kisebb volt a várt-
nál. Cselenkó Erika és a vé-
dõnõk elmondták, hogy na-
gyon késõn érkezett a prog-
ram, alig maradt idejük a ren-
dezvény propagálására. En-
nek fontosságát pedig a meg-
jelentek is igazolták, akik vi-
szont az elõadások visszatérõ
vendégeinek bizonyultak. – A
harmadik gyerekemmel va-
gyok várandós, a védõnõ
ajánlotta, hogy sok érdekes
dolgot fogok hallani. Igaz,
hogy nekem már van tapasz-
talatom, de minden gyerek
más, sosem tanulhatunk ele-
get a kicsik nevelésérõl. En-
gem a babamasszázs érdekelt
a legjobban, mesélte Kopfer
Gáborné. Schéner Bernadett
arról beszélt, hogy az elsõ ba-
bát várja, minden érdekeli eb-
ben a témában.

Jövõre szeretnék szélesebb
körben propagálni a rendez-
vényt a helyi média bevonásá-
val, és a Dunakömlõdi Falu-
ház is jelezte, hogy bekapcso-
lódna.                                  -s-

Születés hete kevés érdeklõdõvel

Évfordulót ünnepelt a Vöröskereszt



A tórendszer eddig legna-
gyobb halát, egy 88 kilós
harcsát fogott a hosszú hét-
végén az Atomerõmû Hor-
gászegyesület egyik pecása.
Juhász Krisztián dunaföld-
vári, két éve csatlakozott az

egyesülethez, a szép kör-
nyezet és a halban gazdag
víz miatt. Általában nagy-
testû halakra „utazik”, mert
– mint mondja – ahhoz már
tudás is kell, nem elég a sze-
rencse. Egyébként is úgy
gondolja, tévhit, hogy elég a
szerencse. Õ mindenesetre
nem bízza a véletlenre, hat-
éves korában ragadott pe-
cabotot, azóta szenvedélyes
horgász feleségével együtt. 

Jó választás volt a paksi
egyesület és annak horgász-
tavai, az elmúlt két év alatt
már fogott itt egy 41 és egy
52 kilogrammos harcsát. A
mostanit harmadszorra si-
került elcsípnie. Szombaton
este és vasárnap reggel már
horgára akadt, de akkor el-
szakadt a damil, vasárnap
este újra kiment szerencsét

próbálni. A horgász elmond-
ta, elõbb körülnéz, a harcsa
jelzését kutatja, s miután
azt meglátta, telepszik le.
Így tett most is, és vasárnap
este negyed hétkor ismét
horgára akadt a hal. Több
mint félórás fárasztás után
sikerült partra húzni a ha-
lat, amirõl már az akasztás
pillanatában sejtette, hogy
hatalmas. A mérlegelésnél a
hal 88 kg-ot nyomott,
hossza 225 cm. A horgász-
egyesület elnöke, Antal La-
jos elmondta, a tórendsze-
ren ez a legnagyobb hal,
amit idáig fogtak, de szerin-
te országos szinten is az elsõ
tíz között van. 

Juhász Krisztián azt is el-
árulta, hogy igen csak elfá-
rasztotta a monumentális
hal, így az öröm csak mint-

egy negyedórás pihenés
után jött. A harcsából –
mint mondta – bõven jut a
barátoknak is, a fejét prepa-
ráltatja, s a másik két hatal-
mas példány mellé teszi re-
likviaként a lakásába. 

A sikerhez jó felszerelés
kell, vélekedik a horgász,
ami esetében 300 grammos
botot, 76-os zsinórt jelen-
tett. – Úszós készséget, csa-
linak nadályt használtam –
mondta, de azt már nem
árulta el, mik azok a jelek,
amiket megfigyelve jó esél-
lyel lehet tudni, merre jár a
nagy hal, hol kell a horgász-
nak lesben állnia.

Lapzártánk után érkezett
a hír, hogy Juhász Krisztián
május 15-én hajnalban is-
mét termetes halat fogott az
Atomerõmû Horgászegye-
sület tavainál. Ez a hal 61,5
kilogrammot nyomott.

-vt-
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Fotó: Juhász Krisztián

Kapitális fogás a Füzesen

A gyerekek számára hirde-
tett olvasóverseny ered-
ményhirdetésével rajtolt a
két paksi könyvtár által ösz-
szeállított rendezvénysoro-
zat, a Könyves hetek Paks
2007.

Az „Olvasó lurkó” címû pá-
lyázatot a Pákolitz István Vá-
rosi Könyvtár gyermek rész-
lege hirdette meg. Lázár Ág-
nes gyermekkönyvtáros célja
az volt, hogy minél több gyer-
meket csalogasson a téka fa-
lai közé. Három korosztályra
osztotta a jelentkezõket, akik
20-28 olvasnivaló közül vá-
laszthattak, és annak elolva-
sását a hozzá tartozó kérdé-
sek megválaszolásával iga-
zolták. A kicsik kedvence A
két Lotti volt, az ötödik-hato-
dikosoké a Vuk, a legidõseb-
bek közül pedig Karinthy Ta-
nár úr kérem címû mûvét vá-
lasztották legtöbben. 

A listán szereplõ közel 70
mûhöz a feladatokat Lázár
Ágnes készítette el. – Legna-

gyobb érdeklõdés az alsó ta-
gozatos korosztályban volt, a
kicsik többsége túl is teljesí-
tette az eredeti célkitûzést.
Volt, aki meg sem állt tíz kö-
tetig, a „listavezetõnk” tizen-
háromig jutott el – meséli.

A sok résztvevõre való te-
kintettel a könyvtár munka-
társai úgy döntöttek, hogy a
gyerekek közös ajándékot
kapnak. Kovács Gábor dalok
és népi hangszerek kíséreté-
ben elõadott népmese-feldol-
gozása, a Kacor király nagy
tetszést aratott.

Idén – az amúgy kivételesen
hosszú könyvhét – is szûknek
bizonyult a paksi könyvtárak
számára. A rendezvénysoro-
zat következõ állomása május
21-én 18 órakor a könyvtár-
ban  Gálosi János Lökd a só-
dert, haver! címû nyelvhe-
lyességi kézikönyvének be-
mutatója lesz. Ezen a napon
indul a Paksi Közmûvelõdési
Kht. könyvtárának E-
VETÉLKEDÕJE is, melyet a

www.paksivmk.hu-n is figye-
lemmel kísérhetnek. Május
25-én Pákolitz Istvánra, 31-én
Latinovits Zoltánra emlékez-
hetnek az irodalombarátok.

A hagyományos sátras
könyvárusításra június 1-jén,
pénteken kerül sor a városi
könyvtár elõtt, ahol idén ut-
cazene és színház is várja az
érdeklõdõket.

Június 4-én a VMK-ban mû-
ködõ irodalmi önképzõkör
Illyés Gyula nyomában ki-
rándulást tesz Rácegres-
pusztára és Ozorára, ezen a
napon mérik össze tudásukat
az ifjak a Trianon a magyar
költészetben címû szavaló-
versenyen.

Június 6-án Suhai Pál új
verseivel, június 11-én, dr.
Medvigy Endre irodalom-
kutató önéletrajzi köteté-
vel ismerkedhetnek az ér-
deklõdõk. 

A rendezvénysort a testvér-
városok könyvtárosainak ta-
lálkozója zárja.                   -s-

Gazdag lesz a könyvhét Pakson
A fiatal nyugdíjasokra hir-
telenjében rázúduló renge-
teg szabadidõ és a mûvelõdé-
si ház délelõtt-kora délután
kihasználatlan termei adták
az ötletet a Delelõ baráti tár-
saság alapítására. Azok, akik
fiatalon, nem egy esetben
korkedvezménnyel nyugdíj-
ba mennek, gyakorta nem
tudják, mivel töltsék szabad-
idejüket. Ez adta az ötletet,
melyhez Wollner Pál Haholt
Miklósnéban és Darócziné
Szalai Editben talált segítõ-
re. A mûvelõdési házban hét-
fõnként 10 órakor találkoz-
nak a Delelõ Baráti Társaság
tagjai. Tervezik, hogy kirán-
dulnak, túráznak, felmerült
az igény filmklubra, számító-
gépes, illetve nyelvtanfo-
lyamra is. – Célunk a szabad-
idõ tartalmas eltöltése, fog-
lalkozások szervezése –
mondja Wollner Pál. Nem
szeretnének konkurenciát
egyik nyugdíjas klubnak
sem, úgy vélik, jól megférnek
egymás mellett. A Delelõ új
tagokat is vár.                   -vt-



A Comenius 1 „Európa hét”
elnevezésû program kereté-
ben 22 fiatalt fogadtak a Vak
Bottyán Gimnázium diákjai
Hollandiából, Olaszország-
ból, illetve idén elõször Len-
gyelországból, ugyanakkor
huszonnégyen vendégesked-
tek Olaszországban, Len-
gyelországban és Németor-
szágban. A lehetõség nem új
keletû, hiszen az iskola 1998
óta részt vesz a Tempus Köz-
alapítvány Socrates Come-
nius 1 programjában, 2000-
tõl pedig felvállalták a diák-
cserét is. Eddig több mint
kétszáz fiatal volt a vendé-
gük, illetve utazhatott. A pá-
lyázati lehetõségre Csipkéné

Kocsis Éva az idegen nyelvi
munkaközösség vezetõje fi-
gyelt fel. A tanárnõ elmond-
ta, fontosnak tartja, hogy a
pedagógusok mellett a diá-
kok is részt vehessenek a
programban, a közös munka
során gyakorolhassák az ide-
gen nyelvet, amit uniós csat-
lakozásunk óta még inkább
szükségesnek tart. Az iskolá-
nak egyébként jelenleg két
nyertes Comenius 1 pályáza-
ta van, az egyik témája a
sport és mûvészet, a másik
keretében pedig az egészsé-
ges étkezéssel foglalkoznak
egész évben. A pályázatok
kapcsán kilenc ország 11 is-
kolája mûködik együtt, közö-

sen állítják össze a teljes
éves munkatervet, amelynek
a diákcsereprogram csak egy
szelete. A diákok már õsszel
tudták, kihez mennek ven-
dégségbe, illetve kit fogad-
nak, így még a találkozó elõtt
tudnak egymással levelezni,
beszélgetni a világhálón.
Csipkéné Kocsis Éva el-
mondta, hogy bár egész évre
nagyon sok munkát jelent ez
a vállalás, bízik abban, hogy
lesz folytatás. Hozzátette,
hogy egyre több a fiatal kol-
léga van, aki tud angolul, él-
vezik az iskola vezetése, a
kollégák és szülõk támogatá-
sát, és úgy tûnik vállalkozó
kedvû, érdeklõdõ diákban
sincs hiány, mindez pedig biz-
tató. 

Braun Lotti számára a prog-
ram elsõsorban a nyelvtanu-
lás miatt volt vonzó. – Egy hét
nem túl sok idõ, de azért sok
mindent megtudtunk egy-
másról, a másik ország szoká-
sairól – mondta. A diáklány
bízik abban, hogy jövõre õ is
utazhat Olaszországba vagy
Hollandiába.                 -kgy-
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Ismét egy mozgó ünnep, idõ-
pontját azonban könnyû ki-
számolni, pünkösdvasárnap
ugyanis a húsvét utáni ötvene-
dik napra esik. Ehhez az ün-
nephez a húsvéthoz hasonlóan
keresztény és pogány elemek
is kapcsolódnak. 

Hagyományaink közé tarto-
zik a pünkösdi király és ki-
rályné választása, akik a ta-
vasz eljövetelét, a termést, a
szaporodást akarják  titokza-
tos, részben már értelmüket
vesztett szertartásokkal bizto-
sítani. (Például a pünkösdi ki-
rály ingyen kocsmázásával.)
Az egyház, mivel ezeket nem
tudta teljesen kiirtani, igyeke-
zett keresztény tartalommal
megtölteni, mondván, a tava-
szi virágzás a Szentlélek eljö-
vetelének szimbóluma. 

Ha azt kérdezik, hogyan
kapcsolódik a pünkösdikirály-
választás a Szentlélekhez, azt
mondom, sehogy. De hát nem
is ez a lényeg!

Számunkra legyen elég
annyi, hogy hazánkban az
egyik legnépszerûbb ünnep-
kör a pünkösd.

Az egykori szokásokról szá-

mos leírást találhatunk a ma-
gyar irodalomban is. Legis-
mertebb talán Jókai Mór Egy
magyar nábob címû regénye,
melyben, ha jól emlékszem
Kiss Miska – a filmben
Bicskey Tibor (Micsoda pasi
volt!) – szerezte meg a pün-
kösdi király címet. 

A cím sorsát ügyességi játé-
kokon döntötték el. A legé-
nyeknek a lovakat szõrén
megülve, kifeszített akadályo-
kon kellett túljutniuk, (nem
ám kocsiból kikönyökölve, tuc-
tuc zenét hallgatva skubizom a
nõket), hogy aztán a gyõztest
fiatal lányok koronázzák meg
saját készítésû virágkoszorú-
val. A királynak ezután egy
évig privilégiumai voltak,
meghívták a lakodalmakba,
mulatságokba, ingyen ihatott
a kocsmában, õrizték a marhá-
ját, s ha valami vétséget köve-
tett el, elnézték neki. 

A pünkösdi királyság nem
tart túl sokáig, a gyõztes
mindössze egy évig lehetett a
„falu bikája”. Innen ered a
„pünkösdi királyság” kifeje-
zés, amely a rövid ideig tartó,
bizonytalan hatalmat jelent.

Érdekesség, hogy a „pün-
kösdi király” jelentését
mennyire komolyan vették:
Ferenc Józsefnek, a kiegyezés
után történõ megkoronázása
eredetileg pont pünkösdhétfõ-
re esett volna. Egy élelmes
szervezõ azonban felfigyelt az
idõpont jelentõségére, és
hogy a király uralkodása ne-
hogy csak „pünkösdi király-
ság” legyen, pár nappal elha-
lasztották a jeles eseményt.
(Ki tudja, Ferenc József talán
éppen emiatt uralkodott olyan
sokáig.)

Kedvelt szokás volt még a
pünkösdölés és a pünkösdi-
királyné-járás. Ez utóbbi a
lányok termékenységva-
rázsló ünnepi köszöntõje.
Csoportosan házról házra
jártak köszönteni, közben
rózsaszirmokat hintettek
szét. A legkisebb, legszebb
köztük a pünkösdi királyné,
aki néma szereplõje a játék-
nak, nem volt szabad moso-
lyognia, még akkor sem, ha
a háziak nevettették. A rí-
tus mágikus célja a kender
növekedése. (Ez a kender
nem az a kender, pontosab-
ban nem „arra” használ-
ták!) A leánykák magasra
emelték a királylányt s köz-

ben azt mondták: „Ekkora
legyen a kender!” 

Mint említettem, ismert szo-
kás volt még a pünkösdölés,
azaz a mimimamázás, a mava-
gyon-járás és a mivanma-
járás! (Esküszöm, nem én ta-
láltam ki!) Általában lányok
voltak a szereplõi, de volt, ahol
legények is részt vettek a já-
tékban. A házról házra járó
csoportok bekéredzkedés
után szavaltak, énekeltek,
táncoltak. A szokásnak jelleg-
zetes dallamai voltak, mint
például a „Mi van ma, mi van
ma, piros pünkösd napja";
vagy a „Mimi-mama mi van
ma, piros pünkösd napja”.
(Jól van, így már értem az el-
nevezést is.) 

Az ünnephez kapcsolódnak
idõjárás-, és termésjósló hie-
delmek is.

Úgy tartották, ha ilyenkor
esik, jó termés várható, de azt
is mondták: pünkösdi esõ rit-
kán hoz jót. (Hát, az egyik tu-
tira bejött.)  

Hogy a pünkösdi népszoká-
sokhoz mikor és hogyan kap-
csolódott a sörfogyasztás, azt
nem sikerült kiderítenem.
Egy viszont biztos, mára már
nélkülözhetetlen része a pün-
kösdi ünnepkörnek! Hahn

Kalendárium: pünkösd

Európa hét



Feldíszített kapu várta a fõ
utca felõli bejáratnál mind-
azokat, akik a Bezerédj Álta-
lános Iskolában megrende-
zett mûvészeti hét nyitó-
programjára látogattak. Az
érdeklõdõket az iskola ének-
kara, szavalói és a harmadik
osztályosok várták kedves
mûsorral, amely ízelítõt
adott a gyerekek ének-zenei,
irodalmi és elõadómûvészeti
tevékenységébõl. Egy krea-
tív gyermekvilágba adott be-
tekintést az a kiállítás, mely-
nek keretében a diák képzõ-
mûvészek mutathatták meg
tehetségüket Tumpek Györ-
gyi irányításával. 

– Kilenc éve indítottuk a vi-
zuális kultúra oktatását. Há-
rom képzõmûvészmûhely-
ben dolgoznak a gyerekek: a
festõ-, a kézimunka-, és az
építõmûhelyben, mindegyik-
ben 3-3 hónapot töltenek. A

mûhelyek szervesen összefo-
nódnak, de külön-külön is
mûködnek – mondja a tanár-
nõ. Alsó tagozatban a mese-
világban kalandoznak, a ter-
mészetet fedezik fel, bele-
kóstolnak az épített környe-
zet világába. Ötödik osztály-
ban az õskor mûvészetét, az
indián és a törzsi kultúra sa-

játosságait, képzõmûvészeti
jegyeit vizsgálják. Hatodik
osztályban az ókorét, a hete-
dikesekkel  a középkorét, a
nyolcadikosokkal pedig a
XX. század mûvészetét ve-
szik közelebbrõl szemügyre,
belekóstolnak a kortárs mû-
vészet világába is. – Mi, nyol-
cadikosok Picasso alapján
festettünk. A szobrokat Ko-
vács Margit munkáinak ta-
nulmányozása után készítet-

tük – bizonyítja rögtön az ál-
lítást Feil Georgina. A fiúk
nem agyaggal dolgoztak, rá-
juk „keményebb megpróbál-
tatás” várt: – Habkõbõl fa-
ragtuk ki az ókori egyiptomi
fáraó figuráját,  az én szob-
rom négy héten át készült –
meséli Rábaközi Gergõ. Õ
szívesen rajzol is, az iskola
Szemfüles nevû újságjába
legutóbb egy sítábori él-
ményrõl szóló munkája ke-
rült illusztrációként. 

– Picasso képét kellett lemá-
solnunk szabadon, a saját stí-
lusunkban, egy színcsoportot
alkalmazva, én a sárgákat és
a narancssárgákat választot-
tam. Temperával festettünk,
minél aprólékosabban – rész-
letezi Téglás Tamara. – Hár-
man készítettünk egy papír-
gitárt dél-amerikai motívu-
mokkal díszítve, és két szob-
rom is itt van a kiállításon –
mondja. A tárlat tanév végéig
várja a látogatókat.                   

-s-
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Fotó: Molnár Gyula

Fel nem foghatom, hogy csaphat vala-
kibe a villám négyszer!  Ha velem akár
egyszer is megtörténne (és élve marad-
nék), még szitáló esõbe se mennék ki,
nem hogy viharban! De hát nem va-
gyunk egyformák, ezt bizonyítja Mark
Stinton esete is, akibe immár negyed-
szer csapott a villám. Az észak-karoli-
nai férfi mindemellett szerencsésnek
mondhatja magát, hisz ezt is élve úszta
meg. – Lehet, hogy vonzom a villámo-
kat, de az is lehet, hogy én vagyok a vi-
lág legpechesebb embere – nyilatkozta
a villám és balszerencse sújtotta férfi.
A tudósok osztják a véleményét, hiszen
körülbelül egy a hatszázezerhez az esé-
lye, hogy valakibe akár egyszer is bele-
csapjon a villám. Ennek ellenére az em-
berek nagy része, legyen az felnõtt
vagy gyerek, fél a villámlástól, és ez a
félelem nem is alaptalan. Elõfordulhat
ugyanis, hogy olyankor kap el egy ha-
talmas vihar, amikor a legkevésbé szá-
mítunk rá, ráadásul egy perc alatt jön,
így még idõnk sincs arra, hogy behú-

zódjunk valahová. Ahogyan a felhõbõl
kiinduló villám a talaj felé halad, a leg-
rövidebb utat keresi, ez pedig vezethet
egy ember testén át is. A villám becsap-
hat az illetõ vállánál, lefut a teste egyik
oldalán, majd eléri a talajt. Fájdalmat,
égési sérüléseket és akár sokkot is elõ-
idézhet, de ennek ellenére a villámcsa-
pás energiájának nagy részét a talaj
fogja fel. A legfõbb veszély, hogy az iz-
mok görcse miatt az életfontosságú
funkciók leállnak. Az áldozat rendsze-
rint nem hal meg (végre valami jó hír),
kivéve két esetet: ha a szívén vagy a ge-
rincoszlopán halad keresztül.

De még mielõtt a frászt hoznám min-
denkire, nézzük, hogyan védekezhetünk
villámcsapás ellen: 

– Ha nagy villámlással járó vihar köze-
leg, vagy kap el minket, húzódjunk be
valahová! (Ne magányosan álldogáló fa
alá.) 

– Ha gépkocsiban ülünk, az ablakokat
zárjuk be, a fém részeket ne érintsük
meg!

– Hagyjuk el a kimagasló helyeket! 
– Barlang, mélyedés akkor nyújthat vé-

delmet, ha legalább 1,5 méter mély. (Én
bebújnék akkor is, ha csak ”egy húsz”
mély lenne)

– Kerüljük a nedves talajt, azonnal
hagyjuk el a vízfelületeket! (Bepisilni te-
hát nem ajánlatos.) 

– Kerüljük a kõomlásveszélyes szaka-
dékokat!

– Védekezhetünk úgy is, ha 10-30 cm
vastag szigetelõrétegre, mondjuk száraz
kõre, vagy ruhanemûre állunk (ezt a
módszert az esõmentes viharra dolgoz-
ták ki). 

– Nem ajánlott öreg, magányosan álló
fa alatt táborozni, mert a lezuhanó ágak
összezúzhatják a sátrat, és a villámcsa-
pás veszélye is itt a legnagyobb. 

Végezetül nézzük, hogy Mark Stinton,
ménkû sújtotta pechsorozata bejuthat-e
a Guinness World Records gyûjtemény-
be!

A kétes értékû rekordot jelenleg Roy
C. Sullivan tartja hét villámcsapással.
1983-ban, 71 éves korában – megelõzvén
a nyolcadik csapást – lõfegyverrel vetett
véget életének.

Hahn Szilvia

Kész katasztrófa!
Istennyila

Kreatív diáktárlat 
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A múzeumi világnap alkalmából soro-
zatomban szeretném felidézni a ma-
gyar családtörténet egyik legismer-
tebb kutatójának tevékenységét. 

Daróczy Zoltán az egykori Paksiak
birtokait megöröklõ régi nemesi csa-
lád, a királydaróci Daróczy család le-
származottja, Daróczy Tamás és
Szeniczey Stefánia fia, Daróczy Aladár
közgazdasági történetíró, országgyûlé-
si képviselõ testvére, Pakson született
1872. október 24-én. A magyaróvári
Mezõgazdasági Akadémia elvégzése
után szülei birtokán kezdett gazdál-
kodni, azt remélte, neki majd sikerül a
felszámolástól megmentenie az addig-
ra már a teljes eladósodottsággal küsz-
ködõ, egykor hatalmas családi birto-
kot. Az addig alapvetõen szántóföldi
gazdálkodással foglalkozó gazdaság-
ban újabb, jövedelmezõbb tevékenysé-
gek bevezetésével próbálkozott, töb-
bek közt malom, szeszfõzde építésével,
de a vízjog körüli viták miatt a mûköd-
tetésrõl nem sikerült megállapodnia a
paksi elöljárósággal. Hiábavalónak bi-
zonyult  Paks  megbízását megszerez-
nie a vasútvonal fejlesztéséhez. A
nagybátyjától, Szeniczey Ödöntõl meg-
örökölt vasútépítési koncesszió alapján
szerette volna elérni, hogy a település
az eredeti szándékoknak megfelelõen
folytassa a vasútvonal további kiépíté-
sét, és õt bízza meg a szárnyvonal meg-
hosszabbításának képviseletével, de
ebbéli erõfeszítései is sikertelenek ma-
radtak. 

Sajnos a felgyülemlett adósságokat
nem sikerült rendeznie, s földjeik elár-
verezése (1915.) után állást vállalt a

paksi székhelyû Duna Védgát Társa-
ságnál.  Édesanyja halála után Buda-
pestre költözött. Rövid ideig a Nemze-
ti Múzeum könyvtárában dolgozott,
történeti monográfiák mutatóit állítot-
ta össze, majd történelmi ismereteinek
birtokában egy családfakutatással fog-
lalkozó ún. Õskutató Vállalatot alapí-
tott. Díjazás ellenében vállalta a tria-
noni békeszerzõdés miatt szétszabdalt
országban a családi okiratok beszerzé-
sét, a családi-rokoni kapcsolatok felku-
tatását és bizonyítását.  Az iroda az ún.
zsidótörvények idején a Máltai Lovag-
rend segítségével fontos szerepet ját-
szott abban is, hogy a nemesi családok
zsidó származású tagjainak segítsen
árja származású elõdök felkutatásá-
ban. Ez a vállalkozása anyagilag is si-
keresnek bizonyult.

A történettudomány iránt tanúsított
érdeklõdése korán megmutatkozott.
Szerény jövedelme ellenére paksi bir-
tokán ásatásokat finanszírozott és ve-
zetett, melyek értékes kelta, szkita és
Árpád-kori leleteinek jórészét a szek-
szárdi Tolna Vármegyei Múzeumnak
adományozta. Daróczy az évek során
nagyjelentõségû régészeti és érem-
gyûjteményre tett szert, melyet 1913-
ban kénytelen volt eladni. A gyûjte-
mény legértékesebb része, az érem-
gyûjtemény a bécsi Mûvészettörténeti
Múzeumba került. Segített rendezni a
paksi polgári fiúiskola Szelle Múzeu-
mának anyagát, felesége tárlókat ado-
mányozott a gyûjtemény szakszerû el-
helyezéséhez. Kapcsolatban állt a kor
híres régészeivel, levelezésének megis-
merése fontos adatokkal segítette a je-

len kutatóit is. A paksi Városi Múzeum
régésze, K. Németh András az õ egyik
Kammerer Ernõnek írt levelében kö-
zölt helyszínrajza alapján találta meg
2004-ben és tárta fel a Gyapa pusztai
középkori templomot és temetõt. 

1923-tól 1935-ig alapító szerkesztõje
volt a Nemesi Évkönyv sorozatának,
szerkesztõbizottsági tagja a Turul c.
családtörténeti folyóiratnak. 

Kutatásai eredményeképp Daróczy
Zoltán a XX. század elsõ felének egyik
legtekintélyesebb családtörténésze
lett. Tudományos eredményei elisme-
réseként kormányfõtanácsosi címet
kapott, munkásságát nemcsak a laiku-
sok, hanem a történészszakma is szá-
mon tartotta. A kutatók számára mind-
máig egyik legfontosabb, ma is nélkü-
lözhetetlen forrás hatalmas, 120 köte-
tes, védett családtörténeti kéziratgyûj-
teménye, melyet a Ráday Levéltár õriz
Budapesten.  (A gyûjtemény mikrofil-
men a Magyar Országos Levéltárban
is kutatható). 

A Tolna megye történetét kutatók
számon tartják régészeti és éremtani
cikkeit is, melyek paksi tartózkodása
éveiben születtek, s a korabeli tudomá-
nyos folyóiratokban, az Archeológiai
Értesítõben, a Századokban és a Nu-
mizmatikai Közlönyben jelentek meg.

Daróczy Zoltán 1944. január 24-én
halt meg Budapesten, s végakaratának
megfelelõen a paksi Kálvári temetõ
családi sírboltjában temették el.

Forrás. Új Magyar Életrajzi Lexi-
kon, II. k. Bp. 2001; Ráday Levéltár,
Daróczy- gyûjtemény; Magyar Orszá-
gos Levéltár, Daróczy- hagyaték; Pak-
si Állami M. Kir.  Polgári Fiúiskola
Értesítõje, 1914. 31.-32. o.; K. Németh
András: ”Mostan helyét az eke hasít-
ja…”, in: Paksi Múzeumi Füzetek,
2003/3. 26 o.          Kernné Magda Irén

Híres paksiak, paksi hírességek

Daróczy Zoltán

ELADÓ INGATLANOK
Pakson, a lakótelep mellett a Nádor utcá-
ban tetõtér beépítéses családi ház (5
szoba, 2 fürdõszoba, konyha, étkezõ,
gázfûtés) garázzsal eladó. Irányár: 25,5
M Ft.

Paks–Dunakömlõdön a Csárda utcában 3
szobás, konyha + étkezõs, fürdõszobás,
hagyományos fûtésû családi ház eladó.
Irányár 9,2 M Ft.

Pakson a Virág utca végében 2996 m2-es
építési telek eladó. Irányár: 5,2 M Ft
Pakson a lakótelep központjában a Babits
utcában liftes lépcsõházban második

emeleti kétszobás erkélyes lakás azonnal
beköltözhetõen eladó. Irányár: 8,4 M Ft.

Pakson a Tavasz utcában 180 m2 terüle-
ten 40 m2-es családi ház (étkezõ + nap-
pali, fürdõszoba, szoba, kamra) eladó.
Irányár: 5,6M Ft.

Gerjenben a Vajda Ignác utcában új csa-
ládi ház ( 3 szoba, nappali, amerikai
konyha, 2 fürdõszoba, központi fûtés )
garázs, 1104 m2 területtel eladó. Irányár:
16,8 M Ft.

Pakson a Szent István téren a mozi ud-
varban lakás eladó (2szoba, fürdõszoba,

konyha, egyedi fûtés) Irányár: 6,4 M Ft
Pakson a Kápolna utcában 130m2 alapte-
rületû húsz éve épült gázfûtéses családi
ház eladó. Irányár: 23 M Ft.

Pakson a Fehérvári úton központi fûtéses,
garázsos 4 szobás családi ház eladó.
Irányár: 16,2 M Ft.

Pakson  az óváros központjában 26m2-es
üzlethelyiség eladó. Irányár: 5,2 M Ft
Pakson a Kossuth l utcában 3 lakásos
társasházban 2,5 szobás felújított gázfû-
téses lakás eladó. Irányár 11,5 M Ft vagy
3 szobás óvárosi családi házra cserél-
nénk.

Németkéren Kassai utcában 5 szobás
igényesen kialakított gázfûtéses családi
ház, garázzsal eladó.

Pakson az Arany János utcában 4 szobás,
nappali + étkezõs családi ház, nagy ga-
rázzsal 800 m2-es telken eladó.

Részletes információ:

Fonyó Lajos 
ingatlan értékbecslõ-közvetítõ. 

Tel.: 70/310-8374, 
fax: 75/314-119

email: fonyolajos@freemail.hu
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Fotó: Molnár Gyula (balra), Deák Ferenc Általános Iskola (jobbra)

Megjelent a városi múzeum
Paksi Múzeumi Füzetek cí-
mû kiadványsorozatában K.
Németh András régész-mu-
zeológus tollából a Szelle
Zsigmond és a „Szelle-
múzeum” címû kiadvány.

A kötetet dr. Várady Zol-
tán kandidátus, tanszékve-
zetõ fõiskolai tanár mutatta
be. – Bár vékonyka, mégis
nagyon fajsúlyos ez a kiad-
vány, mert olyan ember éle-
térõl szól, aki nagyon sokat
tett a történelmi örökség
megõrzéséért – méltatta
szavaival nem csupán a ko-
rabeli régész, de a szerzõ te-
vékenységét is. – A Tolna
megyei régészet kezdete
nagy iskolateremtõ egyéni-
ségek nevéhez fûzõdik, akik
közül mi is felidézhetünk né-
hányat – mondja el kéré-

sünkre K.Németh András.
– Például a megyei múzeum
névadója, Wosinszky Mór
nevét mindenki ismeri, aki a
kultúra iránt kicsit fogé-
kony. Neki voltak olyan kor-
társai, akik nem az egész
megyében kutattak, hanem
sokkal szûkebb területen,
leginkább a lakóhelyük kör-
nyékén – meséli a szerzõ.
Közéjük tartozott a paksi
születésû Szelle Zsigmond
is, aki élete második felében,
25 évig Dunaföldváron dol-
gozott, és kisebb ásatásait is
ott végezte, de halála elõtt
leleteit mégis a Paksi Polgá-
ri Iskolának adományozta
Ennek  a kis gyûjteménynek
– amit mai szemmel inkább
az oktatási célokat kiegészí-
tõ gyûjteménynek, iskolai
szertármúzeumnak nevez-

nénk – külön termet biztosí-
tottak az iskolában. Az éven-
ként megjelenõ iskolai kiad-
ványból, az Iskolai Értesítõ-
bõl pedig az derül ki, hogy a
gyûjtemény évrõl évre gya-
rapodott a tanárok, öregdi-
ákok jóvoltából. Tartalma-
zott geológiai leleteket, ér-
meket és kiadványokat is.
Ezt hívták 1944-ig Szelle
Múzeumnak. Ötven évet élt
meg a gyûjtemény, a háború
alatt hordták szét, fosztot-
ták ki. – A paksiakban min-
dig is volt múzeumpártoló
beállítottság. Újabb ötven
év elteltével pedig saját, vá-
rosi fenntartású múzeumot
avattak a településen – teszi
még hozzá a szerzõ.  

– Fontosnak tartottuk
Szelle Zsigmond személyé-
nek és munkájának széle-

sebb körû megismerését, hi-
szen a paksiak mindig is
szívügyüknek érezték, éve-
ken át gyarapították ezt a
gyûjteményt, amely tulaj-
donképpen a mai múzeum
szellemi elõdje. Azt fontol-
gatjuk, hogy ha megvalósul
a múzeum épületeinek bõví-
tése és felújítása, az intéz-
mény felveszi Szelle Zsig-
mond nevét – mondja dr.
Váradyné Péterfi Zsuzsan-
na, a múzeum igazgatója.
Addig is még számtalan ap-
róbb tennivaló akadhat,
amellyel a szellemi elõd em-
lékének adózhat a város.
Kernné Magda Irén és
Bencze Barnabás segítségé-
vel Szelle Zsigmond ma élõ
utódait is sikerült felkutatni,
az is kiderült, hogy háza az
Anna utcában ma is áll. Ta-
lán egyszer tábla is hirdeti
majd egykori tulajdonosá-
nak nevét.                        -s-  

Szelle Zsigmond hagyatéka

Könyv István János grafikus és Könyvné Szabó Éva népi
iparmûvész bõrmûves közös kiállítása nyílt meg a VMK
nagykiállítójában. A paksi kiállításra a mai kor igényeinek
megfelelõ igényes viseleti darabokkal érkezett Könyvné, fér-
je pedig három szálra fûzte képösszeállítását, az egyik a Vitéz
Bátor címû táncszínházi produkcióhoz készült komputeres
grafikasorozat, a másik az Ingmar Bergman emlékére ké-
szült, emberi kapcsolatokat ábrázoló sorozat néhány kedves
darabja, illetve egy válogatás a rá jellemzõ tusrajzok, pon-
traszter technikával készített képek közül. A kiállítást lapunk
fõszerkesztõje, Vida Tünde nyitotta meg. A Zsarugalériában
pedig  Gasztroblues fesztiválok fotóiból nyílt kiállítás csütör-
tökön. A városi rendõrkapitányság földszintjén Cservenka
Ferenc, Guti Borbála, Kiss G. Péter, Molnár Gyula és Wollner
Pál munkái idézik a fesztiválok hangulatát. Nemcsak az elõ-
adómûvészekrõl láthatók fotók, hanem a rendezvény kísérõ
eseményeirõl is, a Gasztroblues Klubról, a templomi koncert-
rõl,  valamint a gasztronómiáról.

Szép eredményt értek el deá-
kos diákok a Világharmónia
Futás Szervezõiroda orszá-
gos rajzpályázatán. „A világ
egy kert a szívemben” cím-
mel hirdetett rajzpályázatra
1458 alkotást küldtek a gye-
rekek, 63 rajz Erdélybõl, 46 a
Vajdaságból érkezett. Az
egyéni, 3-4-5. osztályosok ka-
tegóriájában a deákos Kiss
Gábor Dániel 5. osztályos ta-
nuló harmadik helyezést ért
el. A csapatok között Barabás
Hajnalka, Bodó Viktória, Far-
kas Alexandra, Galambos Dó-
ra, Mucz Anita és Rácz Anita
5. osztályos tanulók a 3-4-5.
osztályosok kategóriájában
elsõ helyezést értek el olaj-
pasztell képükkel. Dániel ka-

tegóriájában 601 pályamûvet
nyújtottak be, a csoport raj-
zát pedig 74 közül értékelte a
zsûri a legjobbnak. A gyere-
kek rajzórákon öntötték kép-
be, mit mond számukra a
megadott cím, a munkában
Szekeres Judit volt segítsé-
gükre. A pályamûvekbõl ván-
dorkiállítás nyílott a díjátadás
helyszínén, Gyöngyösön, a
Mátra Mûvelõdési Központ-
ban. A tárlatot júniusban,
Gyõrben láthatja a közönség
a Bartók Béla Megyei Mûve-
lõdési Központban, majd a
legszebb rajzokat New York-
ba viszik, ahol szeptember-
ben a Világharmónia Futás
nemzetközi rajzpályázatának
keretében lesznek kiállítva. 

Rajzos siker
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Fotók: Molnár Gyula (fent), Csahóczi Fotó (lent)

Egy találmányi
hivatal archí-
vuma az alko-
tó és hóbor tos
emberi elme
kincsestára. S
bár felkutata-
tása nem egy-
szerû feladat –
a netre álta-
lunk kerül fel –

az eredmény mindenképpen megéri a fá-
radságot! 

Mer t mi lehet fontosabb, mint feltalálni a
pókkötél hágcsót, az erénymérõt vagy a
beszélõ vodkásüveget?!

Nos, a nyughatatlan újító szellem olykor
az univerzum apró hiányosságait kényte-
len pótolni. Ennek szép példája a pókok
számára konstruált kötélhágcsó. Mer t
aligha gondolhatott rá a Teremtõ, hogy a
hasznos rovarok olykor fürdõkádba téved-
nek, ahol megoldhatatlan nehézség elé ál-
lítja õket a meredek és csúszós zománc-
fal. A figyelmes feltaláló erre az esetre
nyújt segítséget a kád szélére tapadóko-
ronggal erõsíthetõ hajlékony gumiszalag-
gal. A hágcsó rugalmasan követi a kád fa-
lának ívét, így a pókok kényelmesen kisza-
badulhatnak a veszedelmes csapdából.
(Innen már csak egy lépés, a nagy lyukú,

életmentõ légycsapó, vagy a vitamindús
hangyair tó!)

Uraim, a divat terén önöket sújtó diszkri-
mináció ezennel véget ér t! A push-up cso-
damelltar tó után, amely a valóságosnál
nagyobb és formásabb kebleket kölcsö-
nöz a hölgyeknek, hamarosan megjelenik
az a farmernadrág, amely a férfiak önbi-
zalmát növeli meg. A gyár tó cég szerint a
Pakit nevû nadrág úgynevezett „test-
érzékeny” anyagból készül, így épp ott du-
dorodik sokatmondóan, ahol a férfiúi ön-
tudatnak a legnagyobb szüksége van rá. A
teszt során, egy 21 éves modell – állítása
szerint – lenyûgözõ hatást gyakorolt a höl-
gyekre. (A baj csak az, hogy a „vonzerõ”
akkor szûnik meg, amikor a legnagyobb
szükség lenne rá, azaz amikor lekerül a
nadrág.)  

Egy olasz szexológus kifejlesztette a kö-
zépköri erényöv mai verzióját. A tervezõ
ötlete a jelek szerint kínzó hiányt pótol,
mer t máris komoly kereslet mutatkozik
iránta. A találmány lényege egy elektroni-
kus mérõkészülék, amelyet egy uniszex
elasztikus alsónadrágra erõsítettek. Az

„erénymérõ” képes mérni azt az idõt, amíg
a nadrág lekerül a tulajdonosáról, és azt is
rögzíti, ha ez több alkalommal tör ténik. Dr.
Giuseppe Cirillo, 47 éves ügyvédbõl lett
szexológus szerint a piac hamar ráhara-
pott a találmányára, õ pedig már az
„erénymérõ” továbbfejlesztésén dolgozik,
ami mobiltelefonos riasztással jelezné, ha
a bugyi vagy gatya öt percre elhagyja vi-
selõje testét. (Egy dolog szerintem elkerül-
te géniuszunk figyelmét, szexelni bugyiban
is lehet!)

Egy orosz mérnök zsenialitásának kö-
szönhetõen vége a magányos piálásnak!
Rövidesen piacra kerül a beszélõ vodkás
üveg. Dimitrij Zurka találmánya a kupakba
rejtett mini hangszóró, amely minden lete-
keréskor megszólal és elmond egy tósztot,
valamint további ivásra biztatja tulajdono-
sát. A kupakból érkezõ hang minden újabb
használat után harsányabbá válik, míg vé-
gül trágár nótákat kezd énekelni, és ocs-
mány röhögésben tör ki. – E korszakalko-
tó újítás elõtt (bár a mi beszélõ sörös-
dobozunk se kismacska) fejet hajtok. Hiá-
ba, a tudomány, az tudomány… 

– E zseniális találmány után nehéz sza-
vakat találni, elégedjenek meg hát, egy
szolid búcsúval: Minden jót, és számítok a
figyelmükre legközelebb is!

Hahn Szilvia

Plörõ

Pókkötél hágcsó

Vannak még rendes férjek a Földön!
Hogy ezt mire alapozom? Hát például
Horváth Nándira. Õ azon férjek közé
tartozik, akik ha tehetik, meleg étellel
várják haza a családot. Nándi gyakran
forgatja a fakanalat, cseppet sem esik
nehezére a mûszakozás mellett össze-
dobni néhány jó falatot feleségének és
lányainak, olykor-olykor a barátok-
nak. Kérdésemre, hogy mikor és mi-
ért kezdett konyhatündérkedni, nagy
huncutul rávágta, hogy mindig is fõ-
zött, mert az asszony nem fõzött rá.
Persze ez a vicc része volt a dolgok-
nak, mivel mind a ketten tudjuk, hogy
Ildi is finomakat tud varázsolni né-
hány hozzávalóból. Nándi hozzátette,
hogy igazából senkitõl nem tanult, ha-
nem mint minden férfiember, elõször
pörkölttel próbálkozott, aztán meg
már nem volt megállás. Ma, ha délutá-
nos, vagy szabadnapos, akkor még
unalomûzésképpen is jól esik neki egy
kis fõzõcskézés. A tárkonyos pulyka-

raguja után például mindenki meg-
nyalja a tíz ujját.

Nándi a mûveletet a hagyma pirítá-
sával kezdi, majd rádobja a kockára
vágott pulykamellet, vagy pulykame-
daliont. Azt mondja, mind a kettõ tö-
kéletes hozzá. A húst fehéredésig pi-
rítjuk, aztán mehet rá a zöldség, a ré-
pa, a felszeletelt gomba és a borsó,
amit öntsünk fel két liter húslevessel.
Ezután vékony rántást készítünk ke-
vés olaj és liszt vegyítésével és kever-
jük bele az ételbe. A finomra vágott
petrezselymet, a friss tárkonyt, a fe-
hér borsot és a sót szórjuk rá. Amíg a
borsó is puhul a lábasban, addig a to-
jásokból liszttel és némi sóval készít-
sünk könnyû nokedli tésztát, amit
szaggassunk bele a húsos zöldséges
alapba. A tûzrõl levéve kerül bele fél
liter tejszín és pár kanál tárkonyecet.
Nándi tapasztalata szerint egy kevés
citromlé is pompásan elvegyül benne.
Ezután lehet teríteni és érkezhet a
család vagy a barátok. Nándi egyéb-
ként lapunk megjelenésével egy idõ-
ben ünnepli születésnapját, úgyhogy
nagyon sok boldogságot és további jó
fõzõcskézést kívánunk neki!

sete

Hozzávalók: egy nagy fej vöröshagy-
ma, 2-2 zöldség és sárgarépa, 60 dkg
pulykamell, 1 húsleves kocka, 30 dkg
gomba, 30 dkg borsó, fél liter tejszín,
kevés liszt, õrölt fehérbors, só, petre-
zselyem, tárkony, tárkonyecet, 2 tojás.

Mit süt-fõz ma?

Horváth Nándor
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Fotók: Szász T. György (fent), Molnár Gyula (lent)

Egy határmenti faluban,
Heresznyén látta meg a nap-
világot, majd Györkönybe
költöztek. Ott nõtt fel, majd a
bonyhádi gimibe járt három
évig. A legjobb barátságok a
kollégiumban szövõdtek, en-
nek ellenére nem szeretett ott
lakni. Végül, hogy bejáró le-
hessen, az utolsó évet Pakson
végezte el. Két dolgot már ak-
kor is tudott: mozgalmas
munkát szeretne végezni, és
íróasztal mellett nem akar
dolgozni. A fotózás régóta ér-
dekelte, így jelentkezett
Paksra, a Szent István téri
mûterembe. Édesapja nem
különösebben örült ennek, de
õ hajthatatlan volt. Tanuló-
ként fõleg periférikus munká-
kat végzett, mikor aztán a
vizsgára készült, tapasztal-
tabb kollégái azzal ugratták,

hogy „hiszen retusálni sem
tudsz, úgysem fog sikerülni”.
Persze nem adta fel ilyen kön-
nyen. A szabadidejét, az esté-
ket arra áldozta, hogy a lehe-
tõ legjobban felkészüljön. A
vizsga sikerült, õ pedig, terve-
ivel ellentétben a györkönyi
tanácsnál helyezkedett el,
ugyanis fotósként nem talált
munkát. Közben, hogy ne es-
sen ki a gyakorlatból esemé-
nyeken fotózott, igazolvány-
képeket készített. Két év iro-
dai munka után egy volt kollé-
gája segítségével visszakerült
a paksi mûterembe. Többen
le akarták beszélni arról,
hogy azt a „biztos állást” ott-
hagyja, de ez senkinek sem si-
került. Titokban azt remélte,
legalább annyit fog keresni,
mint a hivatalban, és ami a lé-
nyeg, hogy végre fotózhat. Az

eredmény: sokkal több mun-
kával sokkal több jövedelem,
már az elsõ hónapban. És
imádta. Rengeteg pénzt köl-
tött a mûteremre, a vállalt kö-
telezettségeit mindig határ-
idõre teljesítette. A kuncsaf-
tok pedig egymásnak adták a
kilincset. Hamar megszeret-
ték az otthonosan berende-
zett, fûtött mûtermet és a
precíz munkát. Ha problémá-
ja akadt, a férje segített a
megoldásban. Például mikor
esküvõt kellett fényképeznie,
amit addig sosem. A terembe
sem mert belépni, de Zoli fi-
noman betessékelte. Az eskü-
või fotózás egyébként jól sike-
rült, a félsz így elmúlt. Zoli to-

vábbra is mellette van min-
denben, az elsõ lépéseket leg-
alábbis segít megtenni. Elein-
te mindenhova elkíséri, aztán
útjára bocsátja. Segítségével
tanult meg úszni, majd heten-
te több alkalommal tempózott
a medencében, de már egye-
dül. Jelenleg konditerembe
jár hétköznap, vasárnapon-
ként pedig táncolni. Ezeket is
Zolival kezdte, aki aztán an-
golosan távozott, mikor már
nem volt rá szükség. Mind-
egyik elfoglaltság többet je-
lent, illetve többet jelentett
puszta sportnál: olyan baráti
légkört, feltöltõdést, amilyen-
re minden ember vágyik.
Férjét egyébként óvodás ko-
rában nézte ki magának, aki a
közeledést akkor kevésbé vi-
szonozta. Ezért ahogy jött,
úgy el is múlt a szerelem. Vé-
gül gimis korában, egy kará-
csonyi bálon jöttek össze, ek-
kor már Zolit sem kellett
gyõzködni. Összeházasodtak,
két gyermekük született, Ro-
bi és Katinka. – Nagyon jó
gyerekeink vannak, igyek-
szem minél többet dicsérni
õket. Tudom, hogy ez mennyi-
re fontos, és igazán megér-
demlik – mondja. Nyaralni
leginkább belföldre járnak, a
barátokkal rendszeresen ke-
nuznak. Kedvenc idõtöltése a
tánc. Azt mondja, ahogy va-
sárnaponként a parkettre lép,
minden gondja azonnal elmú-
lik, és ha újra kezdhetné az
életét, biztos, hogy tánccal
foglalkozna. Ezzel együtt per-
sze továbbra is szereti a mun-
káját. Bár manapság keve-
sebbet áldoznak ilyesmire,
mint régen, õ azért nem pa-
naszkodik. Egyébként pedig
vannak dolgok, amiket nem
lehet pénzzel mérni. Példa-
ként egy közelmúltbeli esetet
említ: egy autista kisfiút kel-
lett fotóznia, aki lehorgasztot-
ta a fejét, felnézni sem volt
hajlandó. Õt is sikerült elva-
rázsolnia néhány percre, s a
szülõk nagyon boldogok vol-
tak a fotók láttán. Nincs is
más terve, táncolni és fotózni,
amíg csak lehet. Gyuri

Fotósként számtalan eseményt örökített meg Pakson.
Mindig ráhangolódik a feladatra, igyekszik magával ra-
gadni a kuncsaftot is. Nem ismer lehetetlent, rendkívüli
lelkierõ és akarat lakozik benne. Rendszeresen sportol
és imád táncolni. 

Jó napot, mi újság?

Csahóczi Margit

Fizika minden mennyiség-
ben, kiegészítve kémiával,
történelemmel, és megfûsze-
rezve kajakozással, gitáro-
zással. Ez a jól bevált recept-
je Sárközi Márknak, a
Bezerédj Általános Iskola
nyolcadik osztályos tanulójá-
nak. Hatodik osztályos kora
óta a fizikaversenyek állandó
résztvevõje, mindig kiváló
eredménnyel. Legfrissebb
dicsõsége az Öveges József
Versenyrõl egy megyei elsõ,
valamint a Jedlik Ányos Fizi-
kaversenyrõl országos ötödik
helyezés. Nem is meglepõ,
hogy Márk kedvenc tantár-
gya a fizika. Kíváncsi, elemzõ,
érdeklõdõ típus, mondja ma-

gáról, kutatja a miérteket,
hogyanokat. Tanára, Gálo-
siné Kimle Mária hatodik
osztályos kora óta segíti és
támogatja növendékét, sze-
rinte a fiúnak különös tehet-
sége van a fizikához, és rend-
kívüli szorgalommal olvas
hozzá a tananyaghoz. A kém-
iát a kísérletezés varázsa mi-
att kedvelte meg Márk, nyert
megyei versenyt ebben a tan-
tárgyban is. Új kedvenc a

történelem, azon belül is a
hadtörténet. A kitûnõ tanuló
fiú négy éve kajakozik, a
sporttal egészségét, kondíci-
óját õrzi. Tavaly elsõ helye-
zést ért el váltóban magyar
bajnokságon. Szabadidejé-
ben rockzenét hallgat, de a
komolyzene sem áll tõle tá-
vol, öt éve gitározik a város
mûvészeti iskolájában, a házi-
versenyen idén ezüstminõsí-
tést szerzett. Édesapja mér-
nökember, a reáltárgyak sze-
retetét örökölhette tõle,
édesanyja a német nyelv ta-
nulásában segít. Nõvére, a ti-
zenhat éves Réka matemati-
kában tehetséges, Bonyhá-
don tanul, Márk is ebben a
középiskolában kezdi a kö-
vetkezõ tanévet. A testvérek
sikeressége mögött szülõi
odaadás áll.                      -bzs-

Tehetségesek, fiatalok

Sárközi Márk
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Fotó: Vida Tünde

A Paksi Sportegyesület Sza-
badidõsport Szakosztálya
hatodik alkalommal rendezte
meg a nagyon jó hangulatú
Teke-tória Bajnokságot a te-
kézõben. A hagyományok-

nak megfelelõen családi és
baráti kategóriákban mér-
hették össze tudásukat a csa-
patok. A rendezvényre négy
családi és kilenc baráti társa-
ság adta le nevezését. Dél-
elõtt tíz órától kezdõdött a
bábuk döntögetése, valamint
az ínycsiklandó ételek készí-
tése, melyhez a húst a PSE
biztosította. Az esemény
hangulatát emelte, hogy a
Happy Birthday nevet viselõ
csapat két tagja is a bajnok-
ság keretén belül ünnepelte
születésnapját. Miközben
gurítottak a csapatok, és él-
jenzéstõl volt hangos a teké-
zõ, a bográcsokban és a tár-
csákon rotyogtak a finomsá-
gok. A délután hat órai ered-

ményhirdetésen Horváthné
Szeip Ildikó szervezõ ígértet
tett, hogy nem teketóriázik,
õsszel újból összecsaphatnak
a két nõbõl és két férfibõl, va-
lamint a két felnõttbõl és két
gyerekbõl álló csapatok. A
dobogós helyezést elérõk
ajándékkosarat vehettek át a
nap végén. Családi kategóri-
ában elsõ lett a Pepy Klán,
másodikként a Tekkknõcök
végeztek, míg a harmadik
helyet a Koszterék szerezték
meg. Baráti kategóriában, a
tavalyi eredményét megis-
mételve újfent az Újvárosi
Lengõhere vitte el a pálmát,
mindössze egy ponttal meg-
elõzve a Lengõhere csapatát,
harmadik helyre pedig a
Jobb Csatorna gurította ma-
gát.

sete

Nem teketóriáztak
A Paksi Sportegyesület Te-
nisz Szakosztálya a Tolna
Megyei Tenisz Szövetséggel
karöltve rendezte meg a Tol-
na Megyei Korosztályos Te-
niszbajnokságot. Összesen 41
gyermek ragadott ütõt, 17
lány és 24 fiú, akik közül ti-
zenöten érkeztek Szekszárd-
ról, a többiek pedig a PSE
versenyzõi voltak. Az elsõ
versenynap délutáni prog-
ramjába némiképp beleszólt
az esõ, de hála a jó körülmé-
nyeknek, nem kellett félbe-
szakítani a mérkõzéseket, a
küzdelmek a teniszcsarnok-
ban folytatódtak. F12-es kor-
osztályban elsõ lett Bodó
Ákos (Szekszárd), F14-ben
Tóth Tamás (Szekszárd),
F16-ban Petõ József (PSE),
F18-ban Gulyás Gábor (Szek-
szárd). A lányok mezõnyében
L14-ben Kern Ágnes (PSE),
L16-ban és L18-ban Cziczer
Klaudia (PSE) végzett az el-
sõ helyen. Összesítésben a
PSE 4 arany-, 6 ezüst- és 4
bronzérmet tartott itthon,
míg a szekszárdiak 3 arany-,
1 ezüst- és 3 bronzéremmel
hagyhatták el a paksi tenisz-
pályákat.                          

A Csongrád Megyei Tájfu-
tó Szövetség Szeged-Sándor-
falva térségében rendezte a
Nemzetközi Szeged Kupa el-
nevezésû versenyét, melyen
a paksi tájfutókon kívül négy
megye és Szerbia versenyzõi
tettek eleget a meghívásnak.
A Paksi Sportegyesület tájfu-
tói Mittler József vezényleté-
vel ismét kitettek magukért,
és a népes mezõnyben igen
elõkelõ eredményekkel zár-
tak. F14-es kategóriában
Adorján Tamás végzett a má-
sodik helyen, megelõzve csa-
pattársait, Rácz Pétert és
Bors Mártont. N16-os kor-
csoportban Lajkó Nikolett a
dobogó harmadik fokára áll-
hatott fel, míg Feil Adrienn a
hatodik helyen fejezte be a
versenyt.                          sete

Sporthírek

A moszkvai cselgáncs Szu-
per Világ Kupán Mészáros
Anett az Atomerõmû SE
versenyzõje a 70 kg-os súly-
csoportban a 3. helyen vég-
zett. Elõször az ukrán
Malikovát verte ipponnal,
majd a vébé bronzérmes
belga Jacques ellen is gyõ-
zött. Az elõdöntõben a ké-
sõbbi gyõztes német olimpi-
ai és vébé bronzérmes
Böhmtõl jukóval kapott ki, a
bronzéremért azonban is-
mét nyerni tudott, a német
Wöllert verte.
A pekingi olimpia kvalifiká-
ciós listáján Anett a 8. he-
lyen áll. A +100 kg-os me-
zõnyben Bor Barna az orosz
Gladkov és az üzbég
Muhammadijev ellen nyert,
a negyeddöntõben a francia
Bonvoisintól kikapott. A vi-
gaszágon ipponnal nyert az
észt Padar ellen, a bronz-
meccsen azonban alulma-
radt – a mezõny legnehe-
zebb tagja – lengyel
Wojnarowiczal szemben, és
végül a 7. helyen zárt.  (joko)

Dzsúdóhírek

A szegedi kajak-kenu Raab-
Karcher kupán Kozmann
György három aranyat, míg
Boross Gergely egy aranyat
és két ezüstöt gyûjtött. Az
évadnyitó verseny egyben
válogató is volt, a MOL Ka-
jak-kenu Világkupára, me-
lyet május 18-20. között Sze-
geden rendeznek.

A Kozmann György–Ko-
lonics György (ASE, Cse-
pel) páros mindhárom
számban, a C2 1000, 500, és
200 m-en is a dobogó tetejé-
re állhatott fel. Boros Ger-

gely K1 500 m-en Vereczkei
Ákos mögött a 2. helyen
végzett, míg  K4-es hajóban
a Sík Márton, Csamangó
Attila, Boros Attila, Boros
Gergely (DÉMÁSZ-Szeged,
Tiszaújváros, ASE) összeté-
telû egység 1000 m-en a má-
sodik, 200 m-en az elsõ he-
lyen ért célba. A MOL Vi-
lágkupán Kozmann György
Kolonics Györggyel párban
C2 1000 és 500 m-en, Boross
Gergely pedig K1 200 m-en
indul.

(joko)

Jól kezdtek az evezõsök

A Paksi Sportegyesület 
megnyitotta a nagyközönség elõtt 

SALAKOS TENISZPÁLYÁIT. 
Kellemes környezetben, felújított pályákon 

hódolhatnak kedvtelésüknek a teniszezni vágyók.
Korlátozott számban esti, villanyfényes sportolásra

is van lehetõség. Jelentkezés, pályafoglalás 
a 75/417-404 telefonszámon a délutáni órákban. 

A nyári szezon bérletének díja változatlan: 
felnõtt bérlet 20.000,- Ft/fõ, diákbérlet: 

8.000,- Ft/fõ, illetve 2.000,-Ft/óra/pálya. 
A TENISZPÁLYA VITAMINPÉNZTÁR ELFOGADÓ HELY!

Használja ki a lehetõséget, teniszezzen nálunk!
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Fotó: Molnár Gyula

A Magyar Sárkányhajó
Szövetség  gyõri tisztújító
közgyûlésén újabb négy évre
megválasztotta elnöknek id.
Sziklenka Lászlót. A gyûlé-
sen hivatalosan a szövetség
tagja lett négy, nemrégen
alakult Tolna megyei klub,
köztük a Paksi Sárkányhajó
Club. A Mosoni-Dunán meg-
rendezett 5 km-es maratoni
évadnyitó versenyen a PSC
kilenc csapat közül a 2. he-
lyen ért célba. Legközelebb a
klubcsapatok a magyar kupá-
ért szállnak vízre, a Gyõri
Fesztiválon.                  

Az országos sakk csapat-
bajnokság 10. fordulójában
Nagykanizsán játszott az
ASE. A bajnoki címre esé-
lyes Aquaprofit Nagykanizsa
7.5-4.5-re nyert a paksi csa-
pat ellen. Az Atomerõmû csa-
patából Szabó Krisztián sö-
téttel nyert Faragó Iván el-
len, Berkes Ferenc, Vladislav
Nevednichy, Csom István, Vi-
déki Sándor, Fodor Tamás,
Molnár Béla, és Ignácz Mária
döntetlent ért el. Az utolsó
forduló elõtt: 1. Aquaprofit
Nagykanizsa 84.5, 2. Zala-
egerszegi Csuti-Hydrocomp
82.5, 3. ASE 74 ponttal. A
paksi csapat harmadik helye
szinte biztosnak mondható,
mivel a 4. helyen álló Statisz-
tika PSC hátránya 9.5 pont
Berkesékkel szemben.  (joko)

Újabb állomásához érke-
zett az ASE és a PSE szabad-
idõ szakosztályainak közös
rendezvénye, a Gyûjtsd a ki-
lométereket programsorozat:
kerékpártúra várt a résztve-
võkre. A résztvevõk 40 kilo-
méteres távot teljesítettek,
mondta el Sánta István, az
Atomerõmû SE Szabadidõ
Szakosztályának vezetõje. Az
eleredõ esõ ellenére minden-
ki célba ért. Június 9-én eve-
zés lesz a következõ próba, a
csónakháznál várják a szer-
vezõk a résztvevõket.      röné

RövidenEz kissé korai volt!
Mármint a búcsú! Az ASE
NBI-es férfi kosárlabda csa-
pata, – a tavalyi bajnok – a
rájátszásban a négy közé ju-
tásért simán 3-1-re kikapott a
szombathelyi Falcotól. Az
alapszakasz második helye-
zettje a hetediktõl… Az elsõ
hazai meccs elvesztése még
úgy-ahogy magyarázható.
Hosszabbításban két ponttal
kikapni (92-94) ráadásul úgy,
hogy három játékost is ki-
pontoztak a paksi csapatból a
játékvezetõk. A szurkoló bí-
zott, lesz jobb! Lett is. Szom-
bathelyen a második össze-
csapáson nagy különbséggel
90-74-re nyertek Grizzardék,
úgy, hogy közben gyengült a
csapat, Walters szó nélkül tá-
vozott. A miértet nem tudni.
A szurkoló most már még
jobban bízott! Gondolta, vég-
re rájöttek a fiúk, hogy itt
már élesben mennek a dol-
gok, sok javítási lehetõség
nincs, beindul a henger.
Rosszul gondolta. A második
hazai mérkõzésen a négy ne-
gyedbõl egyet nyert az ASE,
hármat a Falco. Sima vereség
(66-74), ami azt jelentette,
hogy Szombathelyen nyerni
kell, ha életben akarják tar-

tani a reményt a továbbjutá-
sát. A remény kitartott egé-
szen a harmadik negyedig,
aztán elszállt. Újabb vereség
(67-57), de több javítási lehe-
tõség már nincs. Véget ért a
2006/2007-es idény az ASE
számára. Sem a kupában,
sem a bajnokságban nem si-
került maradandót alkotni.
Zsoldos András vezetõedzõ
benyújtotta lemondását,
hogy elfogadják-e vagy sem,
arról lapzártáig még nem
született döntés.         (joko)

Debrecenben rendezték
az 1995-96-ban született ko-
saras palánták Országos
Gyermek Bajnokságát, ahol
a résztvevõ 16 csapatot 4
négyfõs csoportba osztották.
Az Atomerõmû SE fiataljai-
nak eredményei a csoport-
mérkõzéseken: ASE – Falco
50-103, ASE – MKB Vasas
63-93, ASE – Kunszent-
miklósi Kék Rókák 53-69.

A 9-16. helyért ASE –
Albacomp 72-58, a 9-12. he-
lyért ASE – Nyíregyháza 52-
67, a 11. helyért ASE –
Kunszentmiklósi Kék Rókák
58-64.

Az elsõ mérkõzés kivételé-
vel egyenrangú ellenfél volt
a paksi csapat, de sokszor
súly és magassági hátrány-
ban játszottak. Az elsõ nap
után tíz fõre fogyatkozott a
létszám, betegsége miatt
Jankovics Bence és Miholics
Bence is hazautazott. A csa-
pat tagjai: Szántó Tamás,
Kiss Krisztián, Gulyás Péter,
Antoni Csanád, Siklósi Csa-
ba, Papp Márk, Verli Róbert,
Meixner Márk, Pétersz Do-
nát. A közel 19 pontos átla-
got elérõ Illés Máté különdí-
jat kapott.

(joko)

Megkezdõdött az OB III-as
tenisz csapatbajnokság tava-
szi küzdelemsorozata. A
Barta Attila vezette PSE te-
niszcsapat az OB III A cso-
portjának tavaszi nyitányán
a Pécset fogadta. A szemer-
kélõ esõben a mély talajú pá-
lyán a házigazdák számítot-
tak a találkozó esélyesének.
A hazaiak négynapos edzõtá-
borral készültek a bajnok-
ságra. – Szerencsére a 12 ta-
gú keretünk közül szinte
mindenki részt vett a négy-
napos összetartáson, így jó
hangulatban készültünk a
bajnokságra – mondta el

Barta Attila, a PSE csapat-
kapitánya. A Pécs ellen az
egyéni mérkõzéseket követõ-
en 4:2-re a PSE vezetett. Kö-
vetkezhetett a 3 páros meccs,
melybõl elég volt egyet meg-
nyerni a végsõ gyõzelem ér-
dekében. A hazaiak azonban
nem érték be egy sikerrel,
mind a három paksi duó dia-
dalmaskodott, így kialakítva
a 7:2-es végeredményt. A fel-
jutás lehetõségérõl is kér-
deztük Barta Attilát. – Nem
vagyok babonás, így bátran
kijelenthetem, hogy nyerhe-
tõ az idei bajnokság, bár nem
ismerek még minden ellenfe-

let. Ugyanakkor felesleges
terhet sem akarok csapatunk
vállára tenni, ha második he-
lyen végzünk, akkor sem lesz
probléma – fogalmazott a
paksi csapatvezetõ. 

Másnap már az OB II-bõl
kiesett Lágymányos ottho-
nában játszottak a paksi le-
gények. A papíron erõsebb
fõvárosi együttest rendkívül
szoros mérkõzésen 6:3-ra le-
gyõzték a PSE-sek. Május
19-én 10 órától ismét hazai
környezetben játszanak
majd a zöld- fehérek. Akkor
a Siófokot fogadják.

röné

Barta Attila bizakodó
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Május elején a brnói világ-
játékokon szerepelt a Vak
Bottyán Gimnázium floor-
ball csapata. A Magyaror-
szágot egyedüliként képvi-
selõ paksi gárda 2006-ban
megnyerte az országos baj-
nokságot, így kijutott a vi-
lágjátékokra. Paksi vállal-
kozók jóvoltából a gimnazis-
táknak sikerült annyi pénzt
szerezni, hogy részt vehes-
senek a kétévenkénti ese-
ményen. A hét csapatos
döntõben a körmérkõzése-
ket követõen keresztjáték-
kal folytatódott a torna. 
– Minden ellenfelünkkel
partiban voltunk, ha veresé-
get szenvedtünk, az is csak
egy-két gólos volt. A lebo-
nyolításra jellemzõ, hogy
volt olyan csapat, melyet le-
gyõztünk, mégis elõttünk
végzett. A szervezés terén
is akadtak hiányosságok, de
a lányok elõtt le a kalappal.

Mindenki maximális telje-
sítményt nyújtott – értékelt
Klopcsikné Somorjai Mária
a Vak Bottyán Gimnázium
csapatának vezetõje. A csa-
pat kapitánya, Klopcsik Di-
ána elmondta, nagyon jól
érezték magukat, egy örök
élmény maradt a brnói tor-
na. – A versenyen kis sze-
rencsével harmadik helyen
is végezhettünk volna. A

svédek és a finnek kiemel-
kedtek a mezõnybõl, sokat
tanultunk tõlük, és ebbõl is
látszik, sokat kell még fej-
lõdnünk. Ha lenne lehetõsé-
günk legközelebb is kiutaz-
nánk egy ehhez hasonló
nemzetközi tornára – tette
hozzá. A paksiak hatodik
helyen végeztek a nemzet-
közi versenyen.

röné

Paksi floorball-csapat a világjátékokon

Országos bajnoki címet szerzett az ESZI V. korcso-
portos fiú floorball csapata. Az ajkai területi döntõben a
házigazda Ajkát és a Székesfehérvárt legyõzték a Lacza
Csaba vezette paksi legények, míg a dunaújvárosi Rudas-
tól kikaptak, így második helyen jutottak a tatabányai or-
szágos döntõbe. Itt elsõ két mérkõzésüket a budapesti Dó-
zsa Gimnázium és a Szolnok ellen megnyerték. Az elõdön-
tõben az ELTE-Trefort következett. A 7:3-as újabb diadal
már a fináléba jutást eredményezte, ahol a már jól ismert
Rudas várt az ESZI-s diákokra. A paksi csapat igazi egy-
séget mutatva, nagy küzdelemben 0:0-s félidõ után a kissé
elbizakodott dunaújvárosiakat 4:1-re legyõzte, így bajnoki
címet ünnepelhetett.

Bokszhírek

Hétcsapatos kézilabdatornát
rendeztek az ESZI Sport-
csarnokban, ahol városunkat
két együttes is képviselte. –
Pakson lenne igény egy baj-
nokságban szereplõ együt-
tesre, de sajnos a megyében
ilyen lehetõség nincs. A kézi-
labda sportág Tolna megyé-
ben mostoha körülmények
között próbál fennmaradni.
Támogatás híján mindenki
önerõbõl próbál tornákat
szervezni, de szerencsére eb-
bõl egyre több van – mondta
Pécsi Zsolt. A torna szerve-
zõje és a csapat edzõje hozzá-
tette, edzést kedden és csü-
törtökön tartanak az esti
órákban. A munkaidõ utáni
foglalkozásokon elég sokan
vannak, de a vidéki iskolában
tanulók csak egy tréningen
tudnak részt venni. Marad-
nak tehát az ilyen és ehhez
hasonló saját szervezésû tor-

nák, melyeken színvonalas,
izgalmas párharcokat láthat-
tak a nézõk. A paksiak azért
indultak két csapattal, hogy
mindenki megfelelõ játékle-
hetõséghez jusson. – Egy ru-
tinosabb és egy fiatalabb gár-
da alakult. Az egyik a már
felnõtt, régóta kézilabdázók-
ból áll, míg a másik együttes
az ESZI DSE játékosaira
épült – fogalmazott Lacza
Csaba, az ESZI DSE edzõje.
A rutin és a lendület közül a
hétvégén a rutinos Öregfiúk
csapata végzett elõrébb, bár
a fiatalok jóval erõsebb cso-
portba kerültek a tornán. Az
elsõ idén a Dunaújváros lett,
megelõzve az Ajkát és az em-
lített paksi Öregfiúkat. Ne-
gyedik lett a Fadd, ötödik az
ESZI DSE, hatodik a
Nagymányok, míg hetedik
helyen a Bölcske végzett.         

röné

Kevés játéklehetõség Tolnában

Két versenyen is bizonyíthat-
ták tudásukat a napokban a
Paksi Sportegyesület Ökölví-
vó Szakosztályának verseny-
zõi. Szolnokon rendezték a
Tanintézetek Országos Baj-
nokságát, ahol kadett korosz-
tályú versenyzõk léptek szorí-
tóba. A verseny végére ezüst-
érmekkel gazdagították az
egyesület hírnevét. Sárközi
Béla 46 kg-ban, Badics Bar-
nabás 66 kg-ban, míg Balogh
Gábor 70 kg-ban mindössze
egyetlen legyõzõre talált.
Amíg a paksi bokszolók egy
része Szolnokon, addig a töb-
biek Mohácson öklöztek. Itt
serdülõ korosztályban Takács
István a 32 kg-osok mezõnyé-
ben vitte el a pálmát, Bán Le-
vente felnõtt 56 kg-ban, míg
Haaz László 69 kg-ban ara-
tott elsöprõ gyõzelmet.
Kadett 66 kg-ban pedig
Szakály Norbert állhatott a
dobogó legfelsõ fokára.     sete

Paksi gyerekkosarasok si-
kerét hozta a hatodik alka-
lommal meghirdetett kéz-
divásárhelyi sportnapok
Paks testvérvárosában. Az
ASE edzõje, Pálfi Katalin
elmondta, már két éve egy
másik csapattal részt vet-
tek a nagyszabású progra-
mon. Idén az egyesület és
az önkormányzat támoga-
tásával a kenguru csapa-
tot vitte el, s az ottani bébi
mezõnyben indultak. Ti-
zenhárom gyerkõc, név
szerint Csobán János,
Gombos Ádám, Gulyás Mi-
lán, Jantner Bence, Jenei
Zoltán, Kenyeres Ádám,
Koroknaki Roland, Kovács
Kristóf, Michl Gábor, Mol-
nár Balázs, Szaffenauer
Levente, Volf Ernõ és
Záborszki Márk alkotta a
csapatot, mely minden

mérkõzését magabiztosan
nyerte.

Mint azt Pálfi Katalin el-
mondta, egyéni sikerek is
születte, egy-egyben Szaf-
fenauer Levente nyert, a
büntetõdobó versenyben
pedig Csobán János máso-
dik lett – tízbõl nyolc talá-
lattal, a gyõztes egy bras-
sói fiú volt tízbõl kilenccel.

A nemzetközi kosárlabda
torna all star csapatába vá-
lasztották a paksiak közül
Gombos Ádámot és Szaf-
fenauer Leventét.

Hirdettek streetball baj-
nokságot is, ahol a paksiak
többféle összeállítással
léptek pályára. A versenyt
Volf Ernõ, Kenyeres
Ádám, Molnár Balázs és
Jantner Bence csapata
nyerte.                         

-vt-

Kosaras sikerek Kézdin
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Fotó: Máté Dénes

Mozi

Május 20. (vas.) 19 óra
300

Feliratos am. tört. film

Május 23. (szerda)  19 óra
HANNIBÁL ÉBREDÉSE
Feliratos amerikai thriller

Május 25. (péntek)  17 óra
MALAC A PÁCBAN
Szinkr. am. mesefilm

Május 30. (szerda)  19 óra
ZENE ÉS SZÖVEG

Feliratos amerikai 
romantikus vígjáték

TelePaks

A sport rajongóit várja a
képernyõ elé a TelePaks
május 20-án vasárnap és
május 21-én hétfõn 17:30-
tól. Ezekben az idõpontok-
ban a Paksi FC–Vasas NB
I-es labdarúgó mérkõzést
láthatják felvételrõl.

Hétfõn május 20-án jelent-
kezik közéleti magazinunk.
A „Közös dolgaink” címû
mûsorban Kovács Tibor
vendége Rutai György és
Heizler Zoltán részönkor-
mányzati képviselõk, vala-
mint Hajdú János polgár-
mester lesznek. A beszélge-
tés témája Gyapa városrész
problémái, örömei, gondjai
lesznek. A mûsort 19 óra 15
perctõl láthatják nézõink.

Május  23-án szerdán ülése-
zik városunk képviselõ-tes-
tülete. A tanácskozást a vá-
rosi televízió 14:00 órától
élõben közvetíti. Aki a fon-
tosabb eseményekrõl lema-
rad, az pénteken, május 25-
én Testületi tudósítások cí-
mû mûsorunkból tájéko-
zódhat. Az összefoglaló
19:15-kor kezdõdik.

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

Az „Együtt a parlagfû ellen”
Alapítvány 

kuratóriumi ülést tart május
22-én 17 órai kezdettel, 

az Alapítvány székhelyén
(Paks, Gesztenyés u. 24.)

LIZVILL
Villanyszerelési anyagok szaküzlete
a lakótelepen a Barátság utca 3 sz.
alatt.
Kellemes környezetben új árú vá-
lasztékkal kedvezõ árakkal várom
önöket.
Ajánlataim: háztartási kisgépek,
energia takarékos izzók és fénycsö-
vek, CD-DVD lemezek, lámpák,
vezetékek, elemek, kapcsolók, ká-
véfõzõ alkatrészek. Bel- és kültéri
lámpák akciós áron. Takarító gép
és HILTI fúrógép kölcsönzés.
Nyitva tartás: H-P 9-17 óráig 

Szo 9-12 óráig.

Fortuna road

show 2007-ben is!

A Fortuna rádió idén is meg-
rendezi Fortuna road show-
ját! A szokásokhoz híven idén
is Pakson indul a rendez-
vénysorozat. A következõ
programokkal várjuk Paksot
és a vételkörzetet. 

Június 10. vasárnap 
Paks – Vízi színpad
Július 01. vasárnap 
Bonyhád – szabadtéri színpad
Július 22. vasárnap 
Sárbogárd – Hõsök tere
Augusztus 19. vasárnap 
Szelidi tó – strand

Minden helyszínen 14 órá-
tól élõ kívánságmûsor,
15.30-tól pedig kezdõdnek a
színpadi programok!
Fellépõk: AD Stúdió, Cairo,
Unisex élõ koncert,
Szöcske Rock and Roll
Klub, Csigabiga Játszóház.

Fellépések sora vár az év elején alakult Csámpai
Country Klubra. Május 31-én este 18.30-tõl Pakson a Café
Bongóban tartanak nyílt klubnapot. Augusztusban egyebek
között Pakson, a vízi színpadon kopognak majd a cowboy-
csizmák.

Gyereknap
május 27-én a Piac téren.

10:00 Madzag Gólyalábas
Együttes 
10:00–15:00 Paprika Jancsi
Csúzlizdája 
10:15–11:45 Vitéz László –
vásári bábjáték
12:00–13:10 Helyi gyermek-
csoportok bemutatói
13:20–14:20 Dzsungelbál
14:20–15:20 Középkori gyer-
mekjátékok 

Pünkösdi fesztivál
és Német Nemzetiségi Nap
május 26-án a Piac téren

15:30 Roger Schilling 
16:00 Megnyitó
16:10 Bezerédj Általános 
Iskola diákjai
16:30 Györkönyi Hagyo-
mányõrzõ Egyesület
17:00 Örökzöld
operettmelódiák és musical-
részletek
17:40 II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola 
18:00 Sramli Kings
19:00 Újhartyáni Sváb Party
Zenekar
19:30 Németkéri Német
Nemzetiségi Tánccsoport 
20:00 az Olaszi Vegyeskórus
és az Olaszi Általános Iskola
német tánccsoportja
20:45 a Roger Schilling Fú-
vószenekar
21:30 Bál az Újhartyáni
Party Zenekarkal

Sörfesztivál
május 27-én a Piac téren

14:30 Welcome Coctail
15:40 Paksi Twirling és Bot-
forgató Egyesület
16:10 Egy bolond százat csinál!
16:45 Euro Dance Tánc Modellstúdió
17:25 A 2006. évi Humor-
fesztivál döntõsei
18:25 Duna Part Táncklub 
18:55 Korda György–Balázs Klári
20:00 Grease-Pomádé
20:40 Fenyõ Miklós mûsora
21:20 Yasmina hastánce-
gyüttes mûsora
22:10 Utcabál a Tuki Trióval



A Borsodi Liga 27. fordulójában a Paksi
FC a PMFC Pécs Plaza ellen idegenben
lépett pályára. Az õsszel 1:0-ra Pakson a
Pécs gyõzött, a forduló elõtt a ké t csa-
pat egyenlõ pontszámmal állt a tabellán,
így mindenképp szoros, izgalmas mér-
kõzésre volt kilátás. A PFC-nél a leg-
újabb szerzemény, az egykori váloga-
tott, rutinos csatár, Horváth Ferenc is
kezdõként lépett pályára.

Az összecsapás 30. másodpercben
Heffler lépett ki a védõk közül és a kifu-
tó Sólyom elkaszálta õt. Szabó játékve-
zetõ azonnal kiállította a hazaiak játéko-
sát. Így gyakorlatilag az egész meccset
emberelõnyben játszották végig a ven-
dégek. Az elsõ komolyabb helyzetébõl
megszerezte a vezetést a Paks. A 28.
percben Horváth Ferenc kapott jó lab-
dát és a debütáló csatár 10 méterrõl ol-
lózva gólt lõtt a Pécs kapujába. Ezt kö-
vetõen a PFC birtokolta többet a labdát,
de gólhelyzet egyik oldalon sem akadt.
A második játékrészben a Lengyel egy-
let már inkább a biztonságra törekedett,
a baranyaiak erõtlenül próbálkoztak. A
65. percben egy szögletet követõen Fe-

hér Attila bólintott a hazai kapuba, így
eldöntve a három pont sorsát. A végjá-
tékban már csak a paksi kontrák jelen-
tettek veszélyt a pécsi kapu elõtt, de
újabb gól már nem esett, így teljesen
megérdemelten gyõzött 2:0-ra a Paksi
FC idegenben a Pécs ellen.

A legutóbbi játéknapon a Budapest
Honvéd látogatott a Fehérvári útra. A
találkozó elõtt már tudni lehetett, ha a
Paksi FC gyõz, meghosszabbítja élvo-
nalbeli tagságát, ha nem… De erre a
verzióra nem is gondoltak a hazai játé-
kosok és a szurkolók sem. Fõleg úgy,
hogy a Budapest Honvéd a hét közben
hosszabbításos mérkõzést követõen
büntetõpárbajban hódította el a Magyar
Kupát. A vendégek tehát fáradtan ér-
keztek Paksra.

Az összecsapás tapogatózó játékkal
kezdõdött. Az elsõ nagy helyzet
Belényessi elõtt adódott a 10. percben,
de fejese mellément. Ezután a semmibõl
szerzett gólt a Honvéd. A 23. percben
Bogdanovics lõtt a paksi tizenhatoson
belülrõl Kovács kapujába. De nem esett
össze a PFC. Rátettek még egy lapáttal

a Lengyel legények, és a 32. percben
Csehi révén sikerült egyenlíteni. A fél-
idõ végén már fáradtak a Supka-fiúk, de
maradt a döntetlen a nagyszünetig.

A fordulás után kettõt cserélõ vendé-
gek léptek fel támadólag és a 63. perc-
ben Bogdanovics másodszor is beta-
lált a paksi kapuba. Ezt követõen is-
mét PFC helyzetek következtek.
Elõbb Varga fejelt kapufát, majd Hor-
váth Ferenc bólintott kevéssel fölé. A
hajrában a jól tömörülõ vendégvédel-
met már nem sikerült feltörni, így 2:1-
re gyõzött és mindhárom bajnoki pon-
tot elvitte a Paksi FC-tõl a Budapest
Honvéd. A találkozót követõen Len-
gyel Ferenc a PFC trénere így érté-
kelt: „Jó erõkbõl álló Honvédtól szen-
vedtünk vereséget, pedig fõként a má-
sodik játékrészben több lehetõségünk
adódott. Sajnos a sok sérült és eltil-
tott miatt változtatni sem nagyon tud-
tam, ezúttal rövidnek bizonyult a kis-
pad.”

Jelenleg 11. a PFC a bajnoki tábláza-
ton. A következõ fordulóban ismét hazai
pályán játszik a zöld-fehér egylet. Az el-
lenfél a Vasas lesz. A találkozó május 19-
én szombaton 18 órakor kezdõdik.

efgé
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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 napszemüveg-

einket! Védje szemét garantáltan 
UV-szûrõs lencsékkel.

Fényre sötétedõ dioptriás  lencseakció 
20-40% kedvezménnyel kapható.

7030 Paks, Dózsa György út 44.
Telefon: 75/511-246

Egészséges otthon, tiszta környezet!

Légtisztítók,

Atkamentesítõ 
vegyszermentes 
takarítógépek

Egészségbiztosítási pénztárra is vásárolható! 

További információ:20-399-7733

Ingyenes helyszíni bemutató!

Az utolsó meccsek döntenek


