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Intézze kényelmesen,
olcsón bankügyeit !

Vegye igénybe Internetbank szolgáltatásunkat,
mellyel a hagyományos utalásnál olcsóbban

utalhat számlájáról, csupán internet-hozzáférés-
re van szüksége. Válassza az igényeinek 
leginkább megfelelõbb számlacsomagot !

1.Lakossági számlavezetés 0 Ft/hó
2. Lakossági számlavezetés 
+ Internetbank 250 Ft/hó
3. Lak. számlavezetés 
+ Internetbank 
+ VISA bankkártya  500 Ft/hó  

1. Vállalkozói számlavezetés 500 Ft/hó
2.  Váll. számlavezetés 
+ Internetbank 
+ VISA bankkártya  1.000 Ft/hó

Paks, Villany utca 4. Telefon: 75/511-240

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását 

az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fe-
jezte be a Himnusz megírását. Ennek
emlékére a rendszerváltás óta ezen a
napon ünnepeljük a magyar kultúra
napját. A város polgármestere az eb-
bõl az alkalomból rendezett ünnepsé-
gen mondott köszönetet mindazoknak,
akik ezen értékek ápolásában szerepet
játszanak akár munkájuk, akár alkotó-
tevékenységük során. Hajdú János be-
szédében rámutatott: hazánk – föld-
rajzi fekvésébõl adódóan – a keleti és a
nyugati hatások ütközõpontja és egy-
beolvasztója is egyúttal. Beszédén vé-
gigvonult az a gondolat, hogy a ma-
gyar kultúra fennmaradása a változá-
sok befogadásának is köszönhetõ, hisz
körülöttünk sorra tûntek el a nagy
népcsoportok, míg a magyarság – kör-
nyezetéhez alkalmazkodva – fennma-
radt. 

Ezután a polgármester átadta a
„Paks kultúrájáért" díjat. Az elisme-
rést szimbolizáló plakettet – mely a
paksi alkotó, Gyõrffy József munkája
– idén a képviselõ-testület döntése ér-
telmében a Paksi Közmûvelõdési Kht.
könyvtárának vezetõje, Gutai István-
né vehette át, aki 1978 óta dolgozik je-
lenlegi helyén, és a könyvtárosi teen-
dõk ellátása mellett intézménye falai

közé hozta az élõ kultúrát. – Könyvtá-
rosi mivoltomra is büszke vagyok, hi-
szen az elmúlt közel harminc év alatt
az ötezer kötetnyi könyvbõl mégis-
csak egy könyvtárat hoztam össze, és
ezt azért is merem egyes szám elsõ
személyben mondani, mert a kezdeti

rövid idõszaktól eltekintve egyedül
dolgoztam itt. E mellett persze kez-
dettõl fogva nagy figyelmet fordítot-
tam a jelentõs irodalmi alkotók meg-
hívására, de a zene és a képzõmûvé-
szet terén is sok mindenkivel megis-
merkedhettek a könyvtár látogatói.
2004-ben kezdte meg mûködését és
azóta havonta rendez új tárlatot a
könyvtárgaléria, a Bibliaismereti és
Családsegítõ Szabadegyetem kereté-
ben pedig közel háromszáz elõadó járt
itt – sorolja a díjazott, aki az évek so-
rán, mint mondja, úgy igyekezett,
hogy az õt körülvevõ társadalom min-
den rétegét megszólítsa. – Olyan
szándékom is volt, hogy kiscsoportok,
helyi közösségek létrehozását segít-
sem, melyekben egyre többen megta-
lálják az önkifejezés lehetõségét – te-
szi még hozzá, amirõl sokaknak juthat
még eszébe a jelenleg is aktív zeneba-
rát klub, az irodalmi önképzõ kör,
vagy a filmbarátok összejövetelei. –
Soha nem kaptam a több mint három
évtized alatt kitüntetést. De mindig is
fontosabb volt számomra, hogy engem
fél Paks a nevemen szólít, mert vala-
milyen munkám révén megismerke-
dett velem – mondja.                            

-s-

Évtizedek óta az olvasók szolgálatában



2 V Á R O S

Fotó: Szaffenauer Ferenc

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: 2008. február 8.

Címlapfotó: Molnár Gyula
Panorámakép: www.paksnet.hu

PAKSIHÍRNÖK

Közel ötvenmillió forint ér-
tékben, két új autóval gaz-
dagodott a DC Dunakom
Kft. gépparkja. Az egyik
egy billenõplatós, hat ton-
na raksúlyú tehergépkocsi,
amely egy húszéves teher-
gépkocsit vált ki, illetve be-
szerzésével a jövõben nem
kell a sószóró adaptert az
éppen aktuális feladatnak
megfelelõen a konténeres
autóra fel- vagy leszerelni.
A másik újdonság a cégnél
egy kukás autó, amely tö-
mörítõvel felszerelt, tizen-
nyolc köbméteres, és 110,
illetve 1100 literes kukák
ürítésére egyaránt alkal-
mas. A két autó összesen
negyvennyolcmillió forint-
ba került, a szükséges for-
rást az egyik jármû eseté-
ben részben hitelbõl te-
remtették elõ, a másikat lí-
zingelik, valamint az ön-

kormányzati tulajdonú cég
saját keretébõl is biztosí-
tott forrást; az egyik autó-
nál az ár harmincnyolc,
míg a másiknál ötven szá-
zalékát. Az autókat közbe-
szerzés útján vásárolták,
kaptunk tájékoztatást Pus-
kás Jánostól. 

A DC Dunakom Kft. mû-
szaki vezetõje hozzátette, a
géppark már elöregedett,
így az utóbbi öt évben külö-
nös hangsúlyt fektettek fi-
atalítására, de még nem ér-
tek a folyamat végére.
Mindenesetre ezzel a be-
szerzéssel közelebb kerül-
tek a végsõ célhoz, egy öt-
nyolc év átlagéletkorú gép-
park kialakításához. Kö-
vetkezõ lépésként egy tö-
mörítõ gépet, illetve egy
rakodógépet szeretnének
vásárolni.                         

-kgy-

Fiatalodik a géppark
A Paks Térségi Pedagógiai
Szolgáltató Központ az el-
múlt évek során komoly fej-
lõdésen ment keresztül,
míg paksi nevelési tanács-
adóból központtá vált. Ma
már minden pedagógiai
szakszolgálati feladatot el-
látnak. Az intézményhez
négy egység tartozik, a ne-
velési tanácsadó, az egysé-
ges pedagógiai szakszolgá-
lat, a tanulási képességet
vizsgáló szakértõi és reha-
bilitációs bizottság, melyet
az országban elsõként vé-
geznek mint kistérségi in-
tézmény, illetve a gyógype-
dagógiát magába foglaló
egység, az EGYMI, ahova a
korai fejlesztés és fejlesztõ
felkészítés is tartozik. 

Az intézmény 2006 õszén a
paksi irodaházba költözött,
ahol – mint Király Gabriella
elmondta – minden feltétel
adott: van foglalkoztató, tár-
gyaló, tornaszoba, irodák és
irattár.

A Paks Térségi Pedagógiai
Szolgáltató Központnál
2005-tõl mûködik utazó-
szakember-hálózat. Eleinte
csak a logopédiai ellátást
végezték így. A kistérség ti-
zennégy településének in-
tézményeit látogatták sorra
a szakemberek, fõként óvo-
dákat, de iskolákban is vé-
geztek ilyen munkát. A köz-
lekedést a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ta-
nácstól pályázaton, az e cél-
ra nyert autók segítik. A
négy jármû mellé most egy
újabb került, ezt – mint Ki-
rály Gabriella elmondta – az
Oktatási Minisztériumtól
nyerték. A központ vezetõje
beszámolt róla, hogy a felté-
tel az volt, hogy heti rend-
szerességgel legalább öt te-
lepülésen végezzenek szak-
szolgálati munkát. Ez pedig
a korai fejlesztés, mely 5-6
évesnél fiatalabb gyereke-
ket érint, illetve a fejlesztõ
felkészítés az idõsebb gye-

rekek számára. – Fõként fo-
gyatékkal élõ gyermekek
ellátásáról van szó – muta-
tott rá a szakember. Tizen-
négy fiatalabb korosztályba
tartozó és három idõsebb
gyermeket lát el két szak-
ember, egy konduktor-taní-
tó és egy gyógypedagógus.
Hetente két-három órát
foglalkoznak a gyerekekkel.
A cél az, hogy elérjék, képe-
sek legyenek az óvodai, is-
kolai életre. Számos elõnye
mellett egy hátránya van az
utazószakember-hálózat-
nak: nem minden eszköz
szállítható. Ezt azonban ki-
küszöbölik úgy, hogy néha a
központban fogadják kis
ügyfeleiket, akiknek szülei
ezt vállalni tudják. Az utazó
szolgálatnak ugyanis éppen
ez az egyik nagy elõnye,
hogy nem kell a szülõknek
vállalni az utazás fáradal-
mait, költségeit. Nem egy-
szer ez utóbbi is jelentõs
szerepet játszik, hiszen hát-
rányos helyzetû gyerekek-
rõl van szó. Máskor „csu-
pán” annyi a gond, hogy
több kisgyermek van a csa-
ládban, vagy éppen nem
egyszerû megoldani a fej-
lesztésre szoruló gyermek
szállítását.

Bauer Rita szerint eleve
öröm a szülõk számára, hogy
létezik ilyen szolgáltatás, az
pedig, hogy helybe megy,
még nagyobb segítség. A
konduktor-tanító úgy gon-
dolja, hogy az ilyen gyere-
kek otthonukban képesek a
legtöbb információt befo-
gadni, így eredményesebben
fejleszthetõek. Király Gabri-
ella még mindehhez hozzá-
tette: az utazó szakellátással
annak az uniós alapelvnek is
példaértékûen eleget tesz-
nek, mely szerint minden ál-
lampolgárnak otthonához
legközelebb kell megkapnia
a lehetõ legtöbb szolgálta-
tást. 

-vida-

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

Összességében hasznos, vál-
tozatos, eseményekben gaz-
dag évet zárt a német nem-
zetiségi kisebbségi önkor-
mányzat. Röviden így érté-
kelte a 2007-es esztendõt
Hetzmann Albert elnök.
Kellemes tapasztalata volt a
tavalyi évnek, hogy van
igény kulturális rendezvé-
nyekre, fõként az ifjúság kö-
rében. Sikeres volt a Szek-
szárdi Német Színház, illet-
ve a Holló együttes elõadá-
sa, ismét örömmel fogadták
a diákok a húsvétot és a ka-
rácsonyt megelõzõ kézmû-
ves foglalkozásokat, amely
már sokéves hagyomány. Is-
mét sikert aratott a helyi út-
törõkkel a nemzetiségek
napja alkalmából évek óta
megrendezett Sprich
Deutsch nyelvi vetélkedõ.

Megtartották a szintén ha-
gyományos sváb bált, év ele-
jén fórumot szerveztek, ahol
a német nyelv oktatásában
érintett iskolák vezetõivel a
nyelvoktatás és nemzetiségi
kultúra ápolásának helyze-
térõl beszélgettek, õsszel
pedig egy újabbat hívtak
életre, amelynek központi
témája a nyári nyelvi tábor
újraélesztése volt. Jelenleg
az igényfelmérés van folya-
matban az általános iskolák
felsõ tagozatos diákjainak
körében. Részt vettek no-
vemberben a magyarországi
németek elûzetésének hat-
vanadik évfordulója alkal-
mából rendezett emlékkon-
ferencián a parlamentben,
melyet Szili Katalin házel-
nök kezdeményezett. A né-
met önkormányzat tagjai
októberben Tatára utaztak,
ahol a Német Nemzetiségi
Néprajzi Múzeumát, illetve
a környék más nevezetessé-
geit nézték meg. Az iskolák-
kal elsõsorban a német
nyelvoktatás, tánctanulás
terén ápol kapcsolatot az ön-
kormányzat, tavaly új kez-
deményezésként, hagyo-
mányteremtõ szándékkal a
tanévzárón emléklappal ju-
talmaztak németül tanuló di-
ákokat. 

Képviseltették magukat
Reichertshofenben a Paar-
festen, illetve felfrissítették
a kapcsolatot Lauda-Königs-
hofen vezetésével. A német
fél fogadókésznek mutatko-
zott, ezért év végén elküld-
tek a település polgármes-
terének egy együttmûködési
tervet, jelenleg a visszajel-
zést várják. Több programot
támogatott 2007-ben a né-
met önkormányzat, többek
között az iskolák német kul-
túrával, nyelvtanulással kap-
csolatos rendezvényeit, a
Német Zenebarátok Egye-
sületének spanyolországi
szereplését, ahol Paksot kép-
viselve adott színvonalas
koncerteket a Roger Schil-
ling Fúvószenekar. Nem fe-
ledkezhetünk meg a pünkös-
di fesztivál keretében meg-
rendezett német nemzetisé-
gi napról sem, valamint a
szeptemberi civil nap meg-
rendezésében is közremû-
ködtek. Nevet kapott a ki-
sebbségi önkormányzat ko-
rábban is létezõ díja, illetve
megalkották szabályzatát.
Az Arany Rozmaring díjat
évente egy valaki kaphatja,
de nem lesz feltétlenül min-
den évben kitüntetettje. An-
nak ítélik, aki a német nyelv
és kultúra ápolása terén,

hosszú idõn át, kiemelkedõ-
en sokat tett.

A gazdálkodás terén is ta-
nulságos volt a tavalyi esz-
tendõ Hetzmann Albert
összegzése szerint. Alapve-
tõen a városi önkormány-
zattól és az államtól kapott
támogatásból, valamint sa-
ját bevételbõl gazdálkod-
tak, a mértékét tekintve eb-
ben a sorrendben.  A 2007-
es évet feszes gazdálkodás
jellemezte köszönhetõen az
egyre növekvõ mûködési
költségeknek, és bár még
nincsen pontos zárszám-
adás, már látható, hogy a
német önkormányzat kime-
rítette éves keretét. Az év
második felében már erõtel-
jesebben kellett spórolni, az
eddigiekkel szemben átvitt
keret nem áll rendelkezés-
re. – Ezt, valamint a változó
állami támogatási rend-
szert, illetve a csökkenõ he-
lyi támogatást figyelembe
véve 2008 tanulóév lesz gaz-
dálkodás szempontjából,
nagyobb szerepet kapnak a
pályázatok. A német önkor-
mányzat kapcsolata a vá-
rossal jó, de még vannak ki-
használatlan lehetõségek –
hangsúlyozta Hetzmann Al-
bert.                             

-kgy-

Tanulóév lesz az idei a német önkormányzatnál

Újabb rendkívüli ülést tar-
tott, s újabb pályázat benyúj-
tásáról döntött a képviselõ-
testület. A pályázó ezúttal az
önkormányzat tulajdonában
lévõ Paksi Ipari Park Kft., de
a szükséges önrészt a város
biztosítja. Bende Tibor ügy-
vezetõ részletes bemutatóját
követõen határoztak úgy a
képviselõk, hogy a négyszáz-
milliós projekthez, mely kere-
tében inkubátor- és akcelerá-
torház épül, oly módon bizto-
sítják a szükséges önerõt,
hogy százmillió forinttal meg-

emelik a cég törzstõkéjét, il-
letve kilencvenmillió forint
visszatérítendõ kölcsönt nyúj-
tanak hat és fél évre a kft.-
nek. 

A Paksi Ipari Park Kft. 36
hektáros területének majd-
nem fele benépesült már. Ti-
zenöt cég közel ötszáz embert

foglalkoztat. A parkban van
már inkubátorház, mely évek
óta teljes telítettséggel üze-
mel. Hajdú János szerint az
atomerõmû tervezett üzem-
idõ-növelése és esetleg bõví-
tése cégek Paksra településé-
vel jár, ezért minden bi-
zonnyal lesz igény az inkubá-

torházra. A polgármester
hozzátette, a fejlesztés nem
csak ezeknek a cégeknek az
érdekeit szolgálja, hanem a
paksi és környékbeli induló
vállalkozók számára is nagy
segítséget jelent, ha itt csar-
nokot, irodát bérelnek. A ter-
vek szerint az inkubátor- és
akcelerációsház azonban en-
nél jóval többet, szolgáltatá-
sok sorát nyújtja partnerei-
nek. 

A négyszázmilliós beruhá-
záshoz ötven százalékos tá-
mogatást remélnek a Regio-
nális Operatív Program pá-
lyázatán.

-vt-

Döntés után
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Egy nemrég elhalt hagyo-
mányt szeretne feléleszte-
ni az idén tízesztendõs
Paksi Iparos és Vállalkozói
Kör. Az év férfi és nõi spor-
tolóit szeretnék jutalmaz-
ni. Természetesen paksi
sportolókat. 

– A döntést lakosságra
bízzuk. Urnákat helyezünk
ki a városban – tájékozta-
tott Kovács Sándor. Az
Iparoskör elnöke elmond-
ta, a polgármesteri hivata-
lon és okmányirodán kívül
néhány áruházban is talál-
nak majd szavazólapokat
és urnákat. Február 1-je és
11-e között lehet voksolni.
Megtehetik ezt interneten
is: a paksihirnok@in-
dex.hu címre lehet szava-
zatokat küldeni.

A díjátadást az Iparoskör
által szervezett iparos bá-
lon tartják meg, a díjakat
Hajdú János polgármester
adja át. A bál február 23-
án lesz a Duna Hotelben.
Kovács Sándor elmondta,
nem csak vállalkozókat
várnak az estre, melynek
vendége a Zi-zi Labor és a
veresegyházi asszonykó-
rus lesz.              

-tV-

Az év sportolóját
keresik

Az önkormányzat vállalásai
közé tartozik Pakson a rend-
szeres nevelési segély, a
kábeltévédíj-mentesség, a
felzárkóztatási ösztöndíj, a
diákbérlet, a fûtési támoga-
tás és a szemétszállítási díj-
mentesség. 
A rendszeres nevelési

segély a szociálisan rászo-
rult családok gyermekneve-
lési, iskoláztatási költségei-
hez nyújt segítséget. A tá-
mogatás folyósítása pénzben
vagy természetben (napközi
térítésidíj-kedvezmény) tör-
ténik. 2007. december 31-én
322 gyermek részesült
térítésidíj-kedvezményben,
õk 129 családban élnek, míg
305 család esetében havi
pénzellátással csökkentette
a gyermeknevelés költségeit
az önkormányzat. Rendsze-
res nevelési segély abban az
esetben állapítható meg, ha
a családban az egy fõre jutó
jövedelem nem éri el a nyug-
díjminimum kétszeresét,
gyermekét egyedül nevelõ
szülõ esetén a nyugdíjmini-
mum 220%-át, és a család
körülményei alapján a gyer-
mek megfelelõ színvonalú
gondozása, nevelése, iskoláz-
tatása nem biztosított, vala-
mint a család vagyonnal nem
rendelkezik. A támogatás el-
sõsorban az iskoláztatáshoz
nyújt támogatást, ezért álta-
lában a tanév idején folyósít-
ják.

A kábeltévédíj-mentes-
ségre is érdemes figyelmet
fordítani, a kábeltelevízió
alapcsomagra szerzõdést kö-
tõ paksi lakosok e szolgálta-
tást ingyenesen kapják a
szolgáltatóval kötött szerzõ-

dés alapján. Tavaly év végén
487 család részesült támoga-
tásban.   

A felzárkóztatási ösztön-
díj az alap- és középfokú ok-
tatásban részesülõ cigány
származású tanulók esély-
egyenlõségének elõsegítése
érdekében, a tanítási idõ-
szakra folyósított támoga-
tás. Összege gyermekenként
3–3,5 tanulmányi átlag ese-
tén havonta kettõezer,
3,51–4,5 esetén kettõezer-öt-
száz, 4,51–4,99 közötti ered-
mény esetén háromezer, ki-
tûnõ tanulmányi eredmény
esetén négyezer forint. Fel-
zárkóztatási ösztöndíjra jo-
gosult a szülõ, ha a gyermek
az oktatási intézményt rend-
szeresen látogatja, nincs iga-
zolatlan mulasztása. 2007.
december 31-én 40 család-
ban 62 gyermek részesült
ebben az ellátásban.

Az önkormányzat helyi já-
ratú autóbuszbérletet biz-
tosít az általános- és középis-
kola nappali tagozatos tanu-
lói részére, ha a tanuló laká-
sa, valamint az intézmény
közötti távolság az egy kilo-
métert meghaladja, iskolai
keretek között folytatott
sportolását biztosító közok-
tatási, mûvészeti oktatási in-
tézmény, valamint sportléte-
sítmény látogatása ezt indo-
kolja, és helyi autóbusz köz-
lekedés biztosított az adott
vonalon. A helyi járatú autó-
buszbérletet a tanítási idõ-
szakra, Paks közigazgatási
területén mûködõ intézmé-
nyek tanulói igényelhetik.
Ebben az ellátásban mint-
egy 1600 gyermek részesül.

Fûtési támogatást azok
a háztartások kaphatnak,
ahol nem vezetékes gázzal
fûtenek és nincs távfûtés. A
háztartásban az egy fõre ju-
tó havi jövedelem nem ha-
ladja meg a nyugdíjmini-
mum 300%-át, egyedülélõ
esetén a 350%-át. A fûtési tá-
mogatás folyósítása minden
év október 15. – április 15.
közötti idõszakra történik,
de a kifizetés egyösszegû. A
támogatás összege a nyug-
díjminimum 250%-ig terjedõ
jövedelem esetén havi 1500,
efölött 1000 forint.

A kérelmeket minden év
augusztus 1-je és szeptem-
ber 30-a között lehet benyúj-
tani formanyomtatványon. A
határidõ elmulasztása jog-
vesztõ.

A szemétszállítási díj
megfizetése alól mentesül-
het jövedelemre való tekin-
tet nélkül az az egyedülálló,
aki a tárgyévet megelõzõ év
december 31-ig a 70. évét be-
töltötte; a közös háztartás-
ban élõ nyugdíjasok, ameny-
nyiben legalább egyikõjük
elmúlt hetvenéves. Jövede-
lemtõl függõen, ha a közös
háztartásban élõk együttes
jövedelmének egy fõre jutó
átlaga nem éri el a minden-
kori legmagasabb összegû
sajátjogú öregségi nyugdíj-
minimum 30%-kal növelt
összegét, az egyedülállók,
valamint azok, akik állandó
ápolásra szoruló családtagot
látnak el, és az egy fõre jutó
jövedelmük nem éri el a min-
denkori legmagasabb össze-
gû sajátjogú öregségi nyug-
díjminimum 50%-kal növelt
összegét. Ebben a mentes-
ségben mintegy 1200 háztar-
tás részesül.

Írásunk a következõ lap-
számban folytatódik a törvé-
nyi elõírásoknál kedvezõb-
ben szabályozott ellátási for-
mákkal.                         -kgy-

Sûrû Pakson a szociális háló
Az új esztendõ kezdetén nem árt számba venni a külön-
bözõ kedvezményeket, mentességeket, hiszen igénybevé-
telükkel pénzt takaríthatunk meg. Pakson a törvényben
foglaltak mellett a város által felvállalt ellátások is lé-
teznek, illetve arra is van példa, hogy a törvényinél ked-
vezõbb az ellátási forma szabályozása, tudtuk meg
Badics Istvánnétól, a szociális osztály vezetõjétõl.

1%
A Magyar Úttörõk Szövet-
sége Paksi Elnöksége kö-
szönetet mond minden fel-
ajánlónak, aki a 2006. évi
személyi jövedelemadójának
1%-ával támogatta szövetsé-
günket. A 87.186 Ft-ot gyer-
mekrendezvényekre (Ki
mit tud?-ra, diákcserére,
versenyekre) fordítottuk. 

Adószámunk:
18854897-1-17
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Fotó: Molnár Gyula (fent), Vida Tünde (lent)

A Kossuth Lajos utcába
költözött a Fidesz paksi cso-
portja. Az évértékelõt már
az új székházban tartották.
Bordács József elnök el-
mondta, régi irodájukat a
Pákolitz István Könyvtár
használja raktározásra. Az
önkormányzat segítségével
ezért kerestek új helyet. Ezt
a Kossuth Lajos utca 12/a-
ban, a családsegítõ szolgálat
régi helyén találták meg. A
párt helyi szervezete saját
erõbõl felújította az épületet,
itt rendezi a Fidesz közössé-
gi programjait a jövõben, il-
letve Tóth Ferenc, a térség
országgyûlési képviselõje a
továbbiakban itt tartja foga-
dóóráit. 

Az elsõ program az évérté-
kelõ volt, ahol Bordács Jó-
zsef beszámolt arról, hogy
sikeres volt a múlt esztendõ.
Sok programot hirdettek, s
ezek telt ház mellett zajlot-
tak, kezdve a Fidesz báltól,
a Polgári Körökkel közös
polgári estéken át, a Duna-
parti piknikig, amibõl ha-
gyományt szeretnének. –
Sok politikust vendégül lát-
tunk, így KDNP-s képvise-
lõt, a frakcióvezetõnket, a
népszavazási kampány veze-
tõjét, és nagyon sikeres
gyûjtést szerveztünk Böjte
atya árváinak – összegezte

az elnök, aki arra is kitért,
hogy nyáron tisztújítás zaj-
lott, központi és helyi szin-
ten is. – A két hölgytagot is
magába foglaló új elnökség
nagy lendülettel vágott a
munkába – fogalmazott.

Barnabás István alpolgár-
mester, a Fidesz helyi szer-
vezetének korábbi elnöke
szerint a fejlesztések tekin-
tetében a 2007-es szeré-
nyebb év volt, de megterem-
tette a városvezetés a felté-
teleit annak, hogy a követ-
kezõ években ismét dinami-
kus legyen a fejlõdés. A kép-
viselõ-testület – mint mond-
ta – jól összerázódott, sike-
rült a munkát úgy harmoni-
zálni, hogy valóban eredmé-
nyes és hatékony elõkészítõ
munka folyjon, aminek kö-
szönhetõen a testületi ülé-
sek úgy zajlanak, mint a ka-
rikacsapás. Barnabás István
elmondta, az idei év fejlesz-
tések terén jobbnak ígérke-
zik a tavalyinál, s abban is
bízik, hogy a megindulnak a
sokat emlegetett uniós for-
rások is.

A jövõt illetõen Bordács
József azt mondta, legfonto-
sabb feladatuk, sikerre vinni
a népszavazást, helyben pe-
dig a korábbiakhoz hasonló
programokat szeretnének
szervezni.           Vida Tünde

Új székházban a Fidesz

A Magyar Televízió kettes
csatornája sugározza a pak-
si Gasztroblues Fesztiválról
készült koncertfelvételeket.
Egy híján harminc felvételt
láthatnak a nézõk szomba-
tonként délidõben. Az is-
métlés a Magyar 1-en fut
majd. Gárdai György el-
mondta, már az elsõ feszti-
válról is készült CD, s azóta
minden évben újabb leme-
zek születnek. Legutóbb
hét DVD, három CD, azaz
26 óra élõ zene. A program
szervezõje hozzátette, nem
mindig egyszerû megsze-
rezni a fellépõk hozzájáru-
lását, de miután nem kerül-
nek a lemezek kereskedel-
mi forgalomba, többnyire
beadják a derekukat. Gár-
dai Gyuri azt is elárulta,
már folyik a tizenhatodik
fesztivál szervezése. Kelle-
mes gond, hogy sok az ön-
ként jelentkezõ. Kaktusz,
merthogy így vált ismerté
Gyuri zenei körökben,
igyekszik jól válogatni, s
minden esztendõben tartani
a színvonalat. A mérce,
ahogy mondani szokták,
igen magas, fellépett már
Pakson a Colosseum, a
Yardbirds, a Ten Years
After, a Nazareth, Chris
Farlowe, Keith Emerson,

Manfred Mann, Glenn
Hughes, és a Spencer Davis
Group. Az idei program
még korántsem teljes, de
biztos fellépõ az Emerson
Lake and Palmer trióból
Carl Palmer, illetve a The
British Blues Quintett nevû
angol blues-válogatott. 

Kaktusz elárulta, hogy a
Gasztroblues az év tizenkét
hónapjában munkát adó fel-
adattá nõtte ki magát. Ze-
nekarokkal, szponzorokkal
kell tárgyalni, CD-k, DVD-
k készítésérõl gondoskodni,
lemezbemutató koncerteket
szervezni. Tévhit, hogy
ennyi év után minden csak
úgy magától megy, mindig
adódik valami megoldhatat-
lannak látszó gond. Ettõl
van az, hogy a fesztivál ide-
jén Gyuri se lát, se hall. Az
is megesik, hogy nem vesz
tudomást az ismerõsökrõl,
azon egyszerû okból, hogy
észre sem veszi õket. Bár a
fesztivál és a zene az élete,
megfordult a fejében, hogy
átadja a stafétát. Már az
utódot is kinézte – nem volt
bonyolult feladat –, fiának
vendéglátói, mûvelõdés-
szervezõi és idegenforgalmi
végzettsége van, lánya pe-
dig zenetanár.

-vt-

Jó ebédhez szól a blues



6 AT O M E R Õ M Û

Fotó: Beregnyei Miklós

Az MVM Trade Villamos-
energia-kereskedelmi Zrt.
10 millió forint értékû ado-
mánnyal támogatja a Sem-
melweis Egyetem Perina-
tális Intenzív Centrumában
(PIC) folyó gyógyítást, mel-
lyel az újszülöttek terápiás
eljárását segítik. Magyaror-
szágon elsõként a Semmel-
weis Egyetemen alkalmaz-
ták azt a nemzetközi sikere-
ket elért módszert, amellyel
jó eséllyel kivédhetõ a szü-
letéskor elszenvedett oxi-
génhiány következménye-
ként létrejövõ légzési, ke-
ringési, idegrendszeri káro-
sodás. A kisgyermekek
életesélyeit hûtéssel növe-
lik, a testhõmérsékletet há-
rom napig a normál 37 fok-
ról 33,5-re csökkentik, így
lelassulnak a szervezetben

zajló folyamatok, s keve-
sebb oxigénre van szükség,
kisebb az agykárosodás esé-
lye. Hûtéses kezeléssel akár
harmadával csökkenhet az
oxigénhiányos újszülöttek
esetében az agykárosodás
esélye.

A PIC látja el Budapesten
és annak vonzáskörzetében
azon újszülötteket és kora-
szülötteket, akik intenzív el-
látást igényelnek. Az éves
betegszám 600-700 fõ. 

Az MVM Trade adomá-
nyát, a hat darab világszín-
vonalú betegõrzõ monitort
Mártha Imre vezérigazgató
adta át. Az MVM Trade a
Magyar Villamos Mûvek
csoporthoz tartozik, rajta
keresztül zajlik a hazai villa-
mosenergia-nagykereske-
delem 70 százaléka.     -vida-

Az MVM a csecsemõkért
A Nukleáris Létesítmények
Körüli Európai Önkormány-
zatok Szövetsége (GMF) el-
nöksége, köztük a magyar
szervezetek képviseletében
Dohóczki Csaba alelnök, a
paksi atomerõmû munkatár-
sa, részt vett a Nukleáris
Energia Jövõjéért Fórum
ülésén Strasbourgban.
Dohóczki Csaba elmondta, a
fórum elnöke, Herczog Edit
EP-képviselõ kezdeményez-
te, hogy a GMF mutatkoz-
zon be szervezetük elõtt. A
GMF alelnöke hozzátette,
szövetségükrõl elég sokat
tudnak uniós berkekben, és
úgy tapasztalta, hogy a kép-
viselõk érdeklõdnek az iránt,
hogy miként szervezõdnek
azok a társulások, melyek in-
formációt továbbítanak az
atomerõmûvek és a lakosság
között. – Az unión belül érzõ-
dik, hogy a jövõben nagyobb

szerepet kaphat a villamos-
energia-termelésen belül a
nukleáris energia, ezért ki-
emelte a GMF elnöksége,
hogy az erre vonatkozó dön-
téseket a lakosság bevonása
nélkül nem lehet meghozni.
A GMF egyébként tizen-
négy európai ország nukleá-
ris létesítmények köré szer-
vezõdött önkormányzati tár-
sulásait tömöríti.

Herczog Edit EP-képviselõ
a tanácskozáson aláhúzta: a
környezetbarát nukleáris
energia megfelelõ válasz le-
het a globális felmelegedés
kihívásaira, ennek ellenére
csak lassan javul az atom-
erõmûvek megítélése és ter-
jed az alkalmazásuk, ezért
különösen fontos teret adni a
nukleáris erõmûvek közelé-
ben élõ önkormányzatoknak,
hogy hallassák szavukat.

-tünde-

A lakosság nélkül nem megy

Hagyományosan a Nemzeti Színházban tartotta újév-
köszöntõ összejövetelét a Paksi Atomerõmû Zrt. A rendez-
vényre az erõmû partnerei kaptak meghívást.

Területi képviselõ – üzletkötõ
munkatársat keres nagyválla-
lat targonca forgalmazói üz-

letága. 
Mûszaki végzettség elvárt, 

angol vagy német nyelvtudás elõny.
Érdeklõdését a 30/9840414 
telefonszámon fogadjuk.”

A tervek szerint 2009-tõl
már új típusú üzemanyagot
szállít a TVEL Paksra, áll az
MVM egyik közleményében.
Ennek elõnye, hogy az eddigi
hároméves periódus helyett a
kazettákat csak ötévenként
kell cserélni. Így kevesebb a
leállás és kisebb az üzem-
anyag megsérülésének esé-
lye. Az új üzemanyag haszná-
lata szabályozhatóvá teszi az
erõmûvet, így például a ma-
gyar hálózat nagyobb szél-

erõmûvi kapacitás befogadá-
sára lesz képes. Az új üzem-
anyag szállításáról a TVEL és
Paks már meg is állapodott,
így csak az van hátra, hogy az
Országos Atomenergia Hiva-
tal a dokumentáció elkészíté-
se után rábólintson. A jelenle-
gi kazettákat szakaszosan
cserélik újra. Ez várhatóan öt
évet vesz igénybe, így 2014-
ben érkezik el a pillanat, ami-
kor minden reaktor új típusú
üzemanyaggal mûködik majd.
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Elõbb vegyészmérnökséget
tanult, majd Werner
Heisenberg fizikus dok-
torandusza lett Lipcsében,
és már 22 évesen doktorált.
Göttingenben tanított, majd
Hitler uralomra jutása után
elõbb Koppenhágába, majd
Londonba ment, végül 1935-
ben, már mint professzor,
Washingtonban kötött ki.
Részt vett az amerikai atom-
bomba kifejlesztésére és
megépítésére irányuló Man-
hattan-tervben és a háborút
követõen is folytatta tevé-
kenységét Los Alamosban,
bár fõállásban a Chicágói
Egyetemen dolgozott. Veze-
tõ szerepet játszott abban,
hogy az Egyesült Államok –
a Szovjetunióval párhuzamo-
san – kifejlesztette a hidro-
génbombát. Kezdeményezte
az Egyesült Államok máso-
dik fegyverfejlesztési labo-
ratóriumának megnyitását a
kaliforniai Livermore-ban.
1954-ben a Robert Oppen-
heimer megbízhatóságát
vizsgáló bizottság elõtt a
Manhattan-terv legendás
volt vezetõje ellen tett vallo-
mást és ezzel elvesztette az
amerikai fizikusok nagy ré-
szének barátságát. A Kali-
forniai Egyetem professzo-
raként, majd a Stanford
Egyetem Hoover Intézeté-
nek fõmunkatársaként dol-
gozott tovább. Egyre na-
gyobb szerepe lett vezetõ
amerikai katonai és konzer-
vatív politikai körökben,
mint befolyásos tanácsadó és
mint az úgynevezett Csillag-
háborús Tervek legismer-
tebb propagálója. Megkapta
a legmagasabb amerikai ál-
lami kitüntetéseket, Ronald
Reagan és az idõsebb Geor-
ge Bush elnökségének végé-
ig megtartotta befolyását.
2003. szeptember 9-én halt
meg.

Tellernek a Manhattan-
tervben való részvétele el-
törpült ahhoz a vezetõ sze-

rephez képest, amelyet a há-
ború utáni fegyverfejleszté-
sekben játszott. Már ekkor
felmerült a vezetõ fizikusok-
ban az atombombánál nagy-
ságrendekkel nagyobb erejû
termonukleáris bomba lehe-
tõsége. A II. világháborút
követõ években nagy vita
alakult ki az Egyesült Álla-
mok vezetõ tudományos kö-
reiben arról, hogy milyen in-
tenzitással kell a nukleáris

fegyvereket továbbfejleszte-
ni. Teller ekkor még mindig
nem tartozott a döntéshozók
közé, de kínzóan érezte azt a
felelõsséget, amelyet a szov-
jet veszély jelenthetett a sza-
bad világ számára. Teller
személyes gyõzelme is volt,
amikor 1950 elején Harry
Truman elnõk intézkedése-
ket hozott a hidrogénbomba
kifejlesztésére. A tudósnak
az úgynevezett Stratégiai

Védelmi Kezdeményezésben
(angol rövidítéssel SDI),
népszerû nevén a Csillaghá-
borús Tervekben játszott
szerepe különösen ellent-
mondásos volt. Ronald Rea-
gan elnök az SDI-t azzal a
szándékkal bocsájtotta útjá-
ra, hogy a rettenetes hidro-
génbombák diktálta „kölcsö-
nös garantált megsemmisí-
tés” politikája helyett védel-
met nyújtson az amerikai
népnek bármilyen atomtá-
madás ellen. A Csillaghábo-
rús Tervek realitása ma is vi-
tatott kérdés és az eredeti
terveket nem lehetett meg-
valósítani. Azonban a Szov-
jetunió nem kockáztathatta
meg azt, hogy ezek a
kezdeményzések esetleg
mégis mûködnének és ne fej-
lessze ki a saját csillaghábo-
rús terveit.

Teller Ede egyik volt azok
között a nagy magyar tudó-
sok között, akiket zsidósá-
guk miatt elüldöztek elõbb
Magyarországról, majd Eu-
rópából. A kommunista dik-
tatúra idején, 1951-ben
Teller Budapesten maradt
családját kitelepítették, és
amikor Sztálin halála után
visszatérhettek, ismét min-
denükbõl kifosztva kellett
újrakezdeniük életüket.
Teller unokaöccse az 1956-os
forradalom nyomán, a család
többi tagja 1959-ben hagyta
el Magyarországot. Nem le-
hetett volna csodálkozni
azon, ha Teller örökre meg-
gyûlöli szülõföldjét. Azonban
tudatosan megkülönböztette
a múlt bûneit és az abban
vétlen új generációt és szinte
fürdött abban a lelkes meg-
becsülésben, amelyben Ma-
gyarországon az 1990-es
években részesült. Ellátoga-
tott fiatalsága emlékezetes
színhelyeire és szinte elfo-
gultsággal határos nagy elis-
meréssel nyilatkozott a ma-
gyar természettudományos
oktatásról és a Paksi Atom-
erõmû biztonságos üzemel-
tetésérõl.

(Forrás: www.mta.hu)

Száz éve született Teller Ede

Az anekdota szerint valamivel több mint száz évvel ez-
elõtt egy asszony sétálgatott Budapesten a Lipótváros-
ban, s láthatóan keresett valamit. Barátnõje kérdésére el-
mondta, a szobornak keres helyet, merthogy neki fia lesz,
méghozzá világhírû, és azt nézi, hova kerül majd a szobra.
Hogy így volt-e, ma nem tudni, tény viszont, hogy fia,
Teller Ede világhírû tudós lett, s ha egyelõre szobor nem
is, emléktábla hirdeti Lipótvárosban, hogy ott élt. A táb-
lát a paksi atomerõmû a Belváros-Lipótváros Önkor-
mányzatával, a Magyar Tudományos Akadémiával és az
Országház Antikváriummal közösen helyezte el a tudós
születésének századik évfordulója alkalmából a Szalay u.
3. és a Honvéd u. 18. sarkán álló épületnél, ahol ötéves ko-
rától az érettségiig élt. Teller Ede elsõ hazalátogatásakor,
1990-ben és utána többször is járt a paksi atomerõmûben,
amely kiváltképpen érdekelte. Sokszor hangsúlyozta,
hogy az atomerõmû biztonságát és a szakemberek kép-
zettségét tekintve a paksi a világ élvonalába tartozik.     vt

Az emléktáblát Kovács József, az atomerõmû vezérigaz-
gatója és Rogán Antal V. kerületi polgármester leplezte le.
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

A tervek szerint ez év máso-
dik felében megkezdõdik az
M6-os Dunaújváros és Szek-
szárd közötti, 65 kilométeres
szakaszának építése. A gaz-
dasági tárca meghirdette a
közbeszerzési pályázatot, ke-
resi a kivitelezõt. Az útsza-
kasz magántõke bevonásával,
úgy nevezett PPP konstruk-
cióban épül, s az elõzetes el-
képzelésekkel szemben a töb-
bi szakaszhoz hasonlóan autó-
pálya lesz és nem autóút. A
beruházás befejezésének ter-
vezett idõpontja 2010 márciu-
sának vége. A határidõ szo-
ros, az illetékesek célja az,
hogy két év múlva Európa
Kulturális Fõvárosa, Pécs
már kétszer kétsávos sztrá-
dán legyen megközelíthetõ. 

A gazdasági tárca által kiírt
közbeszerzési pályázat az út-
szakasz tervezését, építését,
felújítását, üzemeltetését, va-
lamint karbantartását és ezek
finanszírozását foglalja magá-
ba. A beruházás fizetési köte-
lezettségvállalásának nettó
értéke legfeljebb 208,3 milli-
árd forint lehet. Az összeg
tartalmazza az útszakasz hu-
szonnyolc éven át tartó üze-

meltetésének, valamint a
rendszeres és az idõszakos
felújításának költségeit is. A
pályázat nyertesének felada-
ta lesz a 65,1 kilométeres, két-
szer két sávos autópálya meg-
építése. 

Az M6-os ezen útszakaszán
egyébként összesen ötven-
nyolc mûtárgyat kell  meg-
építeni. Ezek között hat
völgyhíd, két pihenõhely és
nyolc autópálya csomópont
található. 

A szükséges területek kisa-
játítása elkezdõdött a Duna-
újváros–Szekszárd közötti
nyomvonalon. A Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztõ Zrt. ár-
ajánlatait az ingatlanok mint-
egy húsz százalékánál nem fo-
gadták el a tulajdonosok. Egy
általunk megkérdezett paksi
földtulajdonos azok közé tar-
tozik, aki elfogadta az ajánla-
tot. - A piaci érték tízszeresét
adták – mondta. Egyébként is
meg volt elégedve az eljárás-
sal, gyorsak és korrektek vol-
tak véleménye szerint. Ta-
pasztalatai szerint a kifogáso-
kat is megfelelõen orvosolták.
Tõle például telke egy részét
akarták megvenni, de miután

jelezte, hogy a töredékkel
nem tud mit kezdeni, az egé-
szet kisajátították.

Gerhátné dr. Péter Mária, a
Dél-dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal Tolna
Megyei Kirendeltsége ható-
sági osztályvezetõje úgy tájé-
koztatott, hogy a Szekszárd-
Bóly nyomvonal Tolna me-
gyei szakaszának
kisajátítási eljárá-
sai befejezõdtek. A
D u n a ú j v á -
ros–Szekszárd sza-
kaszon viszont a
megyében még
százhatvanhat van
hátra, bölcskei,
paksi és dunaföld-
vári területeken.  

Az úttól, az ebbõl
származó jó meg-
közelíthetõségtõl a
hozzáértõk olyan
vonzerõt remélnek,
mely új befektetõ-
ket csábít erre a vi-
dékre.

Hajdú János pol-
gármester nem
ennyire optimista.
Az autópálya meg-
építését fontosnak
tartja, de úgy gon-
dolja, nem hoz ak-
kora fellendülést,
mint amilyent a
gazdasági tárca ko-
rábbi vezetõje,
Kóka János vetí-
tett elõre. - A gaz-

daságélénkítésnek elenged-
hetetlen feltétele a jó megkö-
zelíthetõség, de az kevés,
megfelelõ gazdasági környe-
zet kell – fogalmazott. Hozzá-
tette, ez pedig a mindenkori
kormányzaton múlik.

Bende Tibor szerint az autó-
pálya elsõsorban azért  fon-
tos, mert javítja az adott hely

Biztonságot, gyorsaságot remélnek az autópályától
Két szûk esztendõ, és máris autópályán száguldhatunk
Budapestig. Legalábbis az építtetõ szándékai szerint. A
gazdasági tárca ugyanis kiírta a Dunaújváros–Szek-
szárd közötti szakaszra a közbeszerzési pályázatot, zaj-
lanak a kisajátítások. Természetesen Pakson is várják,
hogy megépüljön, de nem gondolják, hogy utána eljön a
Kánaán.

Kajári Zoltán: Bízom ben-
ne, hogy elkészül az autó-

pálya a tervezett határidõ-
re. A közlekedési feltételek
javulását és a biztonság nö-
vekedését várom tõle. Meg-
szûnik a roppant veszélyes
közlekedési helyzet, gyor-
san fogunk odaérni úti cé-
lunkhoz, autóink is na-
gyobb biztonságban lesz-
nek. A gazdaság helyzetét
szerintem Pakson nem be-
folyásolja jelentõsen, hi-
szen itt a meghatározó az
atomerõmû.

Sáhi Géza: Elõbb-utóbb
megépül, de szerintem nem

készül el idõre. Ez a kör-
nyék most le van lassulva,
azt remélem, hogy az autó-
pálya miatt kicsit felgyorsul
az élet, bárhova eljuthatunk.
Nagyobb lesz a biztonság,
hiszen hiába erõsítették
meg a hatos utat rendkívül
sok baleset történik. Mi
most is mindig rámegyünk
Dunaújvárosnál az autópá-
lyára, és 25 perc alatt Pesten
vagyunk. Ha itt is lesz, ki
fogjuk használni. 
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Fotó: Vida Tünde

Takács Gyula vezeti a jövõ-
ben a paksi polgári védelmi
kirendeltséget. A fiatal szak-
ember, aki jelenleg munka
mellett a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem
hallgatója, már egy éve meg-
bízott vezetõként irányítja a
szervezetet. Miután elõdje,
Ferencz Gyõzõ nyugdíjba
vonult, pályázatot hirdettek
az állásra, melyet egyetlen
pályázóként nyert el. A me-
gyei katasztrófavédelmi
igazgató elégedett a paksi
kirendeltségen folyó munká-
val, Takács Gyulát pedig
megfelelõ vezetõnek tartja.
Mácsai Antal rámutatott,
idén a polgári védelmi szer-
vezetek megújítása a ki-
emelt feladat, ezen kívül ké-
szülnek egy komplex gya-
korlatra is. Takács Gyula az
említett feladatokon túl ki-
emelte a lakosság tájékozta-
tásának fontosságát, illetve
a tanulóifjúság felkészítését.
Ebben – mint fogalmazott –
szeretnék az eddigi szép
eredményeket legalább
megtartani, de lehetõség
szerint felülmúlni. Ezért
igyekeznek majd érdekeseb-
bé, fiatalok számára vonzób-
bá tenni a vetélkedõk anya-
gát. Ez ugyanis az új pa-
rancsnok szerint a záloga a
vészhelyzetben helytálló,
másokon segítõ felnõtté vá-
lásnak. 

Takács Gyula elmondta,
hét éve dolgozik a kirendelt-
ségen, három éve tiszti állo-
mányban. Így a feladatok

zömét már jól ismeri, részt
vett azokban, és folyamato-
san képezte magát. Sikerült
a társszervekkel, hozzájuk
tartozó települések polgár-
mestereivel és a szakmai ve-
zetéssel egyaránt jó kapcso-
latot kialakítania. Az általa
vezetett csapat maroknyi,
egyelõre hárman vannak.
Rövidesen újabb kolléga
kapcsolódik be a munkába.
Mácsai Antal szerint jól
képzett és felkészült fiatal
szakember csatlakozik a
paksiakhoz. 

Takács Gyula elmondta,
zajlik a polgári védelmi szer-
vezetek korszerûsítése, idén
a kiképzés lesz a feladatuk.
Mivel a különbözõ alegysé-
gekbe beosztottak többsége
túlkoros volt, új embereket
osztottak be. A polgármeste-
ri hivatalok segítségével az
érdekeltségi területük tizen-
négy településérõl több mint
2700 személyt soroltak be
különbözõ alegységekbe.
Ilyen a kitelepítési és elhe-
lyezési szakalegység, vala-
mint a riasztó és tájékoztató
szakalegységek. A feladat
ellátása állampolgári köte-
lesség, bár figyelembe vesz-
nek néhány mentességet je-
lentõ körülményt. Ilyen le-
het a betegség, terhesség,
gyermeknevelés, betegápo-
lás. A polgári védelmi köte-
lezettség férfiakra 18-55,
nõkre 18-50 éves korukig
terjed ki.

A törvény szerint polgári
védelmi kötelezettség az
adatszolgáltatási, a bejelen-
tési, a megjelenési kötele-
zettséget és a polgári védel-
mi szolgálatot foglalja magá-
ban. Aki a polgári védelmi
szolgálat ellátására felhívást
kapott, köteles az abban
megjelölt helyen és idõpont-
ban megjelenni, a rábízott
polgári védelmi feladatot el-
látni, és a kapott utasítást
végrehajtani.

Vida Tünde

Megújul a szervezet
elérhetõségét. Nem a rövi-
debb idõ, hanem a tervezhe-
tõség biztonsága az igazán
fontos, kevesebb baleset, job-
ban kiszámítható menetidõ. -
Ami tervezhetõbb, annak ki-
sebb a kockázata, ezért széle-
sebb kör számára lehet von-
zóbb. - fogalmazott a Paksi
Ipari Park Kft. ügyvezetõje.
Úgy gondolja, hogy az autó-
pálya közvetlen hatása kettõs
lesz, egyrészt nõni fog a be-
fektetõi kedv, fõként a külföl-
di tulajdonú középvállalatoké.
Másrészt, a már itt mûködõ
vállalatok számára is kön-
nyebb lesz jobb piaci teljesít-
ményt elérni. Szerinte ugyan-
akkor az autópálya kihívást is
jelent a vállalkozások számá-
ra, mert a jó szakemberek az
autópálya mellett élve köny-
nyebben fognak tudni máshol
munkát vállalni és ez rossz
vezetés mellett, a profitter-
melõ munkaerõ elvándorlását
is eredményezheti.

A paksi vállalkozások szá-
mára – Schweigert József
szerint – nem hoz határtalan
nagy lehetõségeket az autó-
pálya. Az Univer Kft. ügyve-
zetõje szerint arra nem sok
esély van, hogy az építésben
részt vállaljanak. Igaz nem
is nagyon vágynak rá tartva
attól, hogy „belefutnak” egy
olyan helyzetbe, amikor nem
kapják meg az elvégzett
munka ellenértékét. Úgy vé-
li, ma még akkor sincsenek
biztonságban, ha ismerõshöz
szegõdnek alvállalkozónak,
hiszen a körbetartozások mi-

att egyre bizonytalanabb a
helyzet. Másrészt nem is
egyszerû  elnyerni egy mun-
kalehetõséget, hiszen na-
gyon szigorúak az elvárások.
Komoly referencia nélkül
pálya szélére kerülhet az
ember. Schweigert József
nem vár nagy változást a vál-
lalkozások mûködését te-
kintve az M6-os megépülésé-
tõl.

Az M6-os autópálya Duna-
újváros-Szekszárd közötti
szakaszának építési engedé-
lyét kiadták. Dr. Blazsek Ba-
lázs jegyzõ úgy tájékozta-
tott, hogy a polgármester az
önkormányzat nevében fel-
lebbezett ez ellen, mert nem
szerepel benne az a bizonyos
elkerülõ út, amelynek meg-
építéséhez a város ragaszko-
dik. Mint megírtuk az önkor-
mányzat álláspontja szerint
a sztráda megépítése után, a
gyapai leágazás irányából a
Fehérvári úton keresztül
Paks központjára várhatóan
olyan mértékû gépjármûfor-
galom zúdul, amely a város
közlekedését idõnként meg-
bénítja. Ennek elkerülése
érdekében szeretnék meg-
valósítani az elkerülõ utat.
Az M6-os út Dunaújváros -
Szekszárd közötti szakaszá-
nak építésére vonatkozó épí-
tési engedélyhez szükséges
szakhatósági hozzájáruláso-
kat Paks város jegyzõje már
korábban - 2007. július 20-án
– kiadta, az elkerülõ út meg-
építésérõl viszont nem kíván
lemondani.         Vida Tünde

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
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Fotók: Szaffenauer Ferenc (balra), Gottvald Károly (jobbra)

Az Aktív Szabadidõ és Kör-
nyezeti Nevelés Dél-Dunán-
túli Összefogás 2005-ben jött
létre. A kezdeményezõ a Ka-
posvár szomszédságában fek-
võ patcai Katica tanya vezetõ-
je, ifj. Handó János volt, akit a
szervezet vezetõjévé válasz-
tott a tagság. Akkor valamivel
több mint húszan csatlakoz-
tak. Számuk már több mint
duplájára nõtt, s ezt szeretnék
tovább gyarapítani. A paksi
Ökocsiga Játszóházat mûköd-
tetõ Sáfrány Szilvia elmondta,
többen csatlakoztak Tolna
megyébõl is. Kivétel nélkül
mindannyian tisztelik a ter-
mészetet és elõdeik bölcsessé-
gét. Ezért hozták létre az Ösz-
szefogást, melynek célja a dél-
dunántúli régióban tevékeny-
kedõ, a természet értékeit és
a környezettudatos magatar-
tást népszerûsítõ, az iskolán
kívüli környezeti nevelésben,
erdei iskoláztatásban jártas, a
fenntartható környezeti fejlõ-
dést aktívan elõsegítõ egyé-
nek, szervezetek egységes fel-
lépésének elõsegítése, tájé-
koztat Szilvia, aki a titkári te-
endõket látja el a régiós szer-
vezetben. Hozzáteszi, szeret-
nének egy komoly adatbázist
létrehozni, ezt honlapjukon, a
gyeregyalog.hu-n teszik köz-
zé. Emblémájuk is jelzi, hogy
viselõjét ezek a célok vezérlik. 

– Szeretnénk, ha ezt látva
mindenki tudná, hogy minõsé-
gi szolgáltatást kap – fogal-
maz Szilvia. Tagjaik sorában
ugyanis sokan vannak, akik
turizmussal foglalkoznak,
programokat szolgáltatnak. A
Dél-Dunántúlról egyének,
profitorientált szolgáltató és
civil szervezetek szövetkez-
tek. Közös jellemzõjük, hogy
hitvallásuk a természet érté-
keinek elõtérbe helyezése, s a

környezettudatos magatar-
tás. Mindezt honlapjuk mel-
lett, mely rövidesen négynyel-
vû lesz, kiadványaikon is hir-
detik. Szervezetük így nép-
szerûsíti a régiót. A kulcsszó
az élmény alapú információ-
nyújtás, fogalmaz Szilvia. 
– Nem lehet csak az iskola-
padban tanulni. Látni kell,
hogy nem a zacskóban terem
a tej. Mi arra törekszünk,
hogy a gyerekek megismer-
jék a dolgok ízét-bûzét – szö-
gezi le. Egy nyertes Interreg
pályázat nyomán az Aktív
Szabadidõ és Környezeti Ne-
velés Dél-Dunántúli Összefo-
gás az ország határain túlra is
kiterjeszti munkáját. Tolna-
Somogy-Baranya mellett a

horvát Baranja is jelezte csat-
lakozási szándékát. Ez persze
nem jelenti azt, hogy ne örül-
nének a régióból jelentkezõ új
tagoknak. Tolnából a paksi
Ökocsiga Játszóház mellett
csatlakozott már a szintén
paksi Puszta Lovasudvar, va-
lamint Sáfrány Mária kézi-
munka-készítõ, az alsónánai
Galagonya Egyesület, a né-
metkéri Beanatt Lovasudvar.
Akadnak a tagok között erdei
iskolák, önkormányzatok, de
ott van a pécsi állatkert és a
Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság tettyei oktatási
központja és a Baranya Me-
gyei Gyermek és Ifjúsági
Közalapítvány is.           

-vida-

Garancia a minõségre
Megye-, sõt országhatárokon át ível egy röviden Összefo-
gás néven emlegetett non-profit szervezõdés, mely a dél-
dunántúli régiót szeretné népszerûsíteni. A tagság a ter-
mészeti értékeket, hagyományokat, a környezeti nevelés
fontosságát helyezi elõtérbe. 

Az Aktív Szabadidõ és Környezeti Nevelés Dél-Dunántúli
Összefogás egy non-profit szervezõdés, amely honlapján egy,
a szolgáltatókat bemutató adatbázison, térképeken és egyéb
kiadványokon keresztül népszerûsíti a régiót, amelyet Ma-
gyarország természeti oktatási központjává kíván tenni. Tag
lehet minden szervezet vagy magánszemély, amely vagy aki a
fenti témába vágó vagy ahhoz kapcsolódó programot tud
nyújtani gyermekcsoportoknak, illetve hisz a tankönyvön kí-
vüli gyakorlati, aktív, környezeti nevelés és saját élmény ala-
pú tanulásban, abban, hogy a természet és környezetünk is-
merete és megismerése életre nevel, az egészséges életmód-
ra nevelés idõben történõ megkezdésében, a közösség- és
személyiségfejlesztés iskolapadon kívüli alakításában, a szö-
vetkezés és a hasonszõrûek összefogásának erejében.

Havonta, másfél havonta
tartanak táncházat Gyapán.
A szervezõ a PATUR Prí-
más Hagyományõrzõ Cso-
portja, mely igyekszik alka-
lomadtán különféle módon
emlékezetessé tenni egy-
egy ilyen táncházat. A nép-
zene, néptánc és a hagyo-
mányõrzés ilyenkor is fõsze-
repet kap, de megspékelik
mindezt még valamivel. Így
született a hagyományõrzõ
disznótor ötlete, hasonlóan a
borbemutatóéhoz, mese-
mondáshoz, s más – fõként
Kun Szilárd nevéhez fûzõdõ
– programhoz. Szilárd a
gyapaikban kiváló segítõkre
és házigazdákra talált, így
számos programjuk zajlik a
közösségi házban. A hagyo-
mányõrzõ disznóvágást má-
sodszor tartották, bárki
csatlakozhatott, s kedve sze-
rint ehetett-ihatott, s persze
kivehette részét a munkából
is. Közösen töltötték a kol-
bászt, hurkát, de nem csak a
disznótoros ebéd és vacsora
készült helyben, közös erõ-
vel sütöttek kenyeret, kür-
tõs kalácsot is. A gyerekek-
nek kézmûves foglalkozás
szolgált unalomûzõként, de
nem maradhatott ki a nép-
tánc és a népzene sem, sõt
mesemondó is szórakoztatta
a közönséget.

Kun Szilárd elmondta, tél
végére, tavasz elejére több
programot is terveznek, a
legközelebbi bábszínház
lesz.                                  -vt-

Táncos tor
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Fotó: Molnár Gyula (balra fent és jobbra lent), www.sunizene.hu (középen)

A zenetanár házaspár ottho-
nába készülve az ember azt
hihetné, hogy ott minden a
muzsikáról szól. A Cseke há-
zaspár lakásába lépve a vá-
lasztékos egyéni ízléstõl vezé-
relt lakberendezési ötletek, és
a falon függõ gyönyörû alko-
tások terelik el a figyelmet a
hangok világától. A legbecse-
sebb a barátok és neves mû-
vészek alkotásai között is a
nagyapa néhány mûve, és egy
„kortárs” mû, rajta picinyke
tenyér lenyomata – az alkotó
kézjegye.

– A nagypapám festõ, és a
szüleim sem képzett zené-
szek. Apám egy zenekarban
játszott, megkérdezte gye-

rekkoromban, hogy akarok-e
trombitálni. Így kezdõdött a
zenei pályám. Minden iskolá-
mat Pécsett végeztem, zenei
általános iskolába jártam,
majd a mûvészeti szakközép-
iskolát is elvégeztem. A váltás
utána történt, mert nem
trombita szakra mentem to-
vább a fõiskolára, hanem az
egyetemre ének-zeneta-
nár–karvezetés szakra. A
trombita szakot most végzem
a fõiskolán, ez a törvényi sza-
bályozások miatt vált szüksé-
gessé – meséli az elõzménye-
ket a házigazda, majd kiderül,
hogy felesége, Klára révén
került Paksra, aki itt kapott
lehetõséget a katolikus isko-
lában, így a katonaságból le-
szerelve utánajött, állás után
nézett. Paksról semmit sem
tudott azon kívül, hogy itt mû-
ködik az atomerõmû. Mára
nagyon megszerette ezt a vá-
rost. 

– Nem zsúfolt, nyugodt kis
település.  Igaz, a lehetõség is
kevesebb egy magamfajta ze-
nész számára. Habár nem il-
lene panaszkodnom, mert de-
cemberben rengeteg fellépé-

sem volt, kettõ éppen itt Pak-
son – büszkélkedik, majd so-
rolja az alkalmakat. Játszik a
Szekszárd Junior Stars Big
Band-ben és a Szekszárd All
Stars-ban is, ahova hetente
jár próbálni, és hétszer álltak
decemberben színpadra. Egy
alkalommal éppen itt Pakson.
Ehhez jön még a mûvészeti
iskolában mûködõ fúvós kvar-
tett, s a kórus, mely szintén
szívügye. A Városi Vegyes-
karral, melynek tavaly óta áll
az élén, adventi koncert kere-
tében és egy tolnai jótékony-
sági elõadáson mutatkoztak
be. – Nagyon nagy lehetõség!
Szerintem a volt évfolyamtár-
saim közül nem soknak adatik
meg, hogy kapnak egy kész
kórust. Hogy a karnagy azt
mennyire tudja a maga képé-

re formálni, nagyban függ a
betanult daraboktól. Én jazz
beállítottságú vagyok Az is
igaz, hogy jó néhány darabot
megtartottam a régi reperto-
árból, mert a jókat kár lett
volna kiselejtezni – összegzi a
jövõt is sejtetõ kijelentéssel.
Ezzel azonban még nincs vé-
ge a Cseke Gábor által nyúj-
tott zenei repertoárnak, mert
kiderül, hogy díjazott szerze-
ményeire legbüszkébb: a Ma-
gyar Jazz Szövetség által kiírt
zeneszerzõ-versenyen két-
szer indult, mindegyik alka-
lommal döntõs volt. 

A jövõrõl szólva elárulja,
hogy a kórussal lemezfelvé-
telre is készülnek, és külföldi
útra is, kórustalálkozó is lesz
a közeljövõben. Családjuk is
fontos változás elõtt áll: máso-
dik gyermekük érkezését
várják.                           

-s-

Kész kórust kapott a trombitás
Tavaly karnagyváltás történt a Paksi Városi Vegyeskar
élén. A harmincéves kórus vezetését Cseke Gábor vette
át, aki öt éve kezdte pályáját itt Pakson. Nevét azonban
már ismerhette a zeneértõ közönség a trombita révén.

A Cseke Klára vezette
Sünizene foglalkozáso-
kon népi játékok, népdalok,
szólalnak meg. Játékos rit-
musfejlesztéssel segítik a
bölcsõdés és óvódás korú
gyerekeket, hogy közelebb
kerüljenek a zene világához.
Sok-sok mondókát, dalt mu-
togatnak végig, sétálnak, ját-

szanak, és közben elõkerülnek a csörgõ-zörgõ ritmushang-
szerek is. A www.sunizene.hu honlap képekben is elbeszéli
mindezt.

Napjaink elgépiesedett világában,
amikor az olvasás és az írás mindenki
tudománya, sõt a számítógép elterjedé-
sével a kézírás kimegy a divatból, üdítõ
látvány a mûvelõdési központ nagykiál-
lítójában megnyílt tárlat. Az összeállítás
arról gyõz meg minket, hogy érték le-
het a kézi írás, és napjainkban is mûvé-
szi szintre fejleszthetõ a kalligráfia. Az
alkotások a Budapesten élõ Szalai Kata-
lin keze nyomán születtek, aki több száz
esztendeje élt elõdeihez méltó módon
köti össze az írásbeliséget a dekorativi-
tással. Élvezettel idõzik az iniciálék
megalkotásán, a családfák míves rajzo-
latán, a címerek és oklevelek pompás
harmóniába komponált megjelenítésén,

parányi akvarellképeinek sajátos álom-
világán. Bár az eredmény hasonlatos, a
munka mégsem úgy folyik, mint régen.
– Teljesen hétköznapi eszközeim van-
nak, talán csak a merített papír kivétel,
meg a betûíró ecseteim, amelyek végét
én alakítom ki. Egyébként víz alapú fes-
tékekkel dolgozom és tussal – meséli
Katalin, akihez egyre többen fordulnak,
hogy méltó módon jelenítse meg a csa-
ládi címert vagy a családfát. Újabban
önkormányzatok is felkérik a feladatra,
hogy XXI. századi kódexíróként a tele-
pülés történetét örökítse meg. Dédelge-
tett terve, hogy létrehozza az ország
legjelentõsebb városainak históriájából
álló kézzel írott könyvet.
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Az Energetikai Szakközép-
iskola és Kollégium (ESZI)
emelt és középszintû képzést
biztosít a jelentkezõk számá-
ra. Elõször érettségi bizo-
nyítványt, majd szakirányú
végzettséget szerezhetnek az
arra érdemes diákok. A to-
vábbtanulási arány is kiemel-
kedõ, egyes szakokon 80-
85%. Mûszaki és gazdasági
szakterületen folyik az okta-
tás, hat szakmacsoportban.

Az informatikai szakmacso-
portra jelentkezõk a progra-
mozó, illetve a szoftverüze-
meltetõ képzések közül vá-
laszthatnak, melyek során el-
sajátíthatják a számítástech-
nika alapjait és a különbözõ
irodai szoftverek magas szin-
tû kezelését, valamint grafi-
kai, számítástechnikai háló-
zatokkal és operációs rend-
szerekkel kapcsolatos isme-
retekre tehetnek szert. A
technikumi évek alatt a nem-
zetközileg elismert CCNA bi-
zonyítvány megszerzésére
nyílik lehetõségük, mely a
számítógépes hálózatokról
szerzett széles körû ismere-
teikrõl ad tanúbizonyságot.

Az elektrotechnika–elektro-
nika szakmacsoportos tanulók
a gyengeáramú elektronika
magas fokú ismeretét sajátít-
hatják el a színvonalas számí-
tástechnikai tudás mellett. Az
informatika szakmacsoport-
hoz hasonlóan jelentkezhet-
nek a CCNA vizsga letételére.

A gépész szak további két
képzést kínál a hagyományos
gépésztechnikus szakirány
mellett: a gépipari számítás-
technikai technikus, illetve a
gyártástechnológus-techni-
kus szakmát. A tanulók olyan
érdekes tantárgyakat tanul-
nak, mint pl. a mechanika, az
anyag- és gyártásismeret és
az elektrotechnika. Tanulmá-
nyaik utolsó éveiben megis-
merkednek a robottechniká-
val, az irányítástechnikával
és a minõségbiztosítás alapja-
ival, valamint a munkajoggal

és a vállalkozási ismeretekkel
is.

A környezetvédelem és víz-
gazdálkodás szakmacsoport
célja környezetvédelmi tech-
nikusok és környezetvédelmi
méréstechnikusok képzése,
akik késõbb környezetvédel-
mi hatóságoknál, települési
önkormányzatoknál, nukleá-
ris létesítményeknél folytat-
hatnak érdemi munkát.

A gazdasági-szolgáltatási
szakterületen a közgazdasági
és az ügyviteli képzésre je-
lentkezhetnek a nyolcadiko-
sok. A felvett tanulók egy
osztályban kezdik meg tanul-
mányaikat, az eltérõ szakmai
képzés a harmadik évfolyam-
ban kezdõdik. Az ügyviteli
csoportban szövegfeldolgo-
zást, informatikai alkalma-
zást és szakmai idegen nyel-
vet, míg a közgazdasági cso-
portban elméleti és üzleti
gazdaságtant tanulnak a diá-
kok. A képesítõ vizsga letéte-
lével az ügyviteli képzés me-
nedzserasszisztens vagy eu-
rópai üzleti asszisztens képe-
sítést, a közgazdasági képzés
pedig pénzügyi-számviteli
ügyintézõ vagy irodavezetõ
végzettséget ad.

Az iskolában emelt óra-
számban folyik a rendkívüli
fontosságú idegen nyelvi ok-
tatás német és angol nyelv-
bõl, a gazdasági irányultságú
osztályban mindkettõ. A ta-
nulók letehetik a nemzetközi
számítógép kezelõi ECDL
vizsgát is. 

Az ESZI közismert kiemel-
kedõ technikai felszereltségé-
rõl: nyolc gépterem áll a diá-
kok rendelkezésére, ahol az
internet használatára is lehe-
tõség nyílik, a gazdasági szak-
macsoporton tanulók a taniro-
dában egy valóságos gazdasá-
gi környezet szimulációjával
sajátíthatják el a gyakorlati
tudást, emellett az iskola
nagyméretû, 500 férõhelyes
sportcsarnokkal rendelkezik,
mely a testnevelésórák mellett

délutáni sportfoglalkozások
helyszíne is. Az iskola sport-
klubja a Diák Sportegyesület,
ahol kosárlabda, foci, tenisz,
kézilabda és természetjáró
szakosztály mûködik. Az új-
ságírásra kedvet kapó nebulók
az ESZIRAT-ban publikálhat-
ják írásaikat. Az ESZI a vidé-
ki tanulók kollégiumi elhelye-
zésérõl is gondoskodik. Ke-
csegtetõ tény, hogy az arra ér-
demes tanulók szociális vala-
mint tanulmányi ösztöndíjban
részesülnek, illetve az iskola
ünnepségein értékes ajándé-
kok lelnek gazdára idõrõl-idõ-
re. A tanulók télen sítáborba
mehetnek, nyáron olaszorszá-
gi, illetve görögországi kirán-
duláson vehetnek részt.

Az eddigi felvételi rendszer
megváltozott, idén már az
összes szakon lesz felvételi a
központi felvételi mellett.
Február 22-én a jelentkezõk
magyar nyelvbõl és matema-
tikából teljesítenek, és szóbe-
li beszélgetésen vesznek
részt, ahol a kommunikációs
képességet és a megjelenésre
fordított figyelmet mérik fel.

A nagy múltú Vak Bottyán
Gimnázium a nyolcadikosok
számára négy évfolyamos, il-
letve öt évfolyamos nyelvi
elõkészítõ képzést kínál. A
közismereti tárgyak, az ide-
gen nyelvek és a speciális
tantárgyak ismeretanyagá-
nak magas szintû elsajátítá-
sára nyílik lehetõségük az itt
tanulóknak, ezt bizonyítják
az érettségi eredmények és
a továbbtanulási arányszám-
ok is.

A 2008-2009-es tanévben
résztvevõ tanulók a nyelvi
elõkészítõ képzés után hu-
mán, illetve reál (matemati-
ka, informatika) képzésben
részesülnek.

A négy évfolyamos képzésre
jelentkezõk szintén humán
vagy reálszakon végezhetik
tanulmányaikat. A nyelvi elõ-
készítõ képzés esetében az

idegen nyelv oktatása emelt
óraszámban, kiscsoportos for-
mában történik, és az elõké-
szítõ osztály elvégzése után is
megmarad ez az óraszám, így
alapos felkészítésben vehet-
nek részt a diákok, megala-
pozva ezzel a közelgõ idegen
nyelvi érettségi vizsgák és
nyelvvizsgák eredményessé-
gét. A kötelezõkön túl az in-
tézmény lehetõséget biztosít
további nyelvórák felvételére
tanfolyami formában. A köte-
lezõ angol és német nyelv mel-
lett a diákok latinul és oroszul
is tanulhatnak, valamint tan-
folyami formában az ógörög, a
francia és az olasz nyelv elsa-
játítására is lehetõség nyílik.

A VBG nemzetközi kapcso-
latainak köszönhetõen a diá-
koknak esélye van az intenzív
nyelvtanulásra és a cserediák
programokon való részvétel-
re. Az iskola kilenc országgal
tart fenn kapcsolatot.

Az ESZI-hez hasonlóan a
diákok itt is szerezhetnek
ECDL bizonyítványt. 

A hagyományok fenntartása
és ápolása fontos szempont az
iskola profiljában a folyamatos
megújulás mellett. A gimnázi-
umban többek között irodalmi
önképzõkör, képzõmûvészeti
kör, színjátszó kör, újságíró
szakkör tevékenykedik. Ki-
emelkedõ eredményeket ért el
az iskola kórusa nemzetközi
szerepléseivel, amellett, hogy
a városi és intézményen belüli
események, ünnepségek
résztvevõje is. A diáksportkör
tagjai a röplabda, a kosárlab-
da, az atlétika, valamint a tánc
és ugrókötél csoportban fej-
leszthetik képességeiket; az
utóbbi csoport fejlõdését és tu-
dását a regionális „Ki mit tud”
aranyminõsítésének megszer-
zése is bizonyítja. Az iskola té-
len sítábort, nyáron vízitábort
szervez.

Az iskolában emellett hat
évfolyamos, valamint felnõtt-
képzés is folyik.

(Folytatás a 13. oldalon)

Paksi pályaválasztási körkép
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Fotó: Bodó Katalin

Már hagyomány, hogy
Dunakömlõdön a faluházban
gyakran kerül sor olyan kiál-
lításra, melynek keretében
helyi lakos mutatja be alko-
tótevékenységének termé-
sét. Olyankor eljönnek a
megnyitóra a rokonok, bará-
tok, munkatársak is, hogy
együtt örüljenek a sikernek.
Haas Katalin Kreatív otthon
címû kiállításán sem történt
ez másként, csak ezúttal
még többen érkeztek, mint
máskor. Ennek oka nem csu-
pán az, hogy Katalin népes
családjában négyen voltak
testvérek, hanem az is, hogy

munkahelyén – a dunaföld-
vári Szent András Otthon-
ban, ahol könyvelõként az
ott élõ idõsek pénzügyeit
rendezi – nagy tiszteletnek
örvend. Arról, hogy a meg-
becsülés nem egyoldalú, az is
tanúskodik, hogy kiállításán
Bán Sándor gobelinjei is he-
lyet kaptak. Katalin hívta õt
meg, mert tudta, hogy a bá-
csi örömmel mutatná be, mi-
vel tölti napjait az otthon fa-
lai között.  

– Abban az idõszakban
kezdtem foglalkozni ilyesmi-
vel, amikor a kicsikkel ott-
hon voltam. A gyerekek már
megszokták, hogy mindig
készítek valamit. Elég ott-
honülõ típus vagyok, ez
nyújtja nekem a kikapcsoló-
dást szabadidõmben. Na-
gyon örülök, amikor elkészül
egy-egy újabb darab – mesé-
li a megnyitó elõtt. Jut ezek-
bõl a rokonoknak, ismerõ-
söknek, a játékokat a család
gyerekeinek készíti, kihívás
számára, hogy meg tudja-e

oldani. Cserébe a rokonok és
a kollégák gyakran szállítják
neki a mintákat, ötleteket.
Katalin lakását szebbnél-
szebb faliképek díszítik, az
ebédlõben a zsályát és a cit-
romfüvet ábrázoló hímzések
és asztalterítõ ékeskedik, de
van saját készítésû fürdõle-
pedõje és köténye is. – A fa-
liképek java része kereszt-
szemes technikával készült,
ezt jobban szeretem, mint a
gobelint. A képterveket leg-
többször magam találom ki,
bár gyakran elõfordul az is,
hogy különbözõ újságokból
merítek ötletet, de csak azzal
dolgozom, amelyik megfogja
a fantáziámat, belekombinál-
hatom a saját elképzelése-
met is. Ma már a képek ke-
retezését is meg tudom olda-
ni magam – büszkélkedik,
majd elsiet, mert öltöznie
kell: a megnyitón fellép az
áprilisban alakult Duna-
kömlõdi Néptánc Együttes-
sel is, melynek alapító tagja.

-s-

Katalin kreatív otthona
(Folytatás a 12. oldalról)

A jelentkezési lap beküldési
határideje 2008. február 16.,
de a nyolcadikosoknak ezt
megelõzõen decemberben
egy egységes írásbeli vizs-
gán kellett részt venniük.

A Paks körzetébe tartozó
biritói I. István Szakképzõ
Iskola szakközépiskolai és
szakképzõ OKJ-s képzéseket
egyaránt indít a 2008-2009-es
tanévben. A szakközépisko-
lai képzés az informatika sza-
kon folyik, ahol a tanulók
terv- és gyártási dokumentu-
mok készítését tanulják szá-
mítógépes tervezõ progra-
mok segítségével. A szakis-
kolai képzés szélesebb körû,
itt a diákok öt szakmacsopor-
ton belül több szakképzésen
vehetnek részt: építészet
szakmacsoportra jelentke-
zõk a kõmûves, illetve a festõ,
mázoló és tapétázó képzéssel
szerezhetnek OKJ képesí-
tést, a könnyûipari szakma-
csoportosok nõi szabó, illetve
kárpitos képzésben részesül-
nek, a faipari szakmát tanu-
lók az ács-állványozó, az épü-
letasztalos és a burkoló cso-
portra oszlanak. A gépész
szakosoknak széleskörû vá-
lasztási lehetõségük van. Je-
lentkezhetnek az épületgé-
pészeti csõhálózat- és beren-
dezés-szerelõ, az épület-, a
szerkezet- illetve a géplaka-
tos, a gépi forgácsoló, a szer-
számkészítõ és a hegesztõ
csoportba. Legvégül a keres-
kedelem-marketing, üzleti
adminisztráció szakmacso-
portosok élelmiszer- és vegyi
áru eladó képesítést szerez-
hetnek.

Az iskola az érettségi meg-
szerzése után technikusi vég-
zettség megszerzését bizto-
sítja tanulói számára épület-
gépész-, gyártástechnológi-
ai-, valamint magasépítõ-
technikus képzés keretében.

Az intézmény 2008. január
28-án pályaválasztási nyílt
napot tart az érdeklõdõk szá-
mára.

-ms-

Nem szorul különösebben bi-
zonyításra: a kortárs képzõ-
mûvészetnek ma még nem
túl népes a közönsége. Hosz-
szan kereshetnénk ennek
okait, de talán ennél is fonto-
sabb a továbblépés, a helyzet
kezelése. A Paksi Képtár elõ-
adásokat, filmvetítéseket
szervez a felnõttek számára,
de a távoli jövõre is gondol: az
„utánpótlás-nevelést” a négy-
öt éveseknél kezdi. Az ovisok-
kal foglalkozik a Paksi Kép-
tárban Szabics Ágnes képzõ-
mûvész, aki múzeum-kom-
munikációs programjaival a
Szépmûvészeti Múzeumban
és egyéb kiállítóhelyeken is
nevelgette már az ifjú közön-
séget. – Ez látszólag nem
közvetlen kapcsolatteremtés,
hisz nem a felnõtt közönség-
nek szól, de hosszú távon

csak az ilyen programok ve-
zetnek eredményre, így lehet
elérni azt, hogy a jövõ tárla-
tainak nyitott, érdeklõdõ kö-
zönsége lehessen. Én abban
különbözöm a mûveket értel-
mezõ és magyarázó mûvé-
szettörténészektõl, hogy a
gyerekeket az alkotás folya-
matába avatom be, ezáltal ke-
rülnek majd közelebbi kap-
csolatba mások mûveivel. De
szerintem minden más meg-
oldás is jó, ami segít abban a
látogatónak, hogy érdeklõdõ-
vé, nyitottá váljon – összegzi.

Nem maradtak rendezvény
nélkül a nagyobbak sem, akik
számára a Tehetséges Paksi
Fiatalokért Alapítvánnyal
közösen szervezett budapesti
kirándulást a képtár. Az öt
paksi iskolából mintegy
negyvenen tettek látogatást

a Szépmûvészeti Múzeum-
ban, ahol koruknak megfelelõ
tárlatvezetést kaptak.

Hogy a jövõ generáció mû-
vészeti nevelését milyen fon-
tosnak tekinti az intézmény,
az a honlapján is részletezett
múzeumpedagógiai célkitû-
zésekbõl, az oktatási intéz-
ményekkel kötött együttmû-
ködési megállapodásból is ki-
olvasható. Prosek Zoltán, a
Paksi Képtár mûvészeti veze-
tõje elmondta, hogy a közel-
jövõben újabb kirándulásra
szeretnék invitálni az ifjakat
a reneszánsz év alkalmából, a
február 21-én Pakson nyíló
Vasarely kiállításhoz is több
elõadás kapcsolódik majd, az
óvódások számára pedig foly-
tatódnak a meseutazással
tarkított kreatív helyi prog-
ramok.                                -s-

Apróságok a képtár falai közt
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Fotók: TelePaks Városi Televízió

ÚJVÁRI DÁVID
Egy olyan idõszakban nõt-
tem fel, amikor rengeteg le-
hetõsége volt a gyerekek-
nek. ’80-ban, mikor ideköl-
töztünk, az általánosban
rengeteg szakkör mûkö-
dött, csomó sportág között
választhattunk. Akkor ala-
kult a Tûzvirág gyerek-
együttese is. 

Én is belekaptam minden-
be, a tánc csak gimnazista-
ként kezdett komolyan fog-
lalkoztatni. Késõbb büszke,
lázadó tinédzserként meg-
fordult a fejemben, hogy
Budapesten próbálok sze-
rencsét, de a Tûzvirágban
eltöltött évek miatt egyre
jobban kötõdtem Pakshoz. 

Paks fiatal város. Ennek el-
lenére rengeteg dolgot fel tu-
dunk mutatni. A sport terén a
cselgáncsot, a sakkot, a ko-
sárlabdát, a kajak-kenut és
még sorolhatnám. A kulturá-
lis élet is rendkívül pezsgõ. A
zeneiskolások, a táncosok, az
irodalmárok, a festõk, mind-
mind messze viszik a város
hírét. Számtalan példaértékû
ember él itt, akiket lehet kö-
vetni. Itt van például Kovács
Anti, Kozmann Gyuri. És a
sor folytatható…

GUTAI ISTVÁNNÉ
Paks a szülõvárosom. En-

nek ellenére felnõttként is-
mertem csak meg igazán. Ta-
lán azért, mert 18 éves ko-
romban elkerültem, és csak
30 évesen, a visszatérésem-
kor kezdtem tudatosan fog-
lalkozni azzal, ami körülvesz.  

A Duna szerves része volt
az életünknek. Ott történt a

mosás, a tisztálkodás, a haj-
mosás. Nagymosáskor egész
napra leköltöztünk a partjá-
ra, ami kicsit ünnepi is volt,
mert levittük az ételt is ma-
gunkkal.  A régi Paks nagyon
szép volt. Ellentétben a mai
állapotokkal a Duna-part
megközelíthetõ volt. Gimná-
ziumba menet a Tavasz utcá-
tól végig a fák árnyékában le-
hetett gyalogolni. Ma a vá-
rosházától a Jézus Szíve
templomig egyetlen fa sincs a
fõutcán. Ez amúgy is a város
legrondább utcája, ha pályá-
zatot írtak volna ki, hogy ho-
va kerüljenek a legrondább
épületek, akkor sem lehetett
volna jobban megtervezni. 

Ha a gyerekkori hangulatot
nem is, de az árnyat adó fákat
még szeretném nyugdíjas-
ként megélni itt, Pakson.

dínó

Az én városom

Egy település mindennapjai-
nak kulturális életében, a
kulturált életmód igényének
kialakításában, lehetõségei-
nek megteremtésében nél-
külözhetetlen egy feladatát
nem puszta pénzkereseti le-
hetõségnek, hanem hivatás-
nak, életprogramnak tekintõ
személy fáradságot nem is-
merõ munkája. Az idõsebb
paksiak, vagy azok, akik is-
merik városunk mûvelõdés-
történetét, pontosan tudják,
hogy Németh Mihály egész
élete errõl szólt, ezt bizonyí-
totta. Nem volt országos hí-
rû, iskolát teremtõ pedagó-
gus, hanem fáradhatatlan
munkása annak, hogy egy
település fiataljaiban feléb-
ressze a tudás, a mûvelõdés
vágyát, s személyes példájá-
val igazolja ennek lehetõsé-
gét. Az pedig, hogy ezt a
gyerekek értékként, köve-

tendõ példaként értelmezik,
örömmel s reménnyel tölthet
el bennünket.

Németh Mihály Pakson
született 1886-ban. A paksi
polgári iskola elvégzése
után a bajai tanítóképzõben
kapta meg oklevelét 1906-
ban, s még ebben az évben
állást kapott a paksi községi
elemi iskola segédtanítója-
ként, majd tanítóként, illet-
ve 1939-tõl 1946-ig az elemi
iskola igazgatójaként dolgo-
zott 1948-ban bekövetke-
zett nyugdíjazásáig. Fõállá-
sa mellett még folyamato-
san tanított az ipari tanuló
iskolában mértant, rajzot és
államismeretet, és 1913-
1917 között óraadóként
éneket a polgári fiúiskolá-
ban is. Évtizedeken át
könyvtárosa volt a Múzeu-
mok és Könyvtárak Orszá-
gos Tanácsa által 1913-ban

adományozott könyvtárnak,
mely Paksi Népkönyvtár
néven mûködött a Kereszt
utcában, s minden vasárnap
délután kölcsönzési idõt
tartott.

Mint kiváló hegedûs és te-
norista alapító tagja volt az
1908-ban megalakult Paksi
Zenetársaságnak, úgyszin-
tén az ebbõl alakult Paksi
Ének- és Zeneegyesületnek,
hegedûtanárként rendszere-
sen vállalt magántanítványo-
kat is.

1919-ben alakult meg Pak-
son a Hangya Szövetkezet,
Kovács Sebestyén Endre el-
nökletével, melynek alakulá-
sától 1931-ig Németh Mihály
látta el az ügyvezetõ-igazga-
tó feladatkörét. Tisztségvi-
selõje volt a paksi pedagógu-
sok szakszervezetének, ve-
zetett borászati szaktanfo-
lyamokat, tanított az ismét-

lõiskolában, s nyugdíjasként
1955-tõl 1957-ig az I. sz. Ál-
talános Iskola napközi ottho-
nában is dolgozott. Kevés
olyan paksi lakost lehetett
találni, aki az õ hosszú, köz-
tiszteletnek örvendõ, tevé-
keny élete során nem került
volna vele személyes kapcso-
latba.

Németh Mihály 1966. április
16-án halt meg, sírja a Kálvá-
ria temetõben található. 

Fia, dr. Németh Imre, Paks
monográfusa folytatta apja
munkásságát, várostörténeti
publikációinak sorozata mára
a helytörténettel foglalkozók
számára nélkülözhetetlen és
megkerülhetetlen forrás.

Irodalom: Dr. Németh Im-
re-Somogyi György-Dr.Koch
József: Paks nagyközség mo-
nográfiája, A paksi Deák Fe-
renc Általános Iskola jubile-
umi évkönyve 1875-2000,
13.o. Paksi Hírnök, 1993.
március 24. Dr. Németh Im-
re: Emlékezzünk régiekrõl,
8-9.o.

Kernné Magda Irén

Híres paksiak, paksi hírességek

Németh Mihály



Szülei györkönyiek ugyan,
de õ már Pakson nevelke-
dett. A háború, s az azt köve-
tõ megpróbáltatások nem
kerülték el a családot. Õ csak
elmondásból ismeri a kitele-
pítéssel, üldözéssel kapcsola-
tos történeteket, de így is
meghatározó élmény számá-
ra, amit a szüleinek át kellett
élni. Szerencsének tartja,
hogy neki már boldog gyer-
mekkora volt. Mikor a Be-
zerédjben tanult, még atléti-
kára is futotta az idejébõl,
késõbb a gimnáziumban már
csak a tanulásra koncentrált.
Fõleg a reáltárgyak érdekel-
ték, elsõsorban a kémia,
melynek szeretetét tanára,
Csajáginé Nikl Katalinnak is
köszönheti. Jövõje nagyjából
ennek megfelelõen alakult,
felvették a JATE kémia-fizi-

ka szakára. Azért nagyjából,
mert két év után, kihasznál-
va az adódó lehetõséget, a fi-
zikát filozófiára cserélte, a
kémiát persze megtartotta.
Miután végzett, kémia sza-
kos tanárként kapott állást
Dombóváron. Kicsit olyan
volt ez számára, mint egy
számûzetés. Miközben csa-
ládja, ismerõsei Pakson vol-
tak, õ az albérletben sokat
volt egyedül, s idõnként ma-
gányos is. Mindez három
évig tartott, s nagyon örült,
hogy vége lett. Utólag úgy
gondolja, hogy az a három év
sem volt haszontalan. Egy-
kori iskolájába így némi ta-
pasztalattal tért vissza, nem
pedig pályakezdõként, az is-
kolapad másik oldaláról. Ne-
ki egész biztosan, de talán
egykori tanárainak is köny-

nyebben ment így az új hely-
zethez való alkalmazkodás.
Kémiát, filozófiát és elegen-
dõ nyelvtanár híján németet
is tanított. Munkáját nagy
lelkesedéssel végezte, a köz-
gazdasági egyetemen német
nyelvtanári diplomát szer-
zett, a tanórákon felül tehet-
séges gyerekekkel foglalko-
zott. Utóbbiak közül többen
már orvosi, illetve vegyész
diplomát szereztek, és na-
gyon büszke rájuk. A tanu-
lást késõbb sem hagyta ab-
ba, elõbb számítástechnikai

programozó végzettséget
szerzett, majd a könyvtár
szakot is elvégezte, igaz,

hogy utóbbi esetben
a szakdolgozat még
várat magára. Úgy
véli, igazgatóhelyet-
tesi kinevezése a kol-
légák körében nem
okozott különösebb
meglepetést, õ maga
pedig igyekszik a le-
hetõ legjobban vé-
gezni az új feladato-
kat is. A tanítás ért-
hetõ módon háttérbe
szorul, új munkakö-
rében fõleg admi-
nisztrációs teendõket
lát el. Az õ feladata a

beiratkozás, az érettségire
jelentkezés, a tanulmányi
eredmények nyilvántartása,
órarendet készít, részt vesz a
tanterv és a pedagógiai
program kidolgozásában,
módosításában. Jelenleg is
foglalkozik tehetséges fiata-
lokkal, akiket név szerint is
megemlít: Szécsényi Ágnes,
Lamm Lotti és Haaz Dóra
több tanulmányi versenyen
bizonyították már, hogy ér-
demes dolgozni velük. Szá-
mára az olvasás, tévénézés
jelenti a kikapcsolódást. Az
iskolában akkora a nyüzs-
gés, hogy otthon inkább a
csendet, nyugalmat keresi.
Leginkább Chaim Potok és
Hermann Hesse mûveit ked-
veli, a televízióban pedig Lé-
vai Balázs, Vámos Miklós
mûsorait nézi szívesen, és
rendkívül élvezettel hallgat-
ja Lukács Béla fizikus gon-
dolatait a világegyetem ke-
letkezésérõl és mûködésérõl.
Van egy cicája, de két éve be-
fogadta a szülei két cicáját is,
azóta mindhárman család-
tagnak számítanak. Hosszú
távú terveket nem szõ, a je-
len teljesen lefoglalja. Min-
denesetre igyekszik minél
jobban ellátni újdonsült fel-
adatát, és a jövõben is segí-
teni szeretné a fiatalokat,
hogy tehetségüket minél
jobban ki tudják bontakoz-
tatni. -gyuri-

Benedeczky nagypapa meg-
tanította fiának a sakkjáték
alapjait, majd két unokájá-
nak, Máténak és Lehelnek is.
A családi csapat legeredmé-
nyesebb sakkozója a tízéves
Lehel. Elsõ osztályosan ke-
rült az ASE sakkosztályába,
mestere Molnár Béla volt, je-
lenleg Vidéki Sándor mester-
nél edz, heti két alkalommal.
A fiú kiemelkedõ tehetség,
korosztályában az országos
elsõ tíz között szerepel, de
tízévesen felnõtt versenye-
ken is indul, eredményesen.
Városi, megyei, országos és
nemzetközi megméretteté-
sek rendszeres résztvevõje.

Egy jelenleg is tartó korosz-
tályos versenysorozatban az
eddigi négybõl hármat meg-
nyert. Elmondása szerint a
sakkjátékot azért szereti,
mert türelemre tanít, éles lo-
gika és elõrelátó gondolko-
dás szükséges hozzá. Ezek-
bõl következõen Lehel alap-
vetõen nyugodt, kiegyensú-
lyozott természet, s a
Bezerédj Általános Iskola

harmadik osztályosa kitûnõ
tanuló is.  Szereti a magyart,
de kedvence a matematika,
tanítója Bányai Katalin sze-
rint a kisfiú kritikai érzéke
fejlettebb a korosztályánál,
éleslátásban, az összefüggé-
sek felismerésében kiemel-
kedõ. Továbbá szorgalmas,
megbízható, s ezt Molnár Bé-
la mester is megerõsítette.
Lehel a szellemi munkát
úszással, kerékpározással
egészíti ki, szabadidejében
olvas, zenét hallgat, a számí-
tógépen pedig újra a sakkjá-
ték az elsõ. Helyi versenyek-
re a nagypapa is elkíséri, tá-
volabb lehetõség szerint
édesapja. Otthon is gyakran
ülnek sakktáblához, s a kisfiú
azt is elárulta, hogy anyukája
is tud sakkozni.              bézsé

Tehetségesek, fiatalok

Benedeczky Lehel
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Egykor a Vak Bottyán Gimnázium diákja volt Binder
Klára, néhány évvel késõbb az iskola pedagógusa, jelen-
leg az intézmény igazgatóhelyettesi teendõit látja el. A
hírverést nem túlzottan kedveli, a háttérmunka mindig
is közelebb állt hozzá. Otthonülõ típus, az iskolai
nyüzsgés után értékeli a csendet, nyugalmat. 

Jó napot, mi újság?

Binder Klára
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Fotó: Molnár Gyula

A 2007/2008-as labdarúgó-
bajnokság tavaszi küzdelem-
sorozatára hazai környezet-
ben kezdte a felkészülést
Gellei Imre együttese. A Fe-
hérvári úti sporttelep sala-
kos pályáján, valamint az
ASE sportcsarnokban folyt a
munka. Egy hét után edzõtá-

borba vonult a PFC. Erre a
Paksi Atomerõmû Zrt. Bala-
tonfüredi Rehabilitációs
Központja minden évben ki-
váló körülményeket biztosít.
A teremedzések a helyi
sportcsarnokban zajlanak,
míg az edzõmérkõzéseket a
Veszprém mûfüves pályáján
játsszák a paksi zöld-fehér
játékosok.  – Azok a labdarú-
gók, akiknek nem volt érté-
kelhetõ teljesítményük, ter-
heléses vizsgálaton vettek
részt, hogy pontos képek
kapjunk erõállapotukról.
Labda nélküli koordinációs
gyakorlatokat végeztünk Si-
mon Balla István vezetésé-
vel, mert gyorsabbá, dinami-
kusabbá szeretnénk tenni a
csapatot – mondta el Gellei
Imre, a Paksi FC vezetõ-

edzõje. Ami a sérülteket ille-
ti, Márkus Tibort december-
ben mûtötték, már futóedzé-
seket végez, Tököli Attila és
az újonnan igazolt Weitner
Ádám térdszalag-problé-
mákkal küzd, míg Molnár
Zoltán ráesett a farcsontjára,
ezért õ is könnyített edzése-
ket végez, mindannyian
Váczi László keze alatt dol-
goznak jelenleg. A Veszprém
ellen játszott elsõ felkészülé-
si mérkõzésén 3:2-re gyõzött
a paksi csapat. – Örülök a há-
rom gólnak, óriási mezõnyfö-
lényben játszottunk, az ellen-
fél azonban néhány megug-
rásából két gólt lõtt. Egyik
edzõmérkõzésünkre sem ké-
szülünk különösebben, most
nem az eredményen van a
hangsúly. Január 22-én a

Felcsút ellen lépünk pályára
Veszprémben, majd a bala-
tonfüredi edzõtábor zárása-
ként Soroksáron mérkõzünk
a másodosztályú csapattal.
Az eddig elvégzett munkával
elégedett vagyok, de dicsérni
nem szeretnék senkit, min-
denki tudja, mi a dolga – fo-
galmazott a vezetõedzõ. A
tervek szerint a csapat feb-
ruár 4-tõl 10-ig a horvátor-
szági Porecsben edzõtáboro-
zik majd. A programban há-
rom mérkõzés szerepel, de
hogy mely csapatok ellen,
még nem tudni. Február 16-
án Székesfehérváron már Li-
gakupa mérkõzés vár a paksi
legényekre, majd a követke-
zõ szerdán újabb, Siófokon.
A Soproni Liga tavaszi elsõ
fordulóját február 23-án ha-
zai környezetben a Zalaeger-
szeg ellen vívja a Paksi FC.     

efgé

Porecsbe készül a Gellei-gárda

Az NB I-es férfi kosárlab-
da-bajnokság 13. fordulója
nem hozott szerencsét az
Atomerõmû SE csapatának.
Az viszont, hogy a 13-as
szerencsétlen szám, csak a
babonásoknak adhat ma-
gyarázatot a MAFC elleni
zakóra. Az életben vagy
akár a versenysportban, aki
a babonára alapoz, annak
nem sok babér terem, mint
ahogy a paksi csapatnak
sem termett a Gabányi
sportcsarnokban. Félidõig
még úgy-ahogy érvényesült
a papírforma, húsz perc
után két pont elõnye volt az
Atomnak. A harmadik ne-
gyedben aztán borult papír-
forma. A MAFC öt perc
alatt 18 pontot dobott, az
ASE négyet. Sabáli Balázs
vezetõedzõ ekkor idõt kért,
megpróbálván felrázni csa-
patát Csipkerózsika-álmá-
ból. Sajnos nem járt ered-
ménnyel. Robogott tovább a
MAFC, és tíz perccel a vége
elõtt eldõlt a mérkõzés. Az
utolsó negyed mindössze

arra volt jó, hogy a méretes
zakóból „csak” kínos vere-
ség legyen. MAFC–ASE
88-75 (13-15, 27-27, 33-9, 15-
24).

Következett tíz nap pihenõ
és egy edzõmérkõzés a
Kecskemét ellen, Univer
gyõzelemmel Pakson. A
szakvezetés közben elkö-
szönt Johny Graytõl. Lehet-
séges utódként érkezett
Kendrick Johnson. Denis
Toroman végleges szerzõd-
tetése sem dõlt még el.

A 14. fordulóban a Nyír-
egyháza látogatott Paksra.
A találkozó hazai kosarak-
kal indult, az elsõ percek-
ben még az ASE-nél volt az

elõny, a vendégek azonban
átvették a vezetést, és szép
fokozatosan elhúztak. A
második negyedben sike-
rült faragni a hátrányból,
annak ellenére, hogy sok
volt az eladott labda és a
rossz hárompontos kísérlet.
A folytatásban fej-fej mel-
lett haladtak a csapatok, és
a harmincadik perc végére
a vezetést is átvette az
ASE. A Nyíregyháza azon-
ban nem adta fel, és szívó-
san küzdve tartotta a lé-
pést. A negyedik negyed
elején Toroman két nagyon
fontos triplával végre muta-
tott is valamit a tudásából.
Két perccel a vége elõtt

még döntetlen volt az állás,
azonban Mészáros Zalán
vezérletével jól hajrázott az
ASE, és a biztos kézzel ér-
tékesített büntetõknek, va-
lamint a kíméletlenül bezsá-
kolt ziccereknek köszönhe-
tõen 72-65-re nyerte a talál-
kozót. ASE – Marso-Vagép
NYKK 72-65 ( 14-20, 17-12,
17-14, 24-19 ).

A paksi csapatból Gulyás
volt a legeredményesebb 18
ponttal, Csaplár-Nagy 14/6,
Toroman 11/9, Mészáros 10,
Murry 9/3, Horváth Z. 8,
Kiss Zs. 2 találatig jutott.
Az új szerzemény Kendrick
Johnson 12 perc 15 másod-
perc játéklehetõséget ka-
pott, pontot nem szerzett. –
Nagyon rossz dobószáza-
lékkal nagy nehezen nyer-
tünk, de most ez a legfonto-
sabb – sommázta a látotta-
kat Sabáli Balázs vezetõ-
edzõ.

A következõ fordulóban az
Albacomp–ASE mérkõzés-
re január 26-án kerül sor.

joko

Kínos vereség, majd kínkeserves gyõzelem

Nem bírt ellenfelével az ASE U20-as férfi kosárlab-
dacsapata. A Nyíregyháza elleni találkozón az elsõ negye-
det három ponttal nyerték a paksi fiatalok, míg a második
és harmadik negyed is döntetlennel zárult. Az utolsó tíz
percben jobban céloztak a vendégek, ami egyben a gyõ-
zelmet is meghozta számukra. ASE–Marso-Vagép NYKK
55-60 (15-12, 10-10, 20-20, 10-18). Az atomerõmû csapatá-
ból Morgen Ferdinánd (19/9) és Medve Máté (18/3) volt a
legeredményesebb. 
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Fotó: Molnár Gyula

A 2007-es évben három re-
gionális bajnokságon, a ma-
gyar bajnokságon és egy
Európa-kupán indultak a
Paksi Sportegyesület karate
versenyzõi. A tradicionális
shotokan karate mûvelõi
csapatban és egyéniben is
sok értékes helyezést sze-
reztek az év folyamán. A
nagykanizsai és székesfe-

hérvári regionális bajnoksá-
gon egyaránt a második he-
lyet szerezte meg a PSE,
míg a keszthelyi versenyen
a dobogó tetejére állhattak
fel Záborszki Zoltán tanít-
ványai. A Székesfehérváron
megrendezett magyar baj-
nokságon a házigazdák mö-
gött végezve az ezüstérmet
sikerült megszerezni. Az
Egri Vasas által Bükkáb-
rányban megrendezett Eu-
rópa-kupán szlovén, román,
ukrán, angol, és magyar
csapatokat legyõzve végzett
az elsõ helyen a paksi csa-
pat. Ambrus Attila révén vi-
lágbajnoki résztvevõje is
volt a szakosztálynak. A
spanyolországi Torréban
megrendezett vb-n Ambrus
csapatban a negyedik, egyé-

niben pedig a hatodik he-
lyen végzett. 

– Nyolcvan nõi és férfi ver-
senyzõvel dolgozom, közülük
16 felnõtt, a többiek tízéves-
tõl felfelé különbözõ korosz-
tályúak. Az edzéseket három
helyen, Pakson, Bogyiszlón
és Szekszárdon tartjuk. Te-
remgondokkal küzdünk, a
Deák Ferenc Általános Isko-
lában vagy a röplabdásokkal
vagy a ritmikus gimnasztiká-
sokkal vagyunk együtt. A
csapat kata gyakorlatokat
például ott nem is tudjuk
gyakorolni, mivel ahhoz
csendre van szükségünk.
Szerencsére Bogyiszlón ad-
dig tudunk dolgozni, amed-
dig szükséges – összegezte
Záborszki Zoltán. Szakosz-
tályukban kilenc válogatott

versenyzõ edz: Ambrus Atti-
la, Õsz Gábor, Guzorán Attila
a felnõtt, Pilisi Krisztina,
Rácz Krisztina, Ferenczi
Ági, Király Gábor, Petz Ac-
hilles, Paksi István pedig a
korosztályos válogatottak
tagjai. 

– Jó lenne, ha az idén Pak-
son lenne a válogatott felké-
szülése, mivel szeretnénk, ha
minél több versenyzõnk tag-
ja lenne a novemberi francia-
országi vb-n résztvevõ ma-
gyar válogatottnak – tette
hozzá az edzõ.

A szakvezetõ 6 dan fokozat-
tal és nemzetközi instruktori
és bírói vizsgával is rendel-
kezik. Fõállásban egyedül
végzi a nyolcvan ember taní-
tását. – Sokat utazom, de
azért egyedül is el tudom lát-
ni a feladatom. Ez a dolgom!
–zárta a beszélgetést sensei
Záborszki.                       joko

A válogatottba készülnek a karatékák

A tervek szerint 2008 nya-
rán ismét lesz Európa
Beach a paksi homokon,
ezért Paksra látogatott a
magyar férfi strandkézi-
labda-válogatott küldött-
sége. Pakson két éve már
volt Európa Beach, akkor
nõi csapatokkal. A paksi
homok azóta több kisebb
versenynek otthont adott.
A  küldöttség megnézte a
pályákat, szálláslehetõsé-
geket és különbözõ kiszol-
gáló egységeket. – A hely-
szín tetszett a küldöttség-
nek – számolt be Cseh At-
tila, az Ürgemezei Sport-
S z a b a d i d õ - Tu r i z m u s
Egyesület elnöke. Vártok
Ákos, a magyar férfi
strandkézilabda-váloga-
tott szövetségi kapitánya
elmondta, a tízéves múltra
visszatekintõ strandkézi-
labda Magyarországon
egyre népszerûbb, Euró-
pában pedig komoly ha-
gyományai vannak. A ma-

gyar csapat eddigi ered-
ményeire nagyon büszke, a
legutóbbi három konti-
nensviadalon két második
és egy harmadik helyet
szereztek. Sinka László, az
Európai Kézilabda Szövet-
ségen belül a strandkézi-
labdáért is felel. Neki kö-
szönhetõ, hogy 2008-ban
ifjúsági Európa-bajnokság
lesz Nagyatádon. Azért is
lobbizik, hogy a sportág
minél hamarabb bemutat-
kozhasson az olimpián. 
A 2008-as paksi esemény
szervezése jó úton halad,
de még több nyitott kérdés
van. A leendõ szponzorok-
kal már felvették a kapcso-
latot, de a csapatok létszá-
mát és a konkrét idõpontot
késõbb egyeztetik, össze-
gezte Cseh Attila. Az azon-
ban biztos, hogy az érdek-
lõdés már most várakozá-
son felüli az eseménnyel
kapcsolatban.

röné

Európa Beach Pakson
Megkezdõdött a 2008. évi
Paks Városi Teremlabdarú-
gó Bajnokság az ESZI
sportcsarnokban. Az idén
17 csapat nevezett, melye-
ket az alapszakaszban két
csoportba sorsoltak. Az „A”
csoportban négy játéknap
után a City vezet, a
Kreszpark- Beanett és a
Ferr-Kert elõtt. Az Atom
Boys egy mérkõzéssel ke-
vesebbet játszott, így jelen-
leg ötödik, de Kiss Mihály
csapatvezetõ az elsõ három-
ba várja együttesét. A
„B”csoportban a Söni-Vill
Betérõ, a Gonoszok és Tar
és Tar Security az elsõ há-
rom sorrendje, azonban a
Diófa és az S.T.L Bt. is oda-
érhet még a dobogóra. Az
alapszakasz február 10-ig
tart, a helyosztókat március
elsején rendezik.                   

efgé

Budapesten rendezték a
cselgáncs Felnõtt Országos
Rangsorversenyt, ahol az
Atomerõmû SE versenyzõi

is tatamira léptek. Han-
gyási László és Kanczler
István tanítványai közül a
II. helyen végzett a 66 kg-os
súlycsoportban Kovács
Márton és a 81 kg-ban indu-
ló Csoknyai László. A dobo-
gó harmadik fokára állha-
tott fel Medve Zsuzsa (63
kg), míg Tenki Zoltán (100
kg) az ötödik helyet szerez-
te meg.

Véget ért a 2007/2008-as
városi kosárlabda-bajnok-
ság õszi idénye.  A tábláza-
tot veretlenül, kilenc gyõze-
lemmel vezeti a BB Kings.
Második a Face Kings nyolc
gyõzelemmel és két vere-
séggel. Ezután három csa-
pat következik, az Old Boys,
az Alibi KC és a
Judoplastika egyaránt hét-
hét gyõzelemmel és három-
három vereséggel. Hatodik
az újonc Space Jam hat gyõ-
zelemmel és három vere-
séggel. Az elsõ tavaszi for-
dulóra a héten kerül sor.

joko

Sporthírek
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Fotó: Paksi Hírnök archív

Megkezdõdtek az immár
hagyományos téli teremlab-
darúgó tornák az Atomerõ-
mû Sportegyesület szerve-
zésében. A Renimpex Ku-
pán a lányok mérkõztek
egymással. A szponzor és a
csapatok is minden évben
ugyanazok, így az állandó-
ság a folyamatos fejlõdést
eredményezi. Az atomerõ-
mû lánycsapatának edzõje
Klopcsikné Somorjai Mária,
de ezen a tornán tanulmá-
nyai miatt nem õ, hanem
Nagy Lajos vezette csatába
a hölgyeket. – Csak beugró-
ként irányítom a lányokat,
akik nem ismeretlenek szá-
momra, hiszen szinte min-
den nap látom õket edzeni.
Nagyon lelkesek, és egyre
ügyesebbek, de úgy gondo-
lom, a közeljövõben nem fo-
gok lánycsapat mellett dol-
gozni – fogalmazott moso-
lyogva. A Renimpex Kupát
idén a Bonyhád nyerte a
PVSK elõtt. Az Atomerõmû

SE a harmadik helyen vég-
zett. 

A torna második napján a
fiú U11-es korosztály meg-
hívott csapatai a Gszelmann
Kupáért mérkõztek egy-
mással. Az atomerõmû
utánpótlás szakág vezetõje,
Orosz József elmondta, a
paksi együttesek anyagi kö-
rülményei megfelelõek, így
vidéki tornákra is elutaz-
hatnak, ahol ismeretlen el-
lenfelekkel is megküzdhet-
nek. – Az a célja ezeknek a
teremtornáknak, hogy a téli
felkészülési idõszakban is
versenyeztessük csapatain-
kat. Pakson minden feltétel
adott a megfelelõ munka el-
végzésére, sajnos több más
településen, gondolok itt
Kaposvárra vagy Felcsútra,
már nem mondható el
ugyanez. Az Atomerõmû
SE U11-es csapatának
edzõje Sipos György Attila,
aki fél éve foglalkozik ezzel
a korosztállyal. A közös

munka elején járunk, kemé-
nyen dolgozunk, de még so-
kat kell fejlõdnünk – fogal-
mazott a tréner. A
Gszelmann Kupa szoros
versenyben végül a Pécs
vitrinjébe került. A Paksi
FC és a Szekszárd végzett a
dobogó második, illetve a
harmadik fokán. A Dombó-
vár lett a 4., a Kalocsa az 5.,
és az Atomerõmû SE a 6.
helyen zárt. 

Január 20-án, vasárnap az
U9-es korosztály kupájának
a Deák Ferenc Általános Is-
kola tornaterme adott ott-
hont. Az Atom Kupán az
1999. január elseje után
születettek tornáján zsúfo-
lásig megtelt a tornaterem.
– A szülõk, rokonok, bará-
tok nagyon színvonalas tor-
nát láthattak. Sok szép csel,
ügyes labdajáratások, ha-
talmas gólok mellett óriási
hajtás volt a pályán. Fél éve
foglalkozom ezzel a korosz-
tállyal, a bajnokságban õsz-

szel a középmezõnyben vé-
geztünk. Bölcskén és a PSE
teremtornáján is részt ve-
szünk még az idén – fogal-
mazott Kolarics Zsolt, az
ASE edzõje. A PSE tréne-
re, Lacza József szintén a
nyáron vette át az U9-es
csapatot. – Az õsz a csapat-
építés jegyében zajlott, mi-
vel nagyon kevesen voltunk.
Mára már 14-en rúgják a
bõrt a Fehérvári úton. A cé-
lom az, hogy mindenki
játsszon, az eredmény má-
sodlagos ebben a korban –
fogalmazott Lacza József, a
PSE edzõje. A nyitómecs-
csen a PSE 5:2-re diadal-
maskodott az ASE ellen,
majd ezt követõen a Szek-
szárd legyõzte a Kalocsát, a
PSE-t és az ASE-t is, így a
megyeszékhely csapata
nyerte az Atom Kupát. Má-
sodik lett a PSE, harmadik
az ASE, míg negyedik he-
lyen a Kalocsa végzett. 

-fg-

Teremfoci kortól, nemtõl függetlenül

A Paksi Sporthorgász Egye-
sület több mint háromszáz
fõs tagsággal mûködik. A
társaság tagja lehet, aki be-
töltötte 18. életévét és letet-
te a szükséges vizsgát a me-

gyei szövetségnél. Tagként
területi jegyet válthat hely-
ben, az érintett Duna-sza-
kaszra, vagy állami jegy bir-
tokában az ország bármely
horgászható vizére. A paksi
egyesület saját vízterülettel
nem rendelkezik, így a hal-
gazdálkodás nagyobb ne-
hézségekbe ütközik, mintha
saját vízterületet kezelné-
nek, mondta el értékelõjé-
ben dr. Blazsek Balázs. A
szervezet elnöke azt is
hangsúlyozta, hogy a rend-
tartás és az orvhorgászok
kiszûrése sem egyszerû fel-
adat, illetve a kormoránok
elszaporodása és a Duna vi-

zének szennyezettsége sem
könnyíti meg a helyzetet. –
E problémák megoldása
meghaladja egy társadalmi
szervezet lehetõségeit és
hatáskörét – fogalmazott.
Ami erre az évre is feladatot
jelent és az egyesület szá-
mára felvállalható, illetve
megoldható, az a halászati
szövetkezettel együttmû-
ködve végzett haltelepítés, a
halõri szervezet megerõsí-
tése, illetve figyelemfelkel-
tés a környezetvédelem ér-
dekében. Tavaly többször is
telepítettek, egy alkalom-
mal ötvenezer elõnevelt sül-
lõ, két másik alkalommal
pedig, több mint húsz mázsa
háromnyaras ponty került a
folyóba. Ami az elmúlt év fo-
gási eredményét illeti, cse-
kély mértékben jobb volt,
mint egy évvel korábban,

ugyanakkor míg az elõzõ
években a menyhal alig
akadt horogra, tavaly no-
vember óta bõven foghattak
ebbõl a horgászok. A verse-
nyek terén is van mivel
büszkélkednie az egyesület-
nek, hiszen felnõtt csapatuk
a megyei csapatbajnokság-
ban összesítésben második
helyezést szerzett, egyik
gyermek horgászuk, Lasz-
lóczki László pedig bekerült
az országos válogatottba,
tájékoztatott Horváth Béla
titkár. A közgyûlésen jutal-
mat adtak át eredményes
versenyzõiknek, a születés-
nap alkalmából pedig egy-
kori vezetõségi tagoknak és
alapítóknak, utóbbiak kö-
zött Pálfi Ferencnek, Lányi
Miklósnak és Bányai János-
nak. 

-gyöngy-

Gondokkal küzd a hatvanéves egyesület
A vezetõség 2007-es esztendõrõl szóló beszámolójának
meghallgatása mellett megemlékeztek a szervezet hat-
van éves fennállásáról a Paksi Sporthorgász Egyesület
közgyûlésén. A találkozón jutalmat adtak át többek kö-
zött az alapító és az egykori vezetõségi tagoknak.



Minden érdekli Baracskai Já-
nost, ami a hallal kapcsolatos.
Szeret horgászni, a halakkal,
horgászattal foglalkozó kiad-
ványok is ott sorakoznak a
könyvespolcán, és persze a
halétek elkészítésére is szíve-
sen vállalkozik. Ez a szenve-
dély nemzedékekre vezethetõ
vissza a családjukban, hiszen
az egyik dédnagypapa halász
volt, édesapjával pedig, csak-
úgy, mint Janóval, minden
nap találkozhatnak mind-
azok, akik egy finom halászlé-
re vagy halpörköltre betér-
nek a Baracsi csárdába. A
legkisebb Baracskai még
nem kóstolhatja édesapja és a

nagypapa fõztjét, hiszen Bo-
tond még csak tízhónapos, de
a halakat már szívesen néze-
geti. Természetesen Janó egy
kedvelt halétel elkészítését
ismerteti, amelyet nem csak a
vendégek kérnek szívesen.
Ha feleségének, Ritának akar
kedveskedni valamilyen fi-
nomsággal, akkor ez az egyik
fogás, amelyik az asztalra ke-
rül.   Aki már egyszer is kós-
tolta a harcsapörköltet túrós
csuszával, biztosan kedvenc
ételei közé sorolja. 

Elkészítése: a kockára vá-
gott, füstölt szalonna zsírján
aranysárgára pirítjuk az ap-
róra vágott vörös hagymát.
Ezt követõen hozzáadjuk a
kockára vágott harcsát, és rö-
vid pirítás után a tûzrõl levé-
ve rászórjuk a fûszerpaprikát
és ízlés szerint megsózzuk.
Felöntjük vízzel, és lassú tû-
zön puhára fõzzük. A fõzési
idõ vége felé megszórjuk egy
késhegynyi borssal. 

A túros tésztához a tésztát
sós olajos vízben kifõzzük,
majd kevés olajon ropogósra
pirítjuk. Rátesszük a túrót és
a tejfölt, a tetejét megszórjuk
egy kis kaporral. 

A harcsapörköltet tálalhat-
juk galuskával és sima csu-
sza tésztával, de akik szere-
tik a különleges ízeket, azok-
nak a túrós tésztás változa-
tot ajánljuk.

-dsz-

A Fortuna
r á d i ó b a n
május végé-
ig minden

hétköznap 15 órakor értesül-
hetnek a legfrissebb európai
uniós hírekrõl.
A vasárnap 9 órakor kezdõ-

dõ Fortuna Unikum vendége
január 27-én Dobri István
Nagydorog polgármestere,
február 3-án dr. Potápi Árpád
Bonyhád polgármestere, or-

szággyûlési képviselõ lesz.  A
Cosa Nostra január  28-án
19 órakor kezdõdõ mûsorá-
nak vendége: András Fe-
renc a Dunaföldvári Part
Oldalak fõszerkesztõje,
Beregnyei Miklós, a Atom-
erõmû újság fõszerkesztõ-
je, Kiss G. Péter a Paks-
Press fõszerkesztõje és
Szepesi László a Magyar
Rádió Tolna megyei tudósí-
tója lesz.
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Fotó:Dallos Tibor

Mozi

Január 27. (vas.) 17 óra
MACSKAFOGÓ 2.

Magyar rajzfilm

Január 30. (szerda) 19 óra
BÛBÁJ

Amerikai vígjáték

Február 6. (szerda) 17 óra
MÉZENGÚZ

Amerikai anim. vígjáték

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Program

A Pro Artis Mûvészeti Iskola
tánctagozata tisztelettel
meghív minden érdeklõdõt a
január 26-án, szombaton 18
órakor  tartandó elõadására
a VMK színháztermébe. A
belépés díjtalan!

A dunakömlõdi faluházban
a népfõiskolai foglalkozás
keretében december 28-án
17 órakor „Gyógyító ener-
giák” címmel Domonkos
Piroska természetgyó-
gyász tart elõadást.

A mûvelõdési központban
január 29-én 18 órától, Hor-
váth István ismét várja a ze-
nebarátok körét a „Korok
zenéje 4.” címû elõadására.

Cantus Hungaricus (Kodály
Zoltánhoz vezetõ képek)
címmel tart elõadást január
29-én (kedden) 18 órakor
Móser Zoltán tanár, fotómû-
vész a Pro Artis Mûvészeti
Iskolában. (Paks, Deák F. u.
9.) A szerzõ könyve a hely-
színen megvásárolható.

Mit süt-fõz ma?

Baracskai János

Hozzávalók: 80 dkg meg-
tisztított harcsa, 10 dkg koc-
kára vágott füstölt szalonna,
egy közepes fej vöröshagy-
ma, só, bors paprika.
A túrós csuszához: 1 zacskó
csusza tészta, tejföl, túró,
kapor. 

Felhívás

A paksi Pro Artis Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény táncmûvészeti tago-
zata felvételt hirdet, melyre
olyan lányok és fiúk jelent-
kezését várják, akik 2008
szeptemberében kezdik
meg általános iskolai tanul-
mányaikat. Az alkalmassági
vizsga helye: Pro Artis.
Mûv. Iskola, Paks, Deák F.
u. 9. Idõpontja: február 5. és
7, 17.30 óra. A felvételi vizs-
gára jelentkezõk tornaru-
hát vagy fürdõruhát vigye-
nek magukkal. Felvilágosí-
tást Szarka Gittától kérhet-
nek a 20/483 93 86-os tele-
fonszámon esti órákban.

Paks fõutcáján 
bejáratott üzlet 

februártól kiadó.
06-20-390-9644; 
06-20-444-5195

KIADÓ 
INGATLANOK
Paks fõutcáján, 

a volt konzervgyári 
irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

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

A 45 perc
ifjúsági melléklet 

megjelenését
a Bau-Paks Kft.

támogatta.
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A Mecsekvidéke
Takarékszövetkezet 

a paksi piactéren mûködõ bankfiókja melletti
részen, teljesen felújított 56 m2-es irodát 10,5 M Ft
+ ÁFA, 71 m2-es üzlethelyiséget 12,5 M Ft + ÁFA

kínál eladásra. Az elõzõ összegek irányárak. 

Kedvezõ hitelfeltétel is lehetséges. 
10% + az áfának megfelelõ önerõ 

rendelkezésre állása mellett. 
Futamidõ maximum 15 év. 

Forint és svájci frank alapú hitel is igénybe vehetõ. 

Részletes felvilágosítás a Paksi Fiókban.
Paks, Villany u 4. Telefon: 75/511-240,
vagy Fonyó Lajos ingatlanközvetítõtõl

kapható. 

Tel:70/310-8374 
E-mail fonyolajos@freemail.hu 

Kiállítások sora van már
Wollner Pál mögött, termé-
szetfotóit, paksi képeit, s az
utazásai során készült soroza-
tokat is bemutatta már több
alkalommal Pakson. Ez utób-
biak sorába tartozik a most
megnyílt tárlat, melyet a váro-
si mûvelõdési központ kis kiál-
lítójában Hadnagy Lajos aján-
lott a közönség figyelmébe mi-
nap. Wollner Pál a múlt év au-
gusztusában járt a Paksi
Orosz Klubbal egy Ki-

jev–Moszkva kiránduláson.
Ezerötszáz fotót készített az
út során, melybõl most har-
mincat láthat a közönség.
Ezek kivétel nélkül Moszkvát
mutatják be. – Huszonöt éve
láttam utoljára Moszkvát, a
változás döbbenetes – fogal-
mazott a fotós, akinek munkái
rendszeresen jelennek meg az
Atomerõmû újságban. Woll-
ner Pál emellett a fotósok ba-
ráti körnek vezetõje is.               

-tV-

Moszkvai anziksz

Paksi szerzõ darabját mu-
tatták be amatõr színját-
szók a Wass Albert Cente-
nárium jegyében Bonyhá-
don. A szerzõt, Gutai Ist-
vánt Pakson legtöbben a
Pákolitz István Városi
Könyvtár vezetõjeként is-
merik. Azt már keveseb-
ben tudják, hogy irodalmi
pályafutással is büszkél-
kedhet. Elsõ sikerét a Gróf
Batthyány Lajos fõben já-
ró pere és vértanúsága cí-
mû drámájával érte el,
mely a Honvédelmi Mi-
nisztérium és a Magyar
Írószövetség pályázatán
nívódíjat nyert. Másik drá-
mája vígjáték. A Wass Al-
bert Tizenhárom almafa
címû regényébõl készült
színdarab A medve bõrire
címet viseli. – Az eredeti
regény végkicsengése tra-

gikus, azért is változtat-
tam meg a címét, mert
csak a vidám részeket
használtam fel. Tragikus-
nak is nevezhetjük azt a
helyzetet – ami történelmi
tény –, hogy meghúzzák a
határt, és Táncos Csuda
Mózes udvarát ketté szeli.
Ezt lehet abszurdnak tar-
tani, de tudjuk, hogy szám-
talan magyar település
járt így. A darab arról szól,
hogy a fõszereplõ hogyan
próbálja túlélni ezt a hely-
zetet. Furfanggal, ravasz-
sággal jár túl mind a ro-
mán, mind a bevonuló ma-
gyar hatóságok eszén, tud-
juk meg a szerzõtõl, aki-
nek három felvonásos da-
rabja a bonyhádi közönség
körében nagy sikert ara-
tott. 

-s-

A medve bõrire

Fotók: Vida Tünde (fent), Fodor Melinda (lent)

A városi mûvelõdési köz-
pont Összhang klubja janu-
ár közepén tartotta elsõ fog-
lalkozását. A klub életre hí-
vója Haholt Adrienne paksi
kozmetikus, az ötletadó pe-
dig az egészség és szépség
napja alkalmából tartott
rendezvény az Összhang,
mely jelentõs érdeklõdés-
nek örvendett.

Az elsõ foglalkozáson ak-
tuális témát boncolgattak.

A meghívott dietetikus
szakértõ, Akkerman Gyön-
gyi a résztvevõket külön-
bözõ tanácsokkal látta el
azzal kapcsolatban, hogyan
tudnak megszabadulni az
ünnepek alatt felszedett ki-
lóktól. Elsõ alkalommal ti-
zennyolcan vettek részt,
fõleg a közép korosztály-
ból. Pozitív visszajelzéseik
biztató jelként szolgálnak
az Összhang klub folytatá-
sához. 

A kezdeti idõszakban havon-
ta, majd folyamatos részvétel
esetén kéthetente terveznek
elõadásokat a szervezõk. A
résztvevõk javaslatai alapján
választják ki a soron követke-
zõ témát. Februárban haj-
gyógyász lesz a vendég, már-
ciusban pedig a nõnap alkal-
mából szépítkezéssel, sminke-
léssel kapcsolatos új tudniva-
lóknak kerülhetnek birtokába
az érdeklõdõk.                    ms

Nõi témák az Összhangban


