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Paks õrzi Pákolitz emlékét
A városi múzeum rendszeresen hirdet
vers- és prózamondó versenyt májusban, Paks díszpolgára, Pákolitz István
tiszteletére. Most már a hagyományhoz
tartozik az is, hogy a rendezvényt megtiszteli a költõ özvegye is. A város többi
intézményében is õrzik a költõ emlékét.
– Férjem naponta 42 kilométert kerékpározott miattam, mert õ Cseresznyéspusztán tanított, én pedig Madocsán

dolgoztam. Nehéz idõk voltak azok…
1955-ben aztán Pécsre költöztünk, de a
kapcsolat sosem szakadt meg Pakssal,
hisz ide kötött minket a rokonság és
sok-sok emlék. Amikor Pista megtudta,
hogy megkapja Paks városától a díszpolgári címet, nagyon örült. „Úgy látszik, elismer a város!”, ezt mondogatta
– emlékezik az özvegy.
Folytatás a 10. oldalon.

Kiállításokkal
ünnepelték a
múzeumi világnapot
Paks múzeumai és könyvtára együtt
ünnepelték szerdán a múzeumi világnapot. Elõadásokat, kiállításokat
rendeztek, s Paks adott otthont a
IX. Országos Mûszaki Muzeológus
Találkozónak is. A konferencián az
új típusú múzeumi intézményekrõl,
a látogatóközpontokról esett szó.
A Paksi Városi Múzeumban az erdélyi
színjátszás történetérõl rendeztek kiállítást a szakma ünnepén, a múzeumi világnapon. A Pákolitz István Városi
Könyvtár Réti Árpád elõadásával csatlakozott a rendezvényekhez. A városi
intézmények évek óta együtt készülnek erre a paksi atomerõmû szintén
múzeumként funkcionáló látogatóközpontjával. Így volt ez idén is.

A horgászok nem
maradtak pácban
Összeállításunk a 13. oldalon
A Duna Akkreditált
Autósiskola

Szolgáltatói tanfolyamok.
Belföldi szolgáltatói nemzetközi
(busz, fuvarozói OKÉV: 03-0011-04)
a Paksi Mûvelõdési Központban
Jelentkezni lehet: Leveles János
2005. május 30-án 17 órakor
iskolavezetõnél 20/9430-355
intenzív gépjármûvezetõi tanfolyamot
Az Ifjúsági Irodánál:
indít minden jármû-kategóriában.
75/519-155 telefonszámon.
A tandíj 30%-a
Részletfizetési kedvezmény!
visszaigényelhetõ az adóból.

Folytatás a 6. oldalon.

A Kurcsatov úti új társasházak alatt
leválasztott, zárható garázsok eladók. Ár: 1,9 M Ft.
Ugyanitt lakások korlátozott számban
megvásárolhatók, belsõ tér kialakítása igény
szerint. Érdeklõdni lehet: 75/510-980 és 30/9971-450
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Pünkösdölõ a Piactéren
rendezett programok sokasága a paksi pünkösdi feszti-

Fotó: Vida Tünde

Nem hagyott nyomot sem az
esõ, sem a más helyszínen

További képek a Paksi Hírnök honlapján: www.telepaks.hu/hirnok

Négymillió jut
virágosításra

Paks 2001-ben sikerrel szerepelt a virágos városok
versenyén. Azóta is minden
esztendõben neveznek a
megmérettetésre. A felkészülésre az akkorinál kevesebb pénzt tud fordítani a
város, a virágfelületek is kisebbek, de a város vezetésében az igény változatlanul
megvan, szeretnék, ha Paksot virágos városként emlegetnék. Idén négymillió forintot fordítanak a virágosításra. A pénzbõl a tavalyihoz hasonló mennyiségre és
minõségre futja, de a Sárgödör téri nagy virágágyásba kevesebb palánta jut.
Másutt változatlanul lesz virág. A következõ egy hónap
során negyvenezer palántát
ültetnek ki. A munkát a DC
Dunakom Kft. végzi.

válon, rengetegen választották hétvégi kikapcsolódásul
a paksi rendezvényt.
A szervezés jogát a Paksi
Közmûvelõdési Kht. az önkormányzat által kiírt pályázaton nyerte el. Az idõpont, a
helyszín adott volt, az intézménynek a tartalomról kellett gondoskodnia. Az elsõ
nap hagyományosan a német
nemzetiség ünnepe volt. Itt a
szervezésbe a német kisebbségi önkormányzat is bekapcsolódott. A keretet a Roger
Schilling zenéje adta, de
több hagyományõrzõ csoport is igyekezett azon, hogy
jó hangulatot teremtsen. Vasárnap a Sörfesztivált tartották, a szemerkélõ esõben a

Uszodából strandra
Megkezdõdött a szezon az
ürgemezei strandon. Az önkormányzat tulajdonában lévõ fürdõhely üzemeltetési
feladatait a Dunacenter
Therm Kft. látja el. Kövesdy
Lajos, a cég ügyvezetõje arról tájékoztatott, hogy a téli
hónapokban elvégezték a
pancsoló, valamint az úszómedence gépészeti karbantartását, illetve az élménymedencénél a szükséges felülvizsgálatokat, garanciális
bejárást. A kültéri burkolatok javítási munkálataival és
a kertészeti munkákkal is
idõben elkészültek. A nyitáshoz szükséges vízminõségvizsgálatot az ÁNTSZ elvégezte, de a szezon alatt is
rendszeresen ellenõriznek
majd. A víz tisztaságát, a folyamatos fertõtlenítést a vízforgatásos rendszer garantálja.
Az üzemeltetési feladat
sokrétû, ide tartozik többek
között a strand területének
takarítása, a vízkezelés, az
úszómesteri feladatok illetve
a medencetisztítás. Az új
szezonban emelkedtek a
jegyárak. A felnõtt és tanuló
napijegyek húsz forinttal let-

tek drágábbak. A tanuló bérletért százötven, a felnõttért
kétszáz, a felnõtt úszóbérletért pedig 150 forinttal kell
többet fizetni, mint tavaly. A
strand nyitásával bezár az
atomerõmû Tanuszodája,
amelynek személyzete a
strandon folytatja a munkát.
A három medencével üzemelõ fürdõhelyen tavaly õsszel
egy új szauna és hideg vizes
csobbanómedence is várta a
vendégeket. Nagy sikere
volt, hogy a tanmedence vízhõfokát megemelték. Ennek
köszönhetõen emelkedett a
gyógyúszásban
illetve
gyógytornában résztvevõk

Hórihorgas kompánia invitálta a piactérre a nézõket a
fõutcán végigvonulva. Dacolva az idõvel sokan döntöttek
úgy, megnézik a gólyalábasok produkcióját. Aztán az
égiek is kegyeikbe fogadták
a pünkösdölõket, már nem
riogatták esõvel a piacra sereglõket. Délutánra megtelt
a piactér, ahol mások mellett
Zséda, Rokker Zsolti és Bódi
Guszti szórakoztatta a nagyérdemût. Megválasztották
Paks sörivó bajnokát, aki
nem mással mint egy csordultig telt söröshordóval lett
gazdagabb. Mindkét estét
utcabál zárta, hajnalig ropták a táncot a piactéren a
paksiak.
-vtszáma. Az uszodában elérhetõ összes szolgáltatást figyelembe véve a látogatók száma havonta átlagosan tízezer fõ volt. A leállás ideje
alatt elvégzik a karbantartást, illetve az emeleti öltözõknél és kabinrendszernél
felújítási munkálatokat is
terveznek. Ujvári Endréné
uszodavezetõ úgy tájékoztatott: arra is remény van,
hogy a szeptemberi nyitáskor egy új, korszerû, vízforgatásos rendszerû pezsgõfürdõkád is szolgálja majd a
vendégeket. Addig is várja a
fürdõzõket a strand, amelynek nyitónapján még a nap
is mosolygott, igaz csak egy
kicsit.
-gyöngy-
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Épül a teniszsátor

Évekkel ezelõtt felmerült
az igény egy fedett teniszsátor építésére. A költségek magas volta miatt
azonban eddig egyik felmerült terv sem volt megvalósítható. Végül egy poligonváz-szerkezetû sátor megépítése mellett döntött az
önkormányzat, ez fele
annyiba kerül majd, mint a
korábbi tervekben szereplõ
épületek.

A Paksi Sportegyesület tenisztelepén körülbelül 120
ember fordul meg rendszeresen, többségük heti két
alkalommal. Fedett pálya
hiányában az edzéseket télen és rossz idõben nem
tudták megtartani. Horváth
István, a tenisz szakosztály
vezetõje szerint így nehéz
eredményt elérni, hiszen
minden tavasszal újra kell
kezdeni a munkát.
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A paksi atomerõmû 2003ban és 2004-ben úgy rendelkezett, hogy iparûzési adójának egy részét az önkormányzat fordítsa a teniszcsarnok építésére. Ez 48 millió forintot jelent, további 15
millió forintról pedig az önkormányzat döntött. A napokban indult beruházás kivitelezõje a Neutron Gépészeti és Építõipari Kft. A
kétpályás, hõszigetelt, poligonváz-szerkezetû sátor a
szerzõdés szerint augusztus
18-ig készül el a Paksi SE tenisztelepén.
A sátor üzemeltetési költségeit a szakosztálynak
kell elõteremtenie. Horváth István szerint szponzori, alapítványi forrásból,
tagdíjakból fedezik majd a
kiadásokat, illetve szükség
szerint átcsoportosítják kiadásaikat.
Pgr

Nemcsak a homlokzat lesz új –
átalakul a zeneiskola
amelyre az önkormányzat
320 millió forintot irányzott
elõ. A fõépületnek csak a falai maradnak, minden más
átalakul, mégpedig úgy,
ahogy azt a Mûemlékvédelmi Felügyelõség jóváhagyta. Az iskola új szárnnyal is
bõvül, a szomszédos Pong-

rácz-ház irányába, ahonnét
a tantermek ebbe az új épületbe költöznek át.
A tanítás a munkálatok
alatt sem szünetel, szeptembertõl az evangélikus egyház
Kossuth utcai épületében is
folyik majd zeneoktatás.
pré

Fotó: Fonyó Dániel

Régóta várt felújítás kezdõdik meg idén a városban. A
Pro Artis Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, korábban Mûvészeti Iskola
központi épülete jövõ õsszel
már megújulva fogadja
majd a növendékeket. Egykoron családi házként, majd
községi
tanácsként
funkcionált a mûvészeti iskola mára igen
leromlott
épülete,
amely jelenleg sem elrendezésében, sem állapotában nem megfelelõ oktatási helyszín.
Amikor életveszélyessé vált, aládúcolták,
átmeneti ideig nem
folyt oktatás az épületben. Most pont került az ügy végére, hiszen ez az utolsó tanév, amit ilyen körülmények között fejez
be az iskola: nyáron
kezdõdik az építkezés,

Támogatják az
egészségügyet
Az önkormányzat egészségügyi és szociális bizottsága
pályázatot hirdetett a lakosság egészségügyi és szociális
helyzetének támogatására.
A beérkezõ igényeket elbírálták, a negyven pályázat
közül tizennyolcnak szavaztak támogatást. A rendelkezésre álló összeg összesen
hárommillió forint volt.
Elõnyt az egészségnevelést,
a
szenvedélybetegségek
megelõzését, a sürgõsségi
ellátást és az egészségügyben dolgozók továbbképzését segítõ pályázatok élveztek. Egy-egy igénylõ átlagosan egy-kétszázezer forintot
kapott. A legnagyobb összegû támogatást, mely meghaladta az egymillió forintot, a
rendelõintézet és a felnõtt
háziorvosok közös pályázata
nyerte el. Kiemelten azokat
a jelentkezõket támogatták,
akik már bizonyították, hogy
a pénzt hasznosan tudják a
lakosság, és fõleg az ifjúság
javára fordítani. – A beadott
40 pályázat mindegyike értékelhetõ volt, aki nem jutott
most támogatáshoz, az se
vegye úgy, hogy kizárta a bizottság, próbálja meg jövõre
is. Idén sajnos csak ennyi jutott – mondta el Széchenyi
Attila, az egészségügyi és
szociális bizottság korelnöke. Ahhoz, hogy a negyven
pályázat mindegyike megkapja az igényelt pénzt, közel tizenegy millió forintra
lett volna szüksége a bizottságnak.
Pgr
Új utazási katalógusok érkeztek a Tourinform-irodába: Kedvezményes családi
üdülések Magyarországon;
Ifjúsági üdülések Magyarországon; Senior üdülések
Magyarországon.
Tourinform-Paks,
Szent
István tér 2., Tel: 75-421575, Fax:75-510-265
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A kevesebb néha több

Az idei évben is pályázhattak paksi civil szervezetek
egy-egy rendezvényük lebonyolításához az önkormányzat ifjúsági, sport- és esélyegyenlõségi bizottságához
(ISEB). A feltételeket az
idei évben szigorították, magánszemélyek nem pályázhattak, kizárólag alapítványok és egyesületek, ezek
közül is azok, amelyek
egyéb forrásból nem részesednek önkormányzati támogatásban. A felosztásra
váró négymillió-ötvenezer
forint – a tavalyi hétmillióval
szemben – természetesen
most is szûkösnek bizonyult.
Mezõsi Árpád ISEB elnök
szerint Pakson még így is
jók a lehetõségek, hiszen
más települések még ennyit
sem tudnak hasonló célokra
áldozni. A 85 határidõre beérkezett pályázat közül huszonegyet nem tudott támogatni a bizottság formai
okok, illetve pénzszûke miatt. Két megoldás között választhattak a döntésre jogosultak: mindenkinek adnak,
de kevesebb összeget a kértnél, vagy néhány pályázatot
elutasítanak – ahol a kért
összeg nélkül is megvalósítható a program. Ez utóbbi
megoldást
választották,
melynek szellemében húszezertõl százötvenezer forintig osztották a támogatást.
Õszi pályázatra hiába várnak, akik most lemaradtak,
vagy egyáltalán nem pályáztak, mivel az ISEB a rendelkezésére álló teljes keretet
felosztotta. A pályázati
eredmények megtekinthetõk a városházán.
sete

Az elõírásoknak nem megfelelõ játszótereket lebontják,
a megmaradtakat korszerûsítik és bõvítik, amennyiben
lesz rá elegendõ pénz. A játszóparkok száma az eddiginél jóval kevesebb lesz, mert a 20–30 éve kihelyezett eszközök zöme nem felel meg a szigorú elõírásoknak.
A Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium tavaly februárban érvénybe lépõ rendelete kötelezõvé tette annak a
2000-ben megjelent EUkonform magyar szabványnak az alkalmazását, amely a
játszóterek biztonságát hivatott szavatolni. A játszótereket egy e feladatra akkreditált szervezettel évente felül
kell vizsgáltatni. A mûvelet
költséges, terenként legalább ötvenezer forintba kerül a játékok számától függõen. Hogy a felesleges kiadást megelõzzék, még a felülvizsgálat elõtt leszereltetik azokat az eszközöket,
amelyek minden bizonnyal
megbuknának a vizsgán.
– Ha úgyis le kell szerelni,
célszerû ezt vizsgálat nélkül
megtenni – tájékoztatott
Klézl Terézia fõkertész. Pakson nagyon sok apró, egykét eszközös tér volt. Ezek
többségén homokozó, hinta
vagy csúszda szolgálta az ap-

Röviden
Zamárdiba kirándulhatnak a paksi roma családok

június kilencedikén. Rossz
idõ esetén egy héttel elhalasztják a kirándulást. Három autóbusz indul, kettõ a
Dunakom Kft. telephelyétõl, egy pedig a Szent István térrõl. Mindhárom autóbusz megáll a PSE pályánál, így ott is lehet csatla-

Új és használt számítógépek,
alkatrészek forgalmazása.
Számítógépszerviz
Paks, Hattyú utca 2. Telefon: 75/510-268,
e-mail: ro-bit@ro-bit.hu

Fotó: Molnár Gyula

Négymillió
a civileknek

róságokat. A tavaly készült
felmérés során harmincnál is
több
teret
számoltak.
Amennyiben elfogadják azt
a tavaly készült koncepciót,
mely összességében szeretné rendezni ezt a kérdést,
nyolc marad. – A lakosság
teljesen érthetõ módon zokon vette, hogy olyan játszóeszközöket is el kellett szállítani, amelyeket 20-30 évvel
ezelõtt a lakók közösen állítottak. Ám ezek közterületen vannak, így az önkorkozni a kirándulókhoz. A
hagyományos balatoni kirándulást szervezõ cigány
kisebbségi önkormányzat
idén csak az üdítõitalt tudja
biztosítani a résztvevõknek, így kérik, hogy mindenki csomagoljon hidegélelmet.
A Pakson mûködõ jelzõrendszeres házi beteg
gondozó szolgálat bõvíté-

sében igyekszik segédkezni
a paksi német kisebbségi
önkormányzat. 20-25 ezer
euró elnyerésével kecsegtet
a pályázat, amelyet kimondottan ezzel a céllal hirdetett a német belügyminisztérium. A kisebbségi

mányzat felelõs értük –
mondja a környezetvédelmi
bizottság
elnöke,
dr.
Strasszer Tamás. Az elképzelés az, hogy több nagy,
minden igényt kielégítõ játszóteret hoznak létre a meglévõk átalakításával, bõvítésével. A tanulmányt azonban
még nem tárgyalta a képviselõ-testület, így még nem
dõlt el, valójában mi lesz a
terek sorsa. A képviselõ reméli, sikerül a ritkán megjelenõ pályázatokból egyetegyet elcsípni. Tavaly egyrõl
kész terv hiányában lemaradt az önkormányzat, ezért
a cél, hogy idén terveket készítenek, s figyelik a lehetõséget, mivel a költségvetésben idén nincs pénz e célra.
A közelmúltban már elkészült néhány EU szabványnak megfelelõ játszótér.
Elõbb a Kodály Zoltán utcában, majd az Árnyas utca
szomszédságában vehettek
birtokba új játékokat a gyerekek. Az ürgemezei játszótér szintén eleget tesz a szigorú
követelményeknek.
Sok park azonban még mindig felújításra vár, köztük az
óváros egykori „ékessége”, a
KRESZ park, melynek átépítése több millió forintra
rúgna.
vida
önkormányzat az országos
német önkormányzat koordinálásával kíván pályázni.
Az elõkészületek során
partnerre találtak a paksi
és környékbeli települések
vezetésében, német önkormányzataiban és a rendszert mûködtetõ Szociális
Intézmények Igazgatóságában. A pénzbõl hatvan jelzõberendezést vennének, az
önkormányzatok maguk is
hozzájárulnának, illetve közös kistérségi forrásokból is
áldoznának e célra. A rendszerbe a Paks környéki településeket szeretnék bekapcsolni, különös tekintettel azokra, ahol jellemzõ a
német kisebbség jelenléte.
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Ügyintézés karosszékbõl

Az Ügyfélkapu segítségével
egyszerûbb az adminisztráció, könnyebben, gyorsabban és kényelmesebben intézhetik el az ügyfelek hivatali dolgaikat. A szolgáltatás
igénybevételéhez a felhasználónak „személyes ügyfélkaput” kell nyitnia. Elsõ lépésként egy alkalommal,
személyesen regisztráltatnia
kell magát Pakson, az okmányiroda
földszintjén.
Szükség lesz személyi igazolványára is. Az adatlapon
megadott e-mail címre egy
egyszer használatos kód érkezik a Belügyminisztérium
központjából. Ezzel a www.

magyarorszag.hu/ugyfelkapu címre belépve létrejön
az ügyfél személyes kapuja.
Fontos, hogy a bejelentkezést az okmányirodai regisztrálást követõ öt napon belül
meg kell tenni, illetve az egyszer használatos kód helyett
új jelszót kell választani.
Jelenleg az Ügyfélkapu az
okmányirodában
és
az
APEH-nál használható ügyintézésre. Az okmányirodánál ügyindítás kezdeményezésére van mód, illetve idõpontfoglalásra is alkalmas a
szolgáltatás. Az adóhivatalnál többek között adóbevallási és adatszolgáltatási nyom-

Fotó: Vida Tünde

Áprilistól mûködik az okmányirodákban és az adóhivatalnál az úgynevezett Ügyfélkapu, amelynek segítségével az interneten is kezdeményezhetõ ügyintézés. Az országos rendszert bõvíteni fogják, csatlakoznak a munkaügyi központok és a földhivatal.

Számos változást tapasztalhattak az okmányiroda ügyfelei
az utóbbi idõben: akadálymentessé tették az épületet, információs irodát alakítottak ki a földszinten, ahol ügyfélfogadási idõn túl is átvehetõk az elkészült okmányok. Az épület
földszintjén pedig galériát rendeztek be.
tatványok elektronikus beadása lehetséges az ügyfélkapun keresztül. A hivataloktól minden esetben visszajelzés érkezik a felhasználóhoz. A rendszert hamarosan

Állami és önkormányzati támogatással
korszerûsítik a panelépületeket
A panelépületek energiatakarékos felújítására idén is
megjelentette pályázatát a Gazdasági Minisztérium.
Pakson már tíz iparosított technológiával épült
háztömböt korszerûsítettek ennek a pályázatnak
köszönhetõen. Mint ismeretes, az állam, az önkormányzat és a tulajdonosok egyharmad-egyharmad
arányban finanszírozzák az épület felújítást.
A paksi képviselõ-testület
négy éve nyújt támogatást a
panelépületek lakóközösségeinek az állami pályázaton
való részvételhez. – A grémium idén májusi ülésén dönt a
beadási határidõkrõl, ami
várhatóan szeptember 30-a
lesz – tájékoztatott Hajdú
János. A polgármester elmondta: a képviselõ-testület
negyvenmillió forintot különített el önkormányzati hozzájárulásként a költségek
egyharmadának biztosítására. A keretet, ha kell, megnövelik, de a tavalyi évhez
hasonlóan minden nyertes

pályázat mellé garantálja a
testület
a
támogatást.
– Hosszú és gondos elõkészí-

tõ munka kell a sikeres pályázathoz. Az anyag összeállítását már most el kell kezdeniük a lakóközösségeknek,
különösen azért, mert idén
minden pályázónak hosszadalmas közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia – hívja
fel a figyelmet Kudorné
Szanyi Katalin, a vagyongazdálkodási osztály munkatár-

Az Újtemlom utcában teljes körû felújítást tervez a 17–19es lépcsõház lakóközössége. Képviseletükben Lóczi János
elmondta: a legnagyobb gond a lakók meggyõzése, a közös
álláspont kialakítása volt. – Nagy nehezen végigverekedtük
az elképzelést a lakógyûléseken. Szerintem mindenhol ez a
legnehezebb – vélekedik. Végül dûlõre jutottak, a mûszaki
és gépészeti tervezésnél tartanak. A munkálatok a teljes
külsõ hõszigetelést, az ablakcserét foglalják magukba,
egyéni mérõórákat is felszerelnek majd. A költségekbõl
egy-egy lakástulajdonosnak 350–400 ezer forintot kell fizetnie. Lóczi János szerint a felújítás után jobb lesz az ott élõk
komfortérzete, többet fognak érni lakásaik, és jelentõs
energia-megtakarítást érhetnek el.

tovább bõvítik: nemsokára a
munkaügyi központ és a földhivatal is csatlakozik
az
elektronikus
ügyintézési
programhoz.
gyöngy
sa. A pályázati anyag összeállításához az önkormányzat
vagyongazdálkodási osztálya
és az önkormányzati képviselõk nyújtanak segítséget.
Emellett igény esetén kedvezõ hitelfelvételi lehetõséggel is megismerteti és szakértõi segítséget is ad a város
a pályázatíróknak.
Idén már nem csak hõszigetelésre, ablakcserére és fûtéskorszerûsítésre, hanem a
lakóépületek környezetének
felújítására is lehet támogatást igényelni. Az állam a korábbinál jóval nagyobb, hatmilliárd forintos keretet biztosít a panelépületek energiatakarékos felújítására. Mivel
a paksi önkormányzat is garantálja az egyharmados támogatást, a lakóközösségek
elhatározásán múlik, hogy
bõvül-e Pakson a felújított lakótelepi házak köre. A korábbi években tapasztaltnál jóval
nagyobb az érdeklõdés. Idén
tucatnyi közösség fontolgatja, hogy pályázni fog.
dal
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Otthonosan mozogtak
az atomok világában

Fotók: Vida Tünde

Több éves hagyománya van annak, hogy általános iskolások számára fizikaversenyt
rendeznek a paksi atomerõmûben. Az idei vetélkedõt nyolc csapat részvételével tartották. A szakmai vezetõ dr. Szûcs József, a Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézetének egyetemi tanár volt. Az õ általa írt könyv a kezdetek óta segítséget nyújt a diákoknak a felkészülésben.
aligha lehet valamit tenni, ha
viszont kisiskolás korban elhozzuk az atomerõmûbe és
az alapokat megtanulják, akkor ráhangolódnak, késõbb
komolyabban tudnak foglalkozni a tárggyal – teszi hozzá
dr. Szûcs József. A versenyre
a Paks környéki – úgynevezett TEIT – települések iskolái nevezhetnek. A csapatok száma egyszer több, egyszer kevesebb, most nyolc
gárda indult.
A gyerekek több órás versengést követõen bezsebelhették a tanár úr dicsérõ
szavait.
– Egyetemen tanítok, ez a
témakör ott is a kurzus végén szokott lenni, és a hallgatóknak – bár természetesen más szinten –, de nagyon

– A verseny azért született,
hogy bebizonyítsuk, hogy
már az általános iskolában is
el lehet kezdeni a nukleáris
mûveltség alapjainak lerakását – mondja a professzor,
aki szerint általában az a

probléma, hogy az atomfizika oktatását túl késõn kezdik, a fiatalok csupán a gimnázium utolsó egy-két évében találkoznak vele. – Aki
nem szerette meg, vagy fél
az atomoktól, ekkortájt már

Tanulmányút
Nyugat-Európába

Kiállításokkal ünnepelték
a múzeumi világnapot

A Paks környéki önkormányzatokat
tömörítõ
Társadalmi Ellenõrzõ és
Információs Társulás, azaz a TEIT belgiumi és
észak-franciaországi szakmai tanulmányutat szervez tagjai számára május
16. és 23. között. A 34 fõs
csoport tagja Hajdú János
polgármester és Faller
Dezsõ alpolgármester. A
delegáció ellátogat Brüszszelbe és megnézi az Európa Parlamentet, majd a
doel-i atomerõmûvet és a
desseli hulladéktárolót tekintik meg. A küldöttség
találkozik a regionális polgármesteri szövetség tagjaival és a hulladéktároló
szakembereivel.
-vt-

A mûvelõdési központ nagy
kiállítótermében nyílt meg
az „Atomerõmû születik” címû tárlat, melyet Beregnyei Miklós rendezett. Az
atomerõmû üzemtörténésze
elmondta, az erõmû építése
és az azt megelõzõ idõszak
egy apró szeletét mutatja
be a tárlat a korabeli sajtóban megjelent tudósításokon keresztül. – Azt az idõszakot villantjuk fel, amikor
Magyarországon elkezdtünk beszélni az atomerõmû
építésérõl – összegzi.
A mûvelõdési központ
adott otthont a mûszaki muzeológusok kilencedik országos találkozójának is,
melynek témája ezúttal az
új típusú múzeumi intézmé-

nyek
születése
volt.
Kócziánné dr. Szentpéteri
Erzsébet, az Országos Mûszaki Múzeum igazgatója
szerint a látogatóközpontok
világviszonylatban terjedõben vannak. Ezek az
intézmények
mutatkoztak
be a konferencián, köztük a paksi
atomerõmûé,
ahol évente
harmincezer
vendég fordul
meg. Megismerték
a
résztvevõk a
Magyar Nem-

nem szokott ez menni. Itt pedig ügyesek voltak a gyerekek, látszott, hogy szeretettel foglalkoznak a témával.
Lexikális tudásuk olyan
nagy, hogy magam is meglepõdtem, szeretném, ha megõriznék ezt egyetemista korukra is – összegezte az
eredményt dr. Szûcs József,
megköszönve a tanárok áldozatos felkészítõ munkáját
is. A dicsérõ szavakon túl a
legjobbakat jutalom illette, a
versenyt teljes anyagi hátterét biztosító Paksi Atomerõmû Rt. jóvoltából komoly
ajándékokkal távozott a három elsõ csapat. A Paks környéki iskolák közül ezúttal a
Deák Ferenc Általános Iskola négyfõs gárdája bizonyult
a legjobbnak. Szabó Feri,
Bocskai Feri, Balogh Zsolti
és Darázsi Isti felkészítõje
Varga Miklós volt. A második egy szintén paksi iskola,
a II. sz. Általános Iskola lett,
a harmadik helyen pedig a
kalocsai csapat végzett. A
felkészítõ tanárok is értékes
ajándékot kaptak.
Vida Tünde

zeti Park, a Herendi
Porcelán Rt. és a DunaDráva Nemzeti Park látogatóközpontjait is.
-vida-

IDÕSZERÛ

Bombariadó
Továbbra is keresi a rendõrség azt a férfit, aki a paksi
bokszgála ideje alatt bombariadóval fenyegetett. Az elkövetõ valószínûleg nem
helybeli. Illés László alezredes, a paksi rendõrkapitányság vezetõje elmondta, hogy
20.25-kor kapták a hívást, ezután megtették a kötelezõ intézkedéseket. Bognár László
mérkõzése elõtt kiürítették a
csarnokot, majd bombakeresõ kutyákkal átvizsgálták az
épületet. A csarnokban robbanószerkezetet nem találtak. A mérkõzések egy órát
csúsztak, emiatt Bognár
László mérkõzését nem közvetítette a televízió. A
nyomozók most azon dolgoznak, hogy megállapítsák,
honnan telefonált az elkövetõ. Pontos meghatározásához
a telefonszolgáltatók segítségét is kérték. Ha meglesz a
tettes, akár két év szabadságvesztéssel is büntethetik.

Harmincnyolc gyanúsított
a vádlottak padján
Csalássorozat tárgyalását
kezdte meg a paksi városi
bíróság. A vádirat szerint
az elkövetõk fõként paksi
mûszaki boltokban hitelre
vásároltak elektronikus
berendezéseket, de a
részleteket már nem fizették. Dr. Vincze Zoltán
büntetõtanácsa elõtt harmincnyolc vádlott áll, akik
hajléktalanokat és munkanélkülieket vettek rá,
hogy tévét, videót, porszívót, hûtõszekrényt vásároljanak esetenként 100150 ezer forintos áron. A
csalók az árut eladták,
vagy bizományi boltban
értékesítették, a részletek
fizetését elmulasztották.
Az elkövetõk felhajtókat
fizettek, akik jutalékot
kaptak egy-egy ember be-

Nekem is lehet hitelem?
Sorozatunk negyedik részében a lakástakarék-pénztárral kombinált hitelekkel foglalkozunk.
A jelzálog alapú hitelek megjelenése óta a korábbinál jóval kedvezõbb feltételek
mellett lehetett hitelhez jutni. A kedvezõbb feltételeket
az alacsony kockázat, alacsony infláció és az állami támogatás teremtette meg. E
három pillérre épült a lakástakarék-pénztárak rendszere is. Aki vállalja, hogy
bizonyos idõn keresztül takarékoskodik, s adott összeget befizet a takarékpénztári
számlájára, kedvezményes
hitelhez és állami támogatáshoz juthat. A betétbefizetésre közvetlen állami támogatás jár, mértéke a betétként elhelyezett összeg harminc százaléka, legfeljebb
évenként hetvenkétezer forint. A lakástakarék-pénztárak sajátossága az alacsony,

illetve a pénzpiac alakulásától független fix kamatlábak
alkalmazása. A betéti oldalon elszenvedett kamatveszteséget az alacsony kamattal
nyújtott hitel kárpótolja. A
magyar lakástakarék-pénztáraknál kialakult kamatszint betétnél évi három, hitelnél évi hat százalék. Semmi nem zárja ki azonban,
hogy mindkét lehetõséggel
éljünk, ezért megszülettek
az úgynevezett kombinált hitelek. Ebben az esetben két
szerzõdéses jogviszonyt létesítünk, egyet a lakástakarék-pénztárral, egyet pedig
a bankkal. A bankok a hitelszerzõdést a takarékpénztári be- és kifizetésekhez szabják, ezért a futamidõt a vizsgálat szempontjából érdemes két szakaszra bontani.

szervezése után. A jövedelem nélküliek néhány
ezer forintért adták nevüket és személyi okmányaikat a hitelfelvételhez, sõt
maguk írták alá a szerzõdést. A vásárláshoz szükséges munkáltatói igazolásokat az elkövetõk írták,
így csalással és okirathamisítással is vádolják
õket. A paksi bíróságon
ilyen nagyméretû csalási
üggyel még nem találkoztak. Összesen harminc,
többségében paksi és városkörnyéki vásárlásról
van szó. Az ítélethirdetés
várhatóan június közepén
lesz a polgármesteri hivatalban, mert a bíróság
épülete a vádlottak száma
miatt kicsinek bizonyul.
-eseKezdetben, mikor a takarékpénztári számlánkra kell befizetni, a felvett hitel egyidejû törlesztése általában túl
nagy terhet jelentene a családok számára. Ezért a tõke
törlesztését átütemezhetjük
késõbbi idõpontra, mikor
már csak a banknak kell fizetni. Vagyis az elsõ idõszakban, körülbelül négy éven
keresztül fizetjük a hitelünk
kamatát és kezelési költségét, valamint rendszeresen
utaljuk a takarékpénztári
számlánkra a szerzõdésben
meghatározott
összeget.
Amikor a négy év letelik, a
takarékpénztár az addigi befizetéseinket, a kamataival
és az állami támogatással növelve átutalja a hitelszámlánkra. Ezzel egyrészt a takarékpénztár felé megszûnik a befizetési kötelezettségünk, másrészt az átutalt
összeg csökkenti a hitelünket, megkezdhetjük a csökkentett hitel tõke részének
törlesztését.
gyuri
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Gyümölcspusztító
baktérium
Május elején a Tolna megyei
Növény- és Talajvédelmi
Szolgálat elrendelte a kötelezõ védekezést az alma,
körte és birs kultúrákban.
Az almatermésûeket olyan
baktérium okozta növénybetegség károsítja, amelynek
tünetei leginkább a tûz okozta perzseléshez hasonlítanak
Ez a tûzelhalás.
A betegség kezdetén a virág fertõzõdésével kell számolni. A virágok és terméskezdemények megbarnulnak, megfeketednek, de nem
hullanak le. A gyümölcsök
késõbb fonnyadnak, megfeketedve mumifikálódnak.
Látványosabb tünet a fiatal
hajtásvégeken látható, ezek
pásztorbotszerûen meghajlanak, rajta a levelek megvörösödnek. A tûzelhalás kórokozója szaporítóanyaggal,
széllel, rovarokkal, vízzel, virágporral és mûvelõeszközökkel is terjed. Ha a kórokozó terjedésének kedvezõ
idõjárási viszonyok alakulnak ki, járványveszélyre
számíthatnak a gazdák.
Ilyen esetben, virágzás idején, a területileg illetékes
növényegészségügyi hatóság kötelezõ védekezést rendel el, és ellenõrzéssel igyekszik érvényt szerezni az elõírásoknak.
– A betegség ellen egyrészt permetezéssel lehet
védekezni – tájékoztatott
Katona Józsefné, a Tolna
megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat körzeti felügyelõje. Ugyanakkor a beteg növényi részeket, fõleg a
hajtásokat azonnal el kell távolítani 40–60 centiméteres
tünetmentes résszel együtt.
A levágott részeket el kell
égetni, vagy mélyen elásni, a
vágószerszámot pedig fertõtleníteni. További információ: www.ontsz.hu
-gyöngy-
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Nincs érettségi botrány nélkül
Lassan már hagyomány,
hogy az érettségi vizsgáknál
kisebb-nagyobb botrányok
látnak napvilágot. Az idei nagyobb volt.
Hétfõn a magyar érettségi
után a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban még minden a
szép jövõbéli tervekrõl szólt.
– Eddig simán ment –
mondták a tanárok. A diákok
sem panaszkodtak, bejöttek
a számítások. Volt József Attila, amire mindenki tippelt,
de Kosztolányi, és Mikszáth
sem lepett meg senkit.
– Elsõre kicsit megijedtem, mert a választhatót, a
két vers összehasonlítást
nem vettük konkrétan, de az
adott korszakot elég jól
megtanultuk, és abból már
lehetett elemezni a verset
könnyedén. Volt egy-két feladat, ami egy kicsit nehezebb volt, de összességében
tetszett ez az érettségi –
mondta Kern Zoltán, a Balogh Antal végzõse.
Azután este jött a sokk, az
amúgy is eléggé gondterhelt
nebulóknak. Az ország öszszes televíziója és rádiója

harsogott a botránytól. Este
kiderült, hogy az érettségi
tételek már vasárnap fenn
voltak az interneten. Az emberek reménykedtek, hogy
csak vaklárma, látszólag
mindenki tehetetlen volt.
Kedden mindezektõl függet-

lenül a végzõsöknek meg
kellett írniuk a matematika
érettségit is, ám sajnos fölöslegesen. Magyar Bálint oktatásügyi miniszter egy határozattal megsemmisítette
az eredményeket. Országszerte mintegy harmincezer

Fotók: Fonyó Dániel

Polgár Tamás

Voltam nyelvvizsgázni, az
eredményét várom, úgyhogy meg kellett írnom az
érettségit. A magnóhallgatás jóval nehezebb volt,
mint amire gondoltam. A
levélírás nem volt olyan
nehéz azt meg lehetett írni. Erre számítottam, de
hallottam hogy nehezebb
lesz.
Bálint Zoltán, ESZI

Németbõl teszek emelt szintû érettségit. Van nyelvvizsgám, de a bölcsész szakokhoz
kell az emelt szintû érettségi.
Nem félek tõle, mert van felsõfokú nyelvvizsgám, amit 92
százalékosra írtam meg. Eddig jól ment minden, csak ezt
a botrányt nem kellett volna
ekkora dobra verni, a diákokat igencsak megijesztették.
Halász Edit, ESZI

diák írhatja újra a vizsgát
május 28-án. A választási lehetõség azonban adott. Akinek megfelel az év végi jegye, és a felvételinél nem követelmény a matematika, annak nem kell ismételnie. Az
ESZI-t ez elég rosszul érintette, mivel tanulói többsége
a mûszaki pályát választja,
és ehhez matematikából
vizsgázni kell. Nem érintette
a probléma azokat, akik
emelt szintet írtak, mert
ezek a vizsgakérdések nem
kerültek nyilvánosságra.
Ronczyk Tibor az ESZI
igazgatója elmondta: – A
gond, hogy a tanulók kicsit
megijedtek, és jogosan, hiszen megismételni valamit
mindig nehezebb, mint egyszer jól megcsinálni. A
többség úgy döntött, megismétli a matematika érettségit.
Szerdán az újranyomott
történelem tételekkel már
sehol sem volt gond. Pakson
is rendben zajlott minden. A
nyelvi vizsgákat is fennakadás nélkül megírták az érettségizõk.
A botrányhoz képest az
emelt szint körüli aggályok
már nem is tûntek olyan
nagynak. A tanulók fõleg
idegen nyelvekbõl választottak emelt szintet, mivel ez
nyelvvizsgával kiváltható
volt. Így akinek volt már valamilyen akkreditált nyelvvizsgája, az az emelt szintet
választotta, hogy ezáltal
több pluszponthoz jusson a
felvételinél. Az emelt szintet
az egyetemek, fõiskolák nem
írták elõ kettõ bölcsész szakcsoportot kivéve, az idegen
nyelvi szakokon.
Ronczyk Tibor az idei
érettségit így kommentálta:
– Ez olyan, mintha a diákokat négy éven keresztül focizni tanítottuk volna, majd a
végén közölték volna, hogy
vízipóló meccs lesz. Ilyenkor
néhányan belefulladnak.

VELÜNK TÖRTÉNT

Péter révbe ért
Éppen egy éve védte meg
doktori
disszertációját,
amelyben azt kutatta, hogyan vehetnek részt a könyvtárak az üzleti információk
közvetítésében, kiemelten a
céginformáció-szolgáltatásban. – Most ott tartok, hogy
az országban engem keresnek fel ennek a területnek a
szakértõjeként – tárja szét
kezét az alig 27 éves fiatalember. Dr. Kiszl Péter tudományos doktori (PhD) fokozattal rendelkezõ könyvtáros
és közgazdász, akkreditált
könyvtári szakértõ. A nem
mindennapi szakmapárosítás
új távlatokat nyitott. Most
jelent meg könyve „Üzleti információ, céginformáció és a
könyvtárak” címmel, amely
úttörõ munkának számít hazánkban.
Péter a Vak Bottyán Gimnázium után elvégezte az
ELTE könyvtár szakát, bár
már akkor tudta: nem klaszszikus könyvtáros lesz. Még
egyetemi tanulmányai alatt
jelentkezett a Kereskedelmi
és Gazdasági Fõiskolára,
ahol mint kereskedelmi szakos közgazdász szerezte meg
második diplomáját. Idõközben azt is kitalálta, hogyan
ötvözhetné a két tudományágat: az óriási információhalmazt, amit a könyvtárak rejtenek, és az üzleti világot.
Alelnöke a Magyar Információbrókerek Egyesületének,
melynek tagjaiból ma még
nem sok van az országban.
Az információbróker függet-

len vállalkozó, aki megrendelõje számára, személyre
szabottan, térítésért összeállítja a kívánt információcsomagot. Az egyesület szervezésében szeptembertõl információbrókeri tanfolyam
indul, amelynek Péter a
szakmai felelõse.
– Az információ drága, de
hülyének lenni sem olcsó –
jelenti ki Péter, aki nagy sikert arat konferenciákon ezzel a bevezetõjével. Májusban éppen egy üzleti hírszerzéssel
kapcsolatos,
nagyvállalatok felsõvezetõinek szóló tanácskozásra hívták elõadónak. Most megjelent könyvére sokan felkapták fejüket, országos televíziómûsorok,
újságcikkek
foglalkoznak a témával és
szerzõjével. A szakma csodabogárnak tartja. Pakson
pedig sokan azt nem értik:
miért nem elégedett meg a
családi vállalkozás nyújtotta
foglalatossággal.
Pedig
édesapja, Kiszl Károly hajózási társaságába elég korán
bedolgozta magát. Már nagyobbacska általános iskolásként besegített a gépelésben, csekkek kitöltésében.
Ma õ viszi a cégek gazdasági
ügyeit, s a régi írógépet
internet és telefax váltotta
fel. A hét napjait megosztja
Paks, Budapest és Eger között. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem fõállású oktatója, valamint az egri
Eszterházy Károly Fõiskola
óraadó tanára. Mindkét in-
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tézményben a jövõ informatikus könyvtárosait oktatja,
tényleges és átvitt értelemben is. Péter szerint ugyanis
a nem is olyan távoli jövõben
a kölcsönzés mellett a
könyvtárosoknak már speciális igényeket is ki kell tudniuk elégíteni. Például az olvasó által megrendelt ismeretanyagot, a felhasználó
igényeinek maximális figyelembevételével összeállítani
– természetesen pluszjuttatásokért. Hogy mit szólnak
mindehhez a jövõ könyvtárosai? – Elõször félnek, de
aztán ráéreznek az ízére –
mondja a fiatal oktató.
Mozgalmasan telnek napjai. Nem tudna, és nem is
szeretne választani a családi
vállalkozás és a tanítás, illetve a tudományos-kutatómunka között. Ezt is össze
tudja egyeztetni, mint ahogy
a könyvtár szakot a közgazdaságival. Mindkettõ ugyanolyan fontos számára.
Préházi

Férfiak Egészség Hete
Az Egészséges Városok Paksi Szervezete, összefogva a Városi Rendelõintézettel, a Megyei ÁNTSZ-szel és a Paksi Sportegyesülettel június 13-a és 19-e között megrendezi a
Férfiak Egészség Hetét. A programban szerepel kispályás foci a PSE Fehérvári úti pályáján június 16-án, és tekebajnokság június 18-án a Tekézõben. Mindkét helyen lehetõség nyílik vérnyomásmérésre, koleszterin-, vérzsír-, vércukor-meghatározásra, életmód tanácsadásra. Április 22-tõl június 24-ig pedig a Városi Rendelõintézet urológiai
szakrendelésén prosztataszûrésen vehetnek részt a 45 év feletti férfiak. A sportprogramokra a PSE Váci Mihály utcai irodájában vagy az 510-618-as számon lehet jelentkezni június 1-ig.

Egy kedves olvasó ajánlotta a figyelmembe a minap a város szociális térképét, amely az önkormányzat megbízásából készült
tavaly decemberben.
„Ne haragudjon, Tenda úr –
mondta – miért nem beszélnek
errõl… mondjuk a maguk újságjában?” Amikor megnéztem a város honlapján a tanulmányt,
magam is meglepõdtem: ezt
elõttem már hatszáztízen megtették. Ekkor még jobban furcsállottam a csöndet, amely körülveszi.
Ki hitte volna, hogy városunkban
az utóbbi 15 évben alig változott
az összes belterületi parkok területe, s a játszóterek száma is
csak eggyel nõtt? A háztartások
közül minden negyedik egyszemélyes, minden ötödikben él legalább egy elvált személy. A családok négyötöde nem tervez –
ahol ez elvileg lehetséges lenne
– gyermeket. A felmérés szerint a
paksi háztartások 1%-a tud olyan
családról, ahol a férjet, 3,6%-uk
pedig, ahol a feleséget bántalmazzák rendszeresen. (A legtöbb bejelentés a lakóteleprõl érkezett, a gyermekbántalmazások
harmada is lakótelepi.)
A paksi kistérségben a várható
élettartam a férfiak esetében alatta marad mind a megyei, mind az
országos adatoknak, a nõknél viszont a legmagasabb értékeket
mutatja. 2003-ban Pakson 2300
lakos jutott egy orvosra. A paksi
háztartások több mint felében
van tartósan beteg ember. A fiatalok 43%-a nagyon elégedetlen
a munkalehetõségekkel, hét közben szabadidõ-eltöltésük legkomolyabb formája a videózás, a
televíziózás; hétvégén a disco, a
kocsma. (A tanulmányban az is
benne van, melyik a legnépszerûbb szórakozóhely a városban.)
A felnövekvõ nemzedék sportolás iránti érdeklõdése általában
nem túl magas.
Sok elgondolkodtató, megbeszélni való adat, összefüggés,
tennivaló van a térképen(ben).
Tényleg furcsa, hogy miért nem
kezdõdött el róla a közbeszéd.
Remit Tenda

MOZAIK
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Bemutatkoztak a Bezerédj iskola tehetségei
napjainkig kalauzolták a
festmények,
rajzok
és
agyagszobrok a szemlélõt,
hiszen az oktatás a stílusko-

rok megismerésén keresztül
történik.
– Széles látókörû felnõttekké válnak így a gyere-

Fotó: Fonyó Dániel

Mûvészeti hét elnevezéssel
harmadik éve szervez a
Bezerédj Általános Iskola
programsorozatot, lehetõséget teremtve arra, hogy a
szülõk és a nagyközönség is
megismerhesse a diákok
munkáit. Az iskolában hét
éve indult az elsõ vizuális
osztály, a mûvészeti nevelés
kiemelt program a Szentháromság téri intézményben.
A rendezvény keretében
tárlat nyílt a Polgári iskola
aulájában, ahol a vizuális tagozaton tanulók alkotásait
állították ki. Az õskortól

A Pákolitz-hagyaték õrzõi

A Magyar Úttörõk Szövetsége Paksi Szervezete és a
Közmûvelõdési Kht. közös
szervezésében két év után
ismét rendeznek Pakson Ki
mit tud-ot. A május 21-i
nagyszabású eseményre
százötven nevezés érkezett.
Ez azt jelenti, hogy közel
hatszáz versenyzõ lép majd
a szakmai zsûri színe elé és
mutatja meg tudását, tehetségét. Alsós, felsõs és középiskolai kategóriában indulhatnak a gyerekek. Színpadra négy mûfajban állhatnak: vers, próza és mesemondással; énekkel – a
népdaltól a musicalig bármi
lehet –, zenével és színpadi
tánccal. Az esemény, melyet
Paks Város Önkormányzata
is támogat, kilenc órakor az
ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét.

Pákolitz István emlékére
rendezett vers- és prózamondó versenyt a Paksi Városi
Múzeum. A programnak közel tízéves hagyománya van,
a múzeum 1996-ban kapta
meg a költõ hagyatékát, azóta kiemelt feladatának tekinti, hogy az örökséget megtartsa és ápolja. A versenyt
õsszel hirdetik meg alsó és
felsõ tagozatos kategóriában.
Idén az alsó tagozatosok
közül Vidákovics Ármin
nyert, a felsõsöknél Urbán
Beáta.
– Pista bácsi halála után az
emlékére megrendezett idõszaki kiállítás iránt óriási
volt az érdeklõdés. Örömünkre szolgált, hogy a költõ hagyatékát a család a városi múzeumnak ajándékozta – mondja Kernné Magda
Irén múzeumpedagógus. A
Pákolitz-emlékszobában

Fotók: Fonyó Dániel

Ki mit tud?

megtekinthetõk a költõ dolgozószobájának bútorai, berendezési tárgyai, kéziratai,
néhány személyes holmija.
Az intézmény udvarán álló
bronzszobor pedig Farkas
Pál alkotása.
A költõ egyik lánya,
Pákolitz Éva minden évben
részt vesz a zsûri munkájában, s a szavalóversenyre a
poéta özvegye, Gabi néni is
Paksra látogat. Pákolitz István emlékét Paks más intézményeiben is ápolják. A városi könyvtár két éve viseli nevét. – Már amikor beadtam a
pályázatomat az önkormányzathoz a könyvtár vezetõi
posztjára, leírtam, hogy
Pákolitz Istvánról szeretném
elnevezni az intézményt.
Szándékommal nem csak a
munkatársaim
értettek
egyet, hanem a képviselõ-testület is – mondja Gutai István

kek, akik bármilyen pályára
is készülnek, legyen az mûvészeti, értelmiségi vagy
más szakma, megszerzett
áttekintõ-képességüknek
köszönhetõen fogékonyak
lesznek a szép iránt – mondta el Tumpek Györgyi rajztanár.
A Mûvészeti hét az iskola
diákjainak mûsoros délutánjával zárult. A diákszínpad és az énekkar fellépése
mellett vers, próza és szólóhangszeres produkció is színesítette a rendezvényt.
-dal-

könyvtárigazgató. Az elõcsarnokban található portrét
Kiss G. Péter készítette a
költõrõl, nem sokkal halála
elõtt. A könyvtár õrzi a megjelent kötetek gyûjteményét
is. Jó hír, hogy a könyvhéten
ismét megjelennek a költõ
kötetei: a „Pepita füzetembõl” és a „Pákolitz István levelesládája” címû kiadvány.
Idén már az érettségin is találkozhattak a paksi költõ
életmûvével a diákok. – A
kétszintû érettségi bevezetésével, a középszintû vizsga tételei közé kötelezõ egy tétel
regionális irodalom illesztése.
Úgy
döntöttünk,
hogy
Pákolitz István életmûvét
fogjuk a regionális kultúra
címszó alatt megismertetni a
diákokkal – mondja Kárpáti
Istvánné, a Vak Bottyán Gimnázium igazgatóhelyettese.
s. szabó

Anyai nagyszüleim a
puszták népének mindennapjait élték. Minden egyes
olvasásnál elõjönnek olyan
emlékek, amelyek a gyermekkoromhoz kötõdnek.
Illés László

Nagyon jól leírja a börtönéveket, menekülésének történetét. Voltak olyan részek
ebben a kötetben, amikor
megborzongtam: ilyen is
van a világon.
Horváth Margit

NAGY KÖNYVE

NAGY KÖNYVE

Illyés Gyula: Puszták népe

Henri Charriére: Pillangó

PORTRÉ

Jó napot, mi újság?

dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna
Gyerekkorban sokan érdeklõdnek a régészet iránt. Aztán maradnak páran, akik ezt a fiatalkori romantikát
késõbb sem tudják levetkõzni. Dr. Váradyné Péterfi
Zsuzsanna, a Városi Múzeum igazgatója azonban maradt a régészetnél. Ahogyan fogalmaz, szülei normális
szakmát szántak neki – hetedíziglen jogászcsaládból
származik.
Amint farmerben és kardigánban rohangál, és épp egy
paravánt tologat a kiállítótérben, a csoda gondolná róla, hogy két felnõtt gyereke
van. S mégis: fia 21 éves, lánya pedig ezekben a napokban érettségizik. Pluszizgalom a múzeumi világnapra
való készülõdés mellett.
– Tanár akar lenni – sóhajt
fel vizsgázó lányáért szurkolva az édesanya. – Még
mindig jobb, mint a régész –
teszi hozzá. Pedig szereti a
szakmáját. Tízéves kora óta
régész szeretett volna lenni,
minden nyáron ásatásokra
járt. Aztán következett a régészet–történelem szak az
ELTE-n, s a tervek szövögetése az egyetemi padban
ásatásokról, felfedezésekrõl.
Az egyetem elvégzése után
azonban az álmodozások kora lejárt. Férjével, Várady

Zoltánnal együtt tanulmányaik befejezése után, tele
tervekkel szembesültek azzal, hogy nem találnak állást.
Régészbõl mindig is túlképzés volt, van és lesz. E speciális szakmához nem társul
elég munkahely Magyarországon. Zoltán segédmunkásként helyezkedett el az
ozorai ásatáson, Zsuzsa pedig nagy-nagy szerencséjére
állást kapott a megyei múzeumban, ahol éveken keresztül megélte a szerzõdéshosszabbítgatás bizonytalan
állapotát. Fiatalabb korában
lázadt a kilátástalanság ellen, de ma már tudja: semmi
nem történik hiába. Legalábbis utólag mindig kiderül, hogy milyen haszna volt
egy-egy nehezebb idõszaknak az életében.
Így volt ezzel a paksi indulásnál is. Férjével karöltve,

Tehetségesek, fiatalok

A cserfes mosolyú, szép szavú,
intelligensen nyilatkozó, alig
14 esztendõs lányka az utóbbi
idõben szinte minden olyan
városi szavalóversenyen megfordult, amelyet általános iskolások számára hirdettek.
Csordás Zsaklinnak sokszor
sikerült
öregbítenie
a
Bezerédj iskola hírnevét, hisz
legtöbbször dobogós helyen
végzett. – Anyukám jogász,
édesapám matematikával foglalkozik. Nem erõltették a
verseket és a mesét. Sosem
mondták, hogy nagyon ügyel-

Fotó: Vida Tünde

Csordás Zsaklin

jünk a szép beszédre, de arra
vigyáznak, hogy õk maguk
mindig így tegyenek. A nõvérem is szívesen szaval. Mióta
egyetemista, esküvõkön és
névadókon szerepel, a Fortuna Rádióban is volt hírolvasó.
Eleinte Zsaklin is sok verset
olvasott. Mostanra inkább a

tizenegy évvel ezelõtt részt
vettek, a Városi Múzeum létrehozásánál. Két év után
Zoltán a felsõoktatásba került, Zsuzsa pedig a mûvelõdési házban helyezkedett el.
Ha kellett, jegyszedõ volt,
gyerekversenyt szervezett,
helyettesített a könyvtárban. Mint mondja, sokat tanult itt, aminek igen nagy
hasznát veszi, például a múzeumi rendezvények szervezésénél. Aztán ‘98-ban megpályázta az igazgatóságot.
– Féltem – mondja teljes
természetességgel. Más régészként a szakmával foglalkozni, és megint más irányítani, döntéseket hozni. Azt
csak késõbb árulja el, hogy
‘94-ben is felajánlották neki
novellákra tért át. Úgy érzi,
hogy ennek a mûfajnak a lehetõségei sokkal tágabbak,
egész más atmoszférát képes
teremteni egy novella, mint
egy költemény, és jó, ha ezt
képes átadni az ember a közönségnek. Eleinte kicsit
megnehezítette a dolgát, hogy
izgulós volt, el-elcsuklott a
hangja. Néha még most is elõfordul, hogy görcsbe rándul a
gyomra, de most már elég jól
sikerül ügyelnie a megjelenésére és mozgására is. – No és
természetesen a szép beszédre! Õsztõl már az ESZI színeiben indulok a versenyeken teszi hozzá elégedett mosollyal.
s. szabó
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a vezetõi széket, amit akkor
nem fogadott el. Kicsik voltak a gyerekek, indokolja
döntését, és különben sem
akart vezetõ lenni. Végül
nem bánta meg. Annak idején a feladat különlegessége
vonzotta Paksra. Születésétõl látta az intézményt, nagyon ragaszkodik hozzá, a
sajátjának érzi, minden
szögletét ismeri.
Úgy érzi, az igazi örömök
és sikerek itt érték. Mi a siker? Például, ha a szakma elismeri az intézményt (tavaly
az Év Múzeuma pályázatán
a Városi Múzeum különdíjat
kapott). De élmény egy sikeres kiállítás, vagy ha úgy telt
el egy nap, hogy eredményesen, örömmel tudtak együtt
dolgozni. És siker az is, ha
nem történik nagyobb esemény, „csupán” végezheti
szakmai munkáját. Ilyenkor
beleltározza a cserepeit,
amit egyébként gyakran félretol, más – kevésbé vonzó –
adminisztráció miatt.
A mesebeli jó tündértõl egy
dolgot kérne: egészséget az
egész családjának. Mert állítása szerint, ha ez teljesül,
mindent el lehet érni, amihez
megvan a két keze. Terveiben
és vágyaiban a Deák-ház felújítása, a Lussonium további
feltárása szerepel. – Lehet,
nem az én idõmben, de elõbbutóbb csak meglesz – jelenti
ki reménykedve. Ebben is
optimista, mint mindenben.
No meg nagyon szeretne
majd valamikor egy unokát,
de ez már nem rajta múlik.
Letelt a kávészünet, siet
vissza a kiállítóterembe, ahol
éppen az erdélyi színjátszás
elevenedik meg. Ilyenkor itt
feje tetejére áll a világ. Minden egyéb alkalommal a család, most a tárlat az elsõ.
Kollégáival együtt tologat,
rendezkedik, kalapál, ragaszt – erre nincs külön ember. S még hátra van a kiállítást ismertetõ szövegek
megfogalmazása. De azt már
este, otthon írja meg.
Préházi

SPORT
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A legjobb négy között az ASE
Filipovicsék. A következõ
paksi összecsapáson jött a hidegzuhany, egy nagyon ideges hangulatú meccs után
Kaposvár vonult le – kisebb
atrocitások közepette – gyõztesen a pályáról. A május 13-i,
somogyi mérkõzésen – ez volt
a sorban a negyedik – már
csak a gyõzelem volt elfogadható. Ezt már biztosan hozták
Zsoldos András tanítványai.
Az ötödik, mindent eldöntõ

Twirling verseny
paksi sikerekkel

Õrzi ötödik helyét Dunakömlõd

A paksi székhelyû Magyar
Twirling Szövetség Füzesgyarmaton tartotta országos versenyét. A megyei
és régiós fordulók eredménye alapján tizenhárom
sportegyesület botforgatói jutottak a legjobbak
közé, akiket nemzetközi –
horvát, szlovén és magyar
– pontozók minõsítettek.
A paksi versenyzõk derekasan helytálltak a parketten, és érmek sokaságával tértek haza. Magyar bajnoki címet tudhat
magáénak Mezõsi Ráhel,
Mezõsi Judit, Meczker
Bettina és Sólya Erzsébet. A dobogó második fokára
állhatott
Kerti
Szandra, Apró Brigitta,
Hamvas Eszter, Sólya Erzsébet, a Czimmer Petra–Huzlinger Dóra, a
Mezõsi Judit–Bíró Andrea, valamint a Meczker
Bettina–László Nikolett
páros, a Neutron Team,
tagjai között tudva Hamvas Esztert, László Nikolettet, Meczker Bettinát,
Sólya Erzsébetet és Tóth
Nikolettet. Harmadik helyet szerzett Sitkei Brigitta, Czimmer Petra, László
Nikolett és Meczker Bettina.
baci

Fotó: Vida Tünde

A férfi kosárlabda NB I rájátszásában véget ért az
ASE–Kaposvári KK párharc.
Az alapszakasz-gyõztes atomerõmû és a nyolcadik helyen
végzett Kaposvár csatája úgy
indult, hogy a paksi szurkolóknak nem kellett tövig rágni a körmüket, az elsõ mérkõzésen
simán
gyõztek
Mészárosék. A második
meccsen, a somogyi visszavágón ugyanezt mondhatták el

Kovács Dénes edzõ elsõ évét
tölti vezetõedzõként a dunakömlõdi csapatnál. A szakmai irányítást Kolarics Zsolt
menedzser látja el, és úgy tûnik, a páros megtalálta az
együttmûködés legeredményesebb formáját, hiszen
összeállt a gárda. A csapat
stabilan õrzi helyét a megyebajnokság élvonalában. KoPakson az Energetikai
Szakközépiskola sportcsarnokában rendezték a diákolimpia országos floorball
döntõjét. Az V. korcsoportban szervezett bajnokság
gyõztese az ESZI Nagy Gábor által irányított lány csapata lett, a gólkirálynõ
ugyanebbõl a csapatból
Lóczi Lilla. A csapat tagjai:
Molnár Szabina, Wieszberger Judit, Lóczi Lilla, Kern
Rita, Kõbányai Krisztina,
Váyer Dóra, Pruzsina Renáta, Szabados Márta.

paksi meccsen telt ház és hatalmas buzdítás várta a hazai
kedvenceket, akik a negyedik
negyed második felében állva
hagyták ellenfelüket, és megszerezték harmadik gyõzelmüket, amely egyben a legjobb négy közé jutást jelentette. Következõ ellenfél a
döntõbe jutásért az Univer
Kecskemét.
(Lapzárta után érkezett a
hír: ASE–Univer KSE: 83–86)

vács Dénes szerint szükség
van még finomításra, de látszik a fiúkon az összeszokottság, az eredményért való közös küzdeni akarás. A csapatban minden poszton vannak
vezéregyéniségek, akik képesek magukkal ragadni a fiatalokat. A védelem meghatározó játékosa Borsi János,
aki már magasabb osztályban is bizonyított, a középpályán Wolf Attila, a PSE kölcsönjátékosa vállalta magára
a vezérszerepet. A csatársorban Lilinger Roland játéka
dominál, de a fiatalok is megtesznek mindent a sikerért.
Frast Ádám és Fritz Zoltán
az új generációt képviselik,
de nagy szükség van a rutinos Büttli János kiegyensú-

lyozott teljesítményére is. A
vezetõség és a támogatók –
Paks város önkormányzata,
Forst Kft., egyéni támogatók
– az 1–5. hely valamelyikének elérését tûzték ki célként, ami a pillanatnyi formát figyelembe véve nem elérhetetlen a kömlõdi focisták
számára. A bajnokság június
közepén fejezõdik be, de sok
pihenésre nem lesz lehetõség, hiszen 5-6 hét lazítás
után már a következõ évadra
kell készülnie Kovács Dénes
csapatának. Az edzõ sem tétlenkedhet a nyári szabadság
alatt, mert ahhoz, hogy hoszszútávon vezethesse sikerre
együttesét, meg kell szereznie a „B” kategóriás edzõi
minõsítést.
SJ
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Kacsa búcsúzott, Bogesz megvédte világbajnoki címét
A paksi bokszgáláról a szakértõk és a sportág rajongói is
egybehangzóan azt nyilatkozták, profi munka volt. A
magyar ökölvívás történetében elõször láthattak a nézõk
egy helyszínen három világbajnoki címvédést.
Az IBC nagypehelysúlyú
világbajnoka, Nagy Csonttörõ János kézsérülésébõl felépülve védte meg címét a
tanzániai Said Chiddy ellen.
A Bokszhercegnõ, a GBU világbajnoka, dr. Csábi Bettina az orosz Oksana Vasilyevával lépett ringbe. A harmadik címmérkõzést a paksi
kedvenc, Bognár László vívta a fehérorosz Valery
Kharyanov ellen
Elõször tapasztalhatták
testközelbõl a sportág paksi
rajongói, hogy milyen a hangulata egy ilyen rendezvénynek. Pintér Ferenc, Bogesz
menedzsere, a gála egyik
szervezõje és támogatója így

értékelte az estét: – A profi
boksz lényege a tehetség és
a jó menedzselés. Nálunk
mindkettõ adott volt.
Ahhoz, hogy Bogesz Pakson védhesse meg címét,
sok mindennek kellett egybeesnie: 2004 decemberében, Gyõrben Lacinak meg
kellett szereznie elsõ világbajnoki övét, majd idén
márciusban a másodikat
szülõvárosában Szolnokon.
Így eladhatóvá vált a
tévétársaságoknak és a támogatóknak is a terv, hogy
Pakson legyen a gála. Kellett még az atomerõmû
anyagi támogatása, Pónya
József közbenjárása, és kellett hat hét kõkemény munka. Pintér Ferenc szerint
Bogesznek két címvédõ
mérkõzésre még mindenképpen van lehetõsége – a
tervek szerint Németországban és Angliában –, hiszen õ birtokolja az öveket,

Elkezdõdött
a teniszszezon

Maratoni horgászverseny Fussunk át
Pakson
a Füzes-tavakon

A harmadik Bongó Kupával
kezdõdött az idei szezon a
PSE tenisztelepén. A versenyt a Pakson és környékén élõ amatõröknek hirdették meg. A zord idõ ellenére
elsõ és másodosztályban, illetve párosban nyolc-nyolc
nevezõ volt, a nõknél pedig
négyen szálltak versenybe.
Eredmények: I. osztály:
Szilágyi István, Tárnok
László, Apembe William.
II. osztály: Artim András,
Gyöngyösi Ferenc, Csapó
Sándor.
Páros: Apembe William–
Gyöngyösi Ferenc, Artim
András–Tárnok
László,
Kovács Sándor–Pataki János
Nõi egyéni: Csapó Ágnes,
Zöld Ferencné, Zöld Bernadett.

Pünkösdkor rendezték meg
a Viking Tours utazási iroda
és a Paksi Atomerõmû Horgászegyesület V. maratoni
horgászversenyét. Az egyesület 4-es Füzes taván pénteken este hat órakor 25 háromfõs csapat dobta be horgát, hogy a következõ 42
órában minél több halat
fogjon. A szervezõk 4 óránként mérlegeltek. Bármilyen hal számított, kivéve a
küszt – Pakson sneci vagy
pisze –, amelyeket mérlegelés után visszaengedtek a
tóba. Vasárnap hajnalig
nem csak a halakkal küzdöttek, hanem elõbb szúnyogokkal csatáztak a
résztvevõk, majd az esõ nehezítette a dolgukat. A déli
12 órai zárásra aztán
megint kisütött a nap, és a

és senkinek nem lesz könnyû dolga, ha el akarják
azokat venni tõle.

Bogesz, a király

Fotó: Fonyó Dániel

Bognár Bogesz László királyként érkezett a szorítóba
és 12 menetnyi, kõkemény
csatározás után a fején maradhatott a korona. A mérkõzést egyhangú pontozással
nyerte a paksiak kedvence, de

a fehérorosz Harjanov nem
adta könnyen magát. Vívó stílusát valószínû otthon felejtette, mert 12 meneten keresztül a közelharcot próbálta
ráerõltetni Bogeszre, aki rutinjának, technikai fölényének, jobb kondíciójának köszönhetõen, több tiszta találatával, egyhangúlag bebizonyította, hogy ezen az estén õ
volt a jobb.
SJ

nagy igénybevételtõl kissé
fáradtan gyülekeztek az
ebédhez és az eredményhirdetéshez a versenyzõk. A
támogatóknak köszönhetõen az elsõ hat csapat értékes ajándékokat vehetett át
Várszeginé Molnár Etelkától, a paksi Viking Tours
utazási iroda vezetõjétõl, és
Antal Lajostól, az egyesület
elnökétõl.
Elsõ helyen Pach József,
Várszegi Ferenc és Fotyék
János csapata végzett
128,94 kilogrammal, második lett Fauszt Gábor, Varga
István és Takács Miklós
102,54 kilóval, harmadik helyen 94,23 kg kifogott hallal
a Cseh Attila, Farkasdi Attila, Mácsik Ferenc trió
végzett.
cseri

Május 6-a a magyar sport
napja. Ebbõl az alkalomból a Paksi Sportegyesület
benevezett a „Fussunk át
Magyarországon” elnevezésû országos akcióba. A
tíz kilométeres váltófutást
a Bezerédj, a Deák, a II.
számú és a Balogh Antal
Katolikus Iskola kisdiákjai teljesítették az Atomerõmû Sport Egyesület
pályán. A közel négyszáz
kilátogató gyermek láthatott gyeplabdamérkõzést,
a Bezerédj és a katolikus
iskola csapott össze, majd
ki is próbálhatta ezt az újdonságnak számító sportágat. Közben a legkisebbek váltóversenyen mérhették össze ügyességüket
és gyorsaságukat.
baci
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Könyvtárosok
találkozója
„Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája” címmel
tartottak tanácskozást a közelmúltban Csongrádon. A
találkozóra Magyarország,
Ukrajna, Szerbia–Montenegró, Szlovákia több településérõl és Ausztriából érkeztek vendégek. A háromnapos
rendezvény záró napján
részt vettek a Pákolitz István
Városi Könyvtár munkatársai is. Szinte a teljes kollektíva ott járt, nyolcan képviselték a paksi intézményt. A
központi téma az volt, miként
tehetnék rendszeressé, szervezetté a hazai és határon túli települések könyvtárai között kialakult kapcsolatokat.
A paksi intézmény a viski,
zentai, bácsatopolyai, galántai és máramarosszigeti
könyvtárral került kapcsolatba. Ha tehetik, magyar
nyelvû könyveket adományoznak a határon túl mûködõ tékáknak.
A szakemberek tájékoztatást kaptak a Nagy könyv
sorozat jelenlegi állásáról is,
és egyeztették a második
fordulóval kapcsolatos feladatokat. A paksi csoport ellátogatott a csongrádi és a
tavaly év végén átadott szegedi egyetemi könyvtárba.
Legközelebb júliusban lesz
alkalmuk részt venni szakmai találkozón, a könyvtárosok hagyományos vándorgyûlésén.
-gyöngy-

Eladó ingatlanok
A Duna utcában gázfûtéses, összkomfortos családi ház önálló építési telekkel
együtt vagy külön eladó. Tel.: 20/5830813
Dunakömlõdön a Béke utcában 500 m2es telken 90 m2-es téglából épült régi
családi ház 50%-os belsõ felújítással, átalakítási tervvel eladó. Irányár: 5,5 M Ft.
A Dunaföldvári úton a Téglagyár mellett,
szemben a kompkikötõvel, téglaépületben II.
emeleti, 66 m2-es, 3 szobás, összkomfortos,
gázfûtéses lakás eladó. Irányár: 6 2 M Ft.
A lakótelep központjában a Bocskai úton
2 szintes garázs eladó. Alsó szint: 25 m2,
felsõ: 20 m2. Teljesen közmûvesített, központi fûtéses. Irányár: 3,5 M Ft.

Múltunk a sajtóban
Paksnak nem kell polgári
iskola
„Paks képviselõ-testülete
július 25-én bizonyos kétkedéssel fogadta és tárgyalta
a közokt. miniszter leiratát,
mely szerint Pakson polgári
iskolát szándékozik felállítani” – olvashatjuk a Tolna
vármegye 1891. augusztus
2-ai számában. Nincs alkalmas iskolahelyiség, nincs a
községnek pénze… a cikk
írója azonban úgy tudja,
hogy felekezeti szempont
lebeg a háttérben. „Ez az
általános közérdeket nem
tekinti, ez minden szabadabb fejlõdésnek útját vágja, magán- és állami nyilvános intézeteket dehonesz-

tál, s itt is akadályt akar a
polgári iskola létesítése elé
gördíteni. Azt mondja:
Paksnak nagyobb részét
olyanok lakják, a kik amúgy
is taníttatják gyermekeiket; a magyar paraszt és
iparos osztály nem szereti
taníttatni gyermekeit, annak elég az elemi iskola is.
Ha a polg. iskola létesülne,
az is néptelen volna. Ezért
nem érdemes a községnek
magát adósságba verni.”
„Nem mondjuk – így a tudósítás írója – hogy a polgári iskolai intézmény eszméje már
teljesen meggyökeresedett
volna a magyar nép szívében.
A polgári iskolának különösen a polgári és iparos osztály

Értékeink

Honismereti tankönyv
Szép kivitelû, tartalmas tankönyv jelent
meg paksi szerzõ tollából: „Hon- és népismeret” címmel. A kiadvány a Deák Ferenc
Általános Iskolából sokak által jól ismert tanítónõ, Katz Margit gondos munkája. A kötet egy kiadó felkérésére készült. Alapul a
Nemzeti Alaptanterv követelménye szolgált, és a sokéves pedagógiai tapasztalat,
mely azt diktálta, hogy az alsó tagozatosoknak szánt munkatankönyv minél változatosabb és játékosabb legyen. A szerzõ fontosnak érezte, hogy a felnõttek meg tudják ismertetni a kicsikkel a hagyományokat, és
képesek legyenek velük megszerettetni a
környezetüket, lakóhelyüket. A nebulók

Pakson a Zápor utcában 5 szobás, alápincézett családi ház udvari garázzsal eladó. Irányár: 17,5 M Ft. 2 lakást 1.5 vagy
2 szobást I. emeletig a vételárba beszámítunk.
A Kurcsatov út középsõ részén IV. emeleti 2+2 félszobás, hálófülkés lakás eladó. Irányár: 10,5 M Ft.
A Szabó Erzsébet utcában IV. emeleti,
kétszobás, erkélyes lakás eladó. Irányár:
6,8 M Ft.
A Fehérvári úton, a Kornis utca fölött
családi ház építésére alkalmas építési
telek eladó. A telken levõ 2 db tégla falú épült présház elbontható. Tel.:
75/312-050
Fadd–Domboriban a vízparton 969 m2-es
parkosított, bekerített terület kétszintes,

értelmi színvonalának emelése a célja; ezt jó lesz figyelembe venni Paks azon álbarátainak, a kik most titkon az
intézet ellen agitálnak.”
Ugyanabban a lapszámban,
a vidék hírei között találni
azt a vélekedést, mely szerint a képviselõ-testület
többsége az iskola felállítása
mellett van, az ellenzõk leghevesebb szószólója Spiesz
János apát úr, aki azért ellenzi az iskola felállítását,
mert a katholikus hitközségnek ebbõl tetemes kiadása
volna azáltal, hogy a népiskolát két osztállyal szaporítani kellene.
A képviselõ-testület a
költségvetés elkészítésére s
a magánadakozás megindítására egy bizottságot küldött ki.
Gutai István

elõször a szûkebb hazájukat, aztán a megyeszékhely nevezetesebb pontjait, majd a megye néhány városát ismerhetik meg. Ezután
a gyakorlatiasabb témák következnek: külön fejezet foglalkozik például a házzal, a régi építkezési szokásokkal, a helyiségek
funkcióival, berendezéseivel. Megismerhetik a környék nemzetiségeit, azok ünnepi
hagyományait, a megye népviseleteit. Meseszerû leírásból kapnak képet a kenderfeldolgozás, a szövés és hímzés munkafázisairól, s a feladatok számukra is lehetõvé teszik, hogy belekóstoljanak a gyöngyfûzés és
a fazekasság rejtelmeibe. Azonban minden
bizonnyal az a fejezet lesz a legnépszerûbb,
amely a népi gyermekjátékokkal ismerteti
meg a kicsiket.
s. szabó

összkomfortos faházzal, tárolókonténerrel eladó. Irányár: 14,5 M Ft.
Az Újtemplommal szemben 1628 m2-es
területen kétszintes családi ház eladó: 6
szoba, 2 fürdõszoba, 2 garázs (gáz és
vegyestüzelésû kazán) eladó. Földszinti,
kétszobás lakást beszámítunk.
Gerjenben az Alkotmány utcában 400
négyszögöl területen kétszintes, összkomfortos, gázfûtéses, 135 m2 alapterületû 4 szobás családi ház eladó. Paksi
csere is érdekel. Tel.: 70/339-7009

A felsorolt ingatlanokról részletes
tájékoztatás kapható Fonyó Lajos
ingatlanközvetítõ, befektetési tanácsadótól, aki várja további szíves megbízásaikat ingatlan el-

adás, vétel és bérbeadási ügyekben is. Tel.: 70/310-8374,
e-mail: fonyolajos@freemail.hu
HITELRE VAN SZÜKSÉGE?
Tájékozódjon,
mielõtt szerzõdést kötne.
Mi segítünk kiválasztani Önnek
a legmegfelelõbb megoldást.
Teljes körû hitelügyintézés,
-tanácsadás, több banki
kapcsolattal
HUNGARIAN CREDIT
NETWORK
Elõzetes idõpontegyeztetés:
Tel.: 75/417-828;
Mobil: 70/312-1990

P R O G R A M O K , S Z O L G Á LT A T Á S O K

Mozi
Május 22. (vasárnap) 19 óra
CSAK LAZÁN!
szinkronizált am. vígjáték
Május 25. (szerda) 19 óra
A ZÛRHAJÓ
szinkronizált német sci-fi
Május 27. (péntek) 19 óra
AVIÁTOR
feliratos amerikai film
Május 29. (vasárnap) 19 óra
KERÜLÕUTAK
feliratos amerikai vígjáték
Június 1. (szerda) 20 óra
PENGE –
SZENTHÁROMSÁG
Feliratos am. akciófilm

Kiállítás
A Városi Mûvelõdési Központ kiskiállítójában Cs.
Vasváry Ibolya Dél-Afrikában festett mûveit láthatják
az érdeklõdõk, illetve a Gránátalma Hagyományõrzõ
Mûvészeti Egyesület és
tagjainak alkotásait. A tárlaton, melyet Decsi Kiss János képzõmûvész nyitott
meg, paksi alkotók is bemutatkoznak. A kiállítás június
5-ig látogatható.

Felhívás
Dr. Rézbányay Dezsõ muzsikus születésének 100.
évfordulója alkalmából kiállítást rendeznek Pakson.
A szervezõk kérik, akiknek
a birtokában vannak a muzsikussal kapcsolatos dokumentumok,
kották,
fényképek, korabeli újságcikkek,
hangversenyek
meghívói, plakátjai stb.,
vagy valamilyen módon
kapcsolódtak Dezsõ bácsi
munkásságához, jelentkezzenek a Pákoltiz István
Városi Könyvtárban, vagy
a Városi Mûvelõdési Központ könyvtárában.

Gyermekek hete
május 20–29.
Május 23-án 10.00, 13.00 és
14.30-kor Meseurópa – uniós mesemusical.
Május 20-tól június 4-ig
„Ilyen a mi bábszínházunk!” bábkiállítás a Pécsi
Bóbita Bábszínház anyagából a VMK kiskiállítójában.
Május 23–27-ig 9–16 óráig
Észbontó játszóház a csodás tudomány világában. A
kiállított eszközök a fizika,
matematika, logika, technika világába kalauzolnak el,
egy-egy tudományos jelenséget mutatnak be, magyaráznak meg.
Május 28-án Retro Vidámpark 10–16 óráig az Erzsébet
Szálló mögötti parkban: kacsalábon forgó körhinta, hordólovaglás, családi játszóház,
népi ügyességi játékok.

Ügyeletek

TelePaks

Az állandó felnõtt- és gyermekorvosi ügyeletet az 1-es
számú Rendelõintézetben
találják (Rákóczi u. 1. Tel.:
75/410-222). Az orvosi ügyeletet a betegek hétfõ reggel
8 óráig vehetik igénybe.

Élõben közvetíti a TelePaks
a május 25-i önkormányzati
testületi ülést. Délután két
órától követhetik figyelemmel a képviselõk munkáját,
akik többek között a szociális
intézmények átvilágításának
eredményérõl is tárgyalnak
majd. A testületi ülés fél órás
összefoglalóját 27-én, pénteken fél nyolctól láthatják.

Gyógyszertárak:
május 16–22-ig
Óvárosi Bizalom Gy.
(Kossuth u. 34.)
május 23–29-ig
Borostyán Gyógyszertár
(Dózsa Gy. u. 12.)
május 30–június 5-ig
Arany Kígyó Gyógyszertár
(Dózsa Gy. u. 77.)
Hatósági állatorvosok:
május 21–22-én
Dr. Angyal László, Paks,
Temetõ u. 14. Tel.: 30/217-56-31
Május 28–29-é:
Dr. Bodnár János, Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. 56.
Tel.: 20/978-11-12

Május 29-én 10–15 óráig
Gyermeknap az Erzsébet
Szálló mögötti parkban.
Corona Hungarica – interaktív történelmi játék; Zoli
és a Pöttyös Bõrönd – bohócmûsor; Varnyú Country
– gyermekkoncert; Tûzmanók – a paksi Városi Tûzoltóság gyermeknapi programja, kézmûves foglalkozások.

Magán állatorvosok:
Május 21–22-én:
Dr. Cziger Zsolt,
Dunaföldvár, Szent I. u. 25.
Tel.: 30/244-95-72
Május 28–29-én
Túri Kft. Állatkórház
Dunaföldvár, Beszédes sor 2.
Tel.: 30/959-40-59

Fortuna rádió
96,3 MHz

S. Szabó Gabriellával és Balogh Judittal
csütörtök: Kotyogó – hasznos tudnivalók
színesen Mittler Judittal és Móré Boglárkával
péntek: Zombi night – zenei magazin
Zomborka Zoltánnal
Fortuna hírek: 06.00–17.00 óráig óránként,
12.30 órakor az elmúlt 24 óra helyi híröszszefoglalója
Szombat:
06.00–09.00 Suki koktél Schuckert Józseffel
09.00–13.00 Délelõtti magazin Balog Judittal
13.00–17.00 Rajtszám Móré Boglárkával
17.00–19.00 Kívánságmûsor Mittler Judittal

Hétfõ–péntek:
06.00–09.00 Reggeli rulett Zomborka Zoltánnal
09.00–13.00 Fortuna Jam Móré Boglárkával
13.00–17.00 Pepperóni Buzás Norberttel
17.00–19.00 Kívánságmûsor Mittler Judittal
19.00–20.30 Magazinok órája
hétfõ: Gastroblues – a paksi Gastroblues
Fesztivál mûsora Gárdai Györggyel és
Kozma Gyõzõvel
kedd: Értékadó – vallási mûsor Balog Judittal
szerda: Hang-súly – helytörténeti magazin
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PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Hogyan vehetnek részt a
könyvtárak az üzleti információk továbbításában, milyen
új szerepkör vár a tékákra –
akit érdekel a téma, az kapcsoljon a városi televízió csatornájára, május 26-án, este
fél nyolckor. A Mozaik Magazin vendége lesz dr. Kiszl Péter, az ELTE oktatója.
Folytatódik a Mindentudás
Egyeteme. Június elsõ napján, szerdán hat órától megtudhatják, mire jó a kvantumfizika.

Elõadás
Tóth Ferenc országgyûlési
képviselõ
szervezésében
rendkívüli történelemórát
tartanak Pakson, a Polgármesteri Hivatal nagytermében május 27-én 18 órakor,
az iszlám vallásról. Az elõadó
Dr. Tüske László, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem adjunktusa lesz.
19.00–20.30 Szombat esti party melegítõ
Mittler Judittal
Fortuna hírek: 12.30; Fortuna sport: 12.35
Vasárnap:
06.00–09.00 Suki koktél Schuckert Józseffel
09.00–10.00 Fortuna unikum – paksi közélet vendégekkel, házigazdák: Vida Tünde
és Schuckert József
10.00-12.00 AKT – Aktuális Közéleti Térkép – helyi közérdekû magazin S. Szabó
Gabival és Balog Judittal
12.00-13.00 Lemezpárbaj Balogh Judittal
13.00-15.00 Fortuna Top 20 Balog Judittal
15.00-19.00 Kívánságmûsor Mittler Judittal
19.00-20.30 Rockóra Kozma Gyõzõvel

16

Kacsa szögre akasztotta kesztyûjét

Diamond Fotó–
Fuji Digitális Fotószolgáltató
7030 Paks, Barátság utca 1. Tel.: 75/510-442 fotodiam@entermet.hu

Május 24-tõl FUJIFILM DIGITÁLIS HÉT
A DIAMOND FOTÓBAN!
FUJIFILM szakemberek adnak választ
minden kérdésre. Minden FUJIFILM digitális
fényképezõgéphez 10 000 Ft értékû ajándék.
KEDVES SZÜLÕK! Gyermekeikrõl ingyen
fényképet készítünk.
Arcfestés 24-én 14.00 órától.
24-én 17.00 órakor a mûvelõdési házban az
ínyenceket várjuk. KIPRÓBÁLHATJÁK AZ ÉV
LEGJOBBJÁT, A FUJIFILM S3 PRO
FÉNYKÉPEZÕGÉPET.
ÉS NE FELEDJE! NÁLUNK NEM EGY, HANEM
KÉT ÉV GARANCIÁT KAP FUJIFILM DIGITÁLIS
FÉNYKÉPEZÕGÉPÉHEZ.
IGAZI FÉNYKÉP, IGAZI ÉLMÉNY… és hogy mi
van az élményeken túl, rövidesen megtudhatja!

szerénységgel eredményei
felsorolása helyett – ezeket
menedzserétõl sikerült megtudni – az õt támogatók nevét említi: Pónya József, Pintér Ferenc, Etessy Gábor,
Feil Ádám, Rácz György,
Rácz Félix tett sokat azért,
hogy Kacsa ilyen sikeres pályát futhasson be. A búcsú

rövidre sikeredett, mert ellenfele nem volt egyenrangú
partner a küzdelemhez. A
közönség felállva köszönt el a
nagyszerû sportolótól, Pintér
Ferenc menedzser serleggel
köszönte meg helytállását.
Így zárult egy 38 éves sportember 27 éves sportolói pályafutása.
SJ

Fotók: Vida Tünde

Egy hosszú pályafutás végére tett pontot Kalocsai Zoltán a paksi bokszgálán. 1978ban Dombóváron lépett elõször szorítóba. 1985-tõl Feil
Ádám edzõ irányításával már
paksi színekben ütötte-verte
ellenfeleit csapatbajnokságokon, egyéni versenyeken.
Eredménylistája egyértelmûvé teszi, hogy Kacsa nem

véletlenül lett a hazai profi
boksz egyik meghatározó
egyénisége. 1988-ban és
1992-ben még amatõrként
olimpikon volt. A Magyar
Válogatott tagjaként több
VB és EB résztvevõje, tízszeres magyar bajnok és
többszörös NB I-es csapatbajnok volt. 1990–91-ben a
Bundesligában öklözött. Profi pályáját tíz évvel ezelõtt
kezdte Szekszárdon Rácz
György istállójában. Profiként ötször volt világbajnoki
kihívó és csak sérüléseinek,
és a hivatásos boksz „speciális” pontozásának tudható
be, hogy nem akasztottak derekára világbajnoki övet. A
paksi bokszgála kitûnõ alkalomnak kínálkozott arra,
hogy az általa olyan nagyon
szeretett hazai közönségétõl
méltó búcsút vehessen. A cél
érdekében több mint tíz kilót
fogyasztott. A rá jellemzõ

További képek a Paksi Hírnök honlapján: www.telepaks.hu/hirnok

Ahol a Paksi Hírnököt megtalálja:
Dunakömlõd, 20. sz. ABC
Dunakömlõd, Faluház
Könyvtár, Dunakömlõd
Ügyfélszolgálati Iroda, Dunakömlõd
ABC Malomhegy – Erkel Ferenc u.
Szentháromság téri ABC
17. sz. DÁLIA ABC, Szent István tér
Szent István téri újságos pavilon
Éjjel-nappali, Dózsa Gy.
Áruház, ÁFÉSZ COOP
Dózsa Gy. úti újságos pavilon
Lavina ABC Fehérvári út
Gyapa Vegyes bolt, Italbolt
Paksi Atomerõmû bejáratai

Pakson idõsek
otthona nyílt!
Bentlakásos, családias
intézetünkben
3–4 ágyas szobákban idõs
emberek gondozását
vállaljuk teljes ellátással,
az ország egész területérõl,
napidíj ellenében.
Helyek korlátozott számban
még leköthetõk.
Telefon: 06-20/569-5651,
06-20/330-5951

Pál utcai ABC
Hírlap üzlet Dózsa Gy.–Rákóczi u. sarok
11. sz. ÁFÉSZ COOP, Táncsics u.
2. sz. ABC, Konzervgyárral szemben
Pék porta, Bauer ABC
Hírlapüzlet Kurcsatov utca
168. sz. CBA üzlet Kurcsatov utca
Hírlapüzlet Plus Diszkont
10. sz. ABC
Kis ABC Építõk útja 18.
Árnyas úti újságos pavilon
Mecsek FÛSZÉRT, Árnyas utca
Éjjel-nappali, Kishegyi út
Mûvelõdési központ, könyvtárak

Pakson, a Fehérvári
út 8. szám alatt
159 m2 alapterületû
üzlethelyiség
(jelenleg bútorbolt)
kereskedelmi vagy
egyéb tevékenység
céljára kiadó.
Érdeklõdni lehet:
Paks és Vidéke ÁFÉSZ,
tel.: 75/519-020

