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Követségben
az egészségért
Az Egyesült Államok nagykövete,
George Herbert Walker kezdeményezésére indult útjára 2004-ben Magyarországon a „Férfiak Egészségének Hete”, melyhez Paks is csatlakozott. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége Paksi Városi
Szervezete meghívására a diplomata
meglátogatta a paksi programot, ahol
a prosztataszûrés fontosságára hívta
fel a figyelmet. Magyarországon a
prosztatamegbetegedésben szenvedõk majdnem fele meghal, míg az
Egyesült Államokban az idõben történõ felismerésnek köszönhetõen ez
az arány csupán tíz százalék. Hazánkban tavaly hatezer férfinál regisztrálták a betegséget, közülük kettõezerhétszázan hunytak el. Demonstrálva,
hogy a szûrõvizsgálat nem jár kellemetlenséggel,
George
Herbert
Walker vérvételen vett részt a városi
rendelõintézetben. A diplomata, akit
Hajdú János polgármester fogadott,
a Vak Bottyán Gimnáziumban és az
atomerõmûben is járt. Utóbbi helyen
Kovács József vezérigazgató fogadta.
-kg-

Árfolyamkockázat?
Felesleges !!!
Igényelje lakásvásárláshoz, felújításhoz, bõvítéshez, hitelkiváltáshoz
forint alapú lakáshitelünket, akár az ingatlan értékének 75%-áig.
Havi törlesztés 1 millió Ft hitelösszegre
akár 7.000,- Ft-tól a futamidõ függvényében. (THM 10,50)
Paksi fiókunk: Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !
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Közösségi ház az Orgona utcában
Ünnepélyesen felavatták a
biritói közösségi házat. A
csámpai után ez a második
közösségi hely Paks külterületein. Az e területeken élõk
érdekeinek képviseletére létrejött településrészi önkormányzat régi törekvése, hogy
mindenütt biztosítanak ha-

sonló lehetõséget a találkozásra, együttlétre. Csámpán
– mint megírtuk – megvásároltak egy házat, itt már zajlik a társasági élet, rendezvényeket tartanak, s tervezik az
átalakítást, felújítást. Biritón,
mint Kovács Sándor elnök tájékoztatott, más megoldást

Alulmaradtak a vörösek
Hagyományosan a paksi
Prelátus adott helyszínt a
városi
borversenynek,
melyre 143 mintát adtak le
a helyi bortermelõk. A minõsítésre jelentkezhetett
minden Paks belterületén
szõlõterülettel rendelkezõ
termelõ, akinek fajtánként
legalább száz liter saját termelésû bora van. Az önkormányzat idén is meghirdette a „Város bora” címet,
melyre az a borosgazda nevezhet, aki 250 liter fehérvagy vörösbort fel tud ajánlani a városnak megvásárlásra. Kanczler Istvánné, a
hegyközség elnöke elmondta, hogy az idei esztendõ
ÜZLETI ÉPÜLETEK,

bejáratott, egybenyithatóan,
öszkomfortos lakásokkal,
KALOCSÁN AZ 51-ES FÕÚT
MELLETT, NAGY PARKOLÓNÁL
ELADÓ/KIADÓ, BEFEKTETÉSNEK
KIVÁLÓ (90M2 6,5 MILLIÓ Ft)
TEL: 0630 5584 077

ezüstösre sikeredett, a fehérborok szerepeltek jobban a versenyen. A „Város
bora”, melyet öt képviselõ
választott ki, fehérben Till
Ferenc, vörösben Kriezer
János nevéhez fûzõdik. Ebben az évben ötvenkilenc fehér és nyolcvanhárom vörös
mintával neveztek, illetve
három siller és kilenc rozé
bort is minõsíttettek. A fe-

PAKS,
Táncsics u. 22.
Tel: 75/319-209
Szolgáltatásaink:
– SZTK vények beváltása,
– kontaktlencse ápolószerek,
– szemüvegtartozékok,
– szemüvegkészítés, javítás kiváló
minõségben.
OTP, Patika Egészségpénztár
és Vitaminpénztár Partner (kártya)
Szemüvege készleten lévõ
lencse esetén 1 órán belül
elkészül

találtak. Egy kft.-tõl bérelnek
épületet, ezt felújították, s a
költségeket „lelakják”. A
pénz abból a keretbõl származik, melyet a külsõ városrészek számára különített el az
önkormányzat. Az igényesen
felújított épületben van egy
kisebb, s egy igen tágas helyiség. Utóbbiban sport- és játékeszközök várják a szórakozni vágyókat. Farkasfalvy
József, Biritó képviselõje elmondta, a vadászoktól ellesett kulcsos rendszer lesz, az
eszközök megóvása, a felelõsség tisztázása érdekében jelenléti ívet vezetnek, s mindenki igénye, kedve szerint
használhatja a közösségi házat, ahol ügyfélszolgálati iroda is mûködik majd.
Korábban az I. István Szakképzõ Iskola helyiségeit használták hasonló célokra, ez
Farkasfalvy József szerint

azért ütközött akadályokba,
mert az iskola is helyhiánnyal
küzd. A közösségi ház mellett
fedett terasz van, ahol nagyobb rendezvényeket is
tarthatnak.
Az is lehet, hogy hasonlóan
a csámpaiakhoz, gyapaiakhoz, Biritón is tartanak
majd falunapot, elszármazottak találkozóját, tette
hozzá a képviselõ. A közös
programokra itt is van
igény, hiszen a közösségi ház
utcájában, amelyet a részönkormányzat
javaslatára
újabban Orgona utcának neveznek, sorra épültek a szép
nagy teraszok, ami Farkasfalvy József szerint azt bizonyítja, hogy eddig is igyekeztek alkalmat teremteni
az együttlétre a biritóiak. A
településrészen egyébként
több mint százhúszan élnek,
a takaros, rendben tartott
házak gondos kezek munkáját dicsérik.
Vida Tünde

hérek közül kilenc kapott aranyminõsítést.
Kanczler Istvánné elmondta, hogy a vörösek közül csupán kettõ érdemelte ki az
aranyérmet, de ezek
sem 2005-ös évjáratból. Ebben az évben
ugyanis az idõjárás
inkább a fehérbort
adó szõlõfajtáknak
kedvezett.
SJ

PAKSI HÍRNÖK
Megjelenik kéthetente, 4000 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde
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: május 19.
Címlapkép: Szaffenauer Ferenc
Panorámakép: www.paksnet.hu
Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Döntés után
A paksi képviselõ-testület
idei harmadik ülése közmeghallgatással kezdõdött.
Egy hölgy észrevételében
elmondta, hogy szülei Kápolna utcai házának fala
megrepedt, úgy vélik, a körforgó építésének következtében. Hajdú János polgármester válaszában ígéretet
tett arra, hogy azonnali állapotfelmérést rendel el a változás nyomon követésére.
Amennyiben az ok az építkezés, akkor szerzõdés szerint a kivitelezõnek meg kell
térítenie, vagy helyre kell
állítania a keletkezett kárt.
További bejelentés, észrevétel, kérdés nem volt a közmeghallgatáson.
Az ülésen tárgyalt elsõ két
téma a 2005-ös költségvetéshez kapcsolódott. Mindkettõt egy fordulóban tárgyalták, és egyhangúan elfogadták. Hajdú János polgármester
tájékoztatása
szerint az egyik módosítást
az állami és normatív támogatások beérkezése indokolta, a másik a tavalyi pénzmaradvánnyal foglalkozott,
mely a tervezett hatszázmilliónál ötvennel kevesebb

Röviden
Az atomerõmûrõl, annak

terveirõl és a sérült üzemanyag eltávolításáról esett
szó a Paksi Iparos és Vállalkozói Kör áprilisi klub estjén.
A téma – mint az elnök, Kovács Sándor mondta – természetesen nem új a paksi vállalkozók számára, a kapcsolat
az atomerõmûvel mindennapos, de ez volt az elsõ eset,
hogy klubestjükön kaptak
részletes tájékoztatást. Eck
József projektvezetõ arról tájékoztatott, hogy a kettes
blokk egyes aknájában lévõ
sérült fûtõanyag tényleges
kiemelése októberben kezdõdik meg. Erre egy igen alaFotó: Fonyó Dániel

lett, de ez a város mûködtetésében nem okoz problémát.
Paks is csatlakozik a kormány babakötvény programjához, ezért a testületi
ülés második fordulóban is
napirendjére tûzte a paksi
fiatalok életkezdési támogatásáról szóló önkormányzati
rendeletet. Itt az ifjúsági,
sport- és esélyegyenlõségi
bizottság módosító javaslatot tett. – Paksi szülõk paksi
gyermekét támogatja a város a helyi rendelet alapján
– mondta el a bizottság elnöke, Mezõsi Árpád. A javaslat szerint, ha már a gyermek nem lesz jogosult a támogatásra, például 18 éves
kora elõtt a család elköltözik Paksról, akkor az õt
megilletõ összeg visszakerül
a rendszerbe, és újra paksi
ifjú polgárok életkezdési támogatására fordítódik.
A panelépületek energiatakarékos korszerûsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról szóló
rendelet tárgyalása kapcsán
elhangzott, hogy a lakossági
tájékoztatást már megkezdpos elõkészítõ munka után
kerül sor orosz szakemberek
részvételével. A kiemelés
négy hónapot vesz igénybe.
Az üzemanyagdarabok hermetikus tokokba, azok a pihentetõ medencébe kerülnek.
A Gyapai Sport Egyesület

április 22-én társadalmi munkában megkezdte a kápolna
mellett lévõ Orvos kút felújítását. Frics István, a sportklub vezetõje (képünkön) elmondta, hogy az önkormányzati tûzoltóság és több vállalkozó is segítette a munka elvégzését. A gyapaiak tervei
szerint a júniusi búcsú és falunap idejére már elkészül a kút
és annak környéke is, amely
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ték. Bagdy László, a városépítõ bizottság elnöke tájékoztatása szerint a támogatási rendszer nem változik:
az eddigiekhez hasonlóan a
beruházás
egyharmadát
biztosítja a város, kiegészítve az állami támogatást és
az önrészt. A rendeletnek
köszönhetõen idén tizennégy lakóépület felújítása
történik meg.
Arról is döntött a testület,
hogy támogatást nyújtanak
az I. István Szakképzõ Iskola dolgozóinak munkába járásuk költségeihez. Ezt a
testület egy tartózkodás
mellett fogadta el.
Tárgyaltak a képviselõk a
Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás társulási megállapodásának módosításáról, a
Paksi Szociális Intézmények
Igazgatósága feladatellátási
megállapodásának megkötésérõl, és az intézmény alapító okiratának módosításáról. Ezt azért kellett napirendre tûzni, mert a kistérségi tanács úgy határozott,
hogy a jelzõrendszeres házi
segítségnyújtást kistérségi
szinten látja el a 14 település. Ez – mint kiemelték –
többek között azért elõnyös,
mert így hatékonyabban pályázhatnak.

Pályázatok benyújtásáról,
pályázati önrész biztosításáról is született döntés az áprilisi testületi ülésen. Hajdú
János polgármester elmondta: a Síksor építéséhez
az igényeltnél kétmillióval
kevesebbet, huszonkilencmillió forintot nyert a város,
így bõvíteni kellett az önrész összegét. Közel ötszázmillió forintot igényel Paks
az úgynevezett Norvég
Alapból a Városi Múzeum
átköltöztetéséhez és a Deák-ház felújításához. Ez a
jövõre esedékes lehetõség
hetvenmillió forint önrész
biztosítását igényli. Az árvízvédelmi költségek csökkentésére hárommillió forintot igényel a város az állami vis maior keretbõl, illetve intézményei energiafelhasználási költségeinek
csökkentésére
pályázati
úton szakértõi vizsgálatot
indít.
Zárt ülésen, rövid tanácskozás után döntöttek a képviselõk arról, hogy idén a
Paks Város Közbiztonságáért elismerést Molnár Lajos
rendõr fõtörzszászlósnak, a
Paks Város Sportjáért elismerést pedig Feil Ádám
bokszedzõnek ítélik.
-dal-

így teljes pompájával várja
majd a falunap vendégeit.

kegyeibe fogadta a szervezõket, sokan csatlakoztak hozzájuk. Az egészséges életmódot
hirdetõ program keretében a
lussoniumi római kori romkertet ejtették útba a sétálók,
akik a kömlõdi halászcsárdától
indultak, s a paksinál értek
célba.
-vt-

Az

Öko

Munkacsoport

Alapítvány és az Egészséges
Városok Paksi Szervezete, hasonlóan a korábbi évekhez,
idén is meghirdette „Séta az
egészségért” programját. Ezúttal
egy
olyan úti célt
választottak,
amelyet
egyszer már
korábban is
kitûztek, de
az esõ miatt
akkor kevés
követõjük
akadt. Most
az idõjárás
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Esõáztatta majális a sportpályán
Dacolva a mostoha idõvel,
megtartották a „partos” majálist az ASE sporttelepén.
Az ilyenkor megszokott
nyüzsgés és tömeg igen, de a
programok zöme nem maradt el, legfeljebb csúszott a
délelõtti esõ miatt, a színpadi
produkciókat viszont hiánytalanul megtartották. A
Roger Schilling nyitott, ezt
gyermekeknek szóló mûsorok követték, majd jó ebédhez szólt a nóta, s elõkerült a
humor is, majd a zene több

mûfaja is. A Tekézõben
sakkszimultánt lehetett játszani, s a színészválogatottat
sem tántorította el a zord
idõjárás, csupán csúszott a
részvételükkel
rendezett
futballmeccs. A majális velejárója, a közös fõzés sem lett
az esõ áldozata. A sátrak
alatt ezúttal 3500 fõre 74
bográcsban fõtt az étel. A fõzõversenyre körülbelül a
szakácsok fele nevezett. Közülük a legjobb hármat jutalmazta a Süli János igazgató

által vezetett zsûri. A
majálison
adták át az
atomerõmû
kiváló üzemeltetõinek
járó díját. A
kitüntetést
huszonöten
kapták meg
Az elismeréseket Kovács József
vezérigazgató adta át Molnár László vezérigazgató-helyettes és Süli János társaságában. Idén elõször egy
olyan, Farkas Pál szobrászmûvész által készített kisplasztikát kaptak a díjazottak, amely az üzemeltetésben résztvevõ hét szakmát
jelképezi. A nap háziasszonya ezúttal is Barabás Évi
volt, aki korábban a
TelePaks munkatársaként
dolgozott, júniustól pedig a
Fókusz mûsorvezetõje lesz.
Délutánra elvonultak a felhõk, így sokan kimerészked-

Új székházban a munkaügy
Minisztériumi és európai
uniós forrásból vásárolt és
felújított székházban fogadja ügyfeleit a jövõben a Tolna Megyei Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltsége.
Az épület mûszaki átadását
az elmúlt héten tartották.
Az ügyfelek európai színvonalú kiszolgálását biztosítja a
munkaügyi központ új, akadálymentes irodaépülete a Dózsa György úton. A tavaly
megindult központi modernizációs program részeként költözhetett új székházba a paksi
kirendeltség. – A költségvetési forrás mellett uniós támogatásnak köszönhetõen készült
el földszinti fogadótér. Már az
európai irányokat mutatja az

elv, ahogy az ügyfélforgalom
mûködni fog: az ügyfélfogadó
térben egy öninformációs
rendszerrel különbözõ gépek,

úgynevezett kioszkok szolgálják az információhoz jutást –
tájékoztatott Feilné Szombat
Csilla kirendeltségvezetõ.

tek az ASE sporttelepre, a
záró programokat így már
sok száz nézõ látta.
A partos majálissal párhuzamosan az Ürgemezõn hagyományos kirakodóvásár,
vurstli várta az érdeklõdõket. Délelõtt hiába. Ám az
esõ elálltával megjelentek a
tócsákat kerülgetõ sétálók,
nézelõdõk, megteltek – jobbára csak részben – a körhinták, dodzsemek, pörgõ-forgó
alkalmatosságok, s aki akarta, kárpótolhatta magát a
délelõtt elmaradt örömökért.
-vtJanuár elején kezdõdött meg
az épület felújítása, a kivitelezés április 10-re fejezõdött be.
Az épület színei, burkolatai, a
nyílászárók az egységes, központi arculatot tükrözik. Borda László, a kivitelezõ cég építésvezetõjétõl
megtudtuk,
hogy az épület rossz állapotban volt, ráfért a teljes felújítás, ezért csak a fõfalak maradtak meg. Új válaszfalak beépítésével alakították ki az
ügyfélforgalom kiszolgálására
alkalmas tereket. Minden helyiség új burkolatot kapott, a
vizesblokkokat pedig úgy építették meg, hogy akadálymentesen lehessen megközelíteni.
A mûszaki átadást követõen a
bútorzatot szerelik be. Ezt követõen indulhat a kirendeltség
átköltözése, amely a tervek
szerint az ügyfélforgalmat
nem zavarja majd.
-dal-

Fotók: Vida Tünde (fenti képek), Szaffenauer Ferenc (lent)
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Tóth Ferenc mesterhármasa Képzelt betegek
Tolna megye öt választókerületébõl négyben a Fidesz–KDNP jelöltjei gyõztek a 2006-os parlamenti
választásokon. Szekszárdon Braun Márton, Pakson Tóth Ferenc, Bonyhádon Potápi Árpád, Tamásiban Hirt Ferenc. Csak a
dombóvári körzetben szerzett elsõséget az MSZP jelöltje, Tóth Gyula.
Az országos eredmény ellentétes volt, hiszen a vártnál
jobban szerepelt az MSZP,
így a rendszerváltás óta elõször fordul elõ, hogy egy választási koalíció folytathatja
kormányzását a szavazatok
nagy részének megszerzésével. A paksi 2. számú egyéni
választókerületben a 2006-os
országgyûlési képviselõ-választás második fordulóján a
hetvenhárom
szavazókör
mindegyikében ötven százalék körüli volt a szavazásra
jogosultak megjelenési aránya. Dr. Blazsek Balázs címzetes fõjegyzõ, a választási
iroda vezetõje elmondta, a
szavazás alkalmával rendkívüli eseményrõl nem érkezett bejelentés. Érvényes és
eredményes volt az országgyûlési választások második
fordulója országosan, Tolna
megyében és így természetesen Pakson is. Választókerületünkben a 46 ezer választásra jogosult polgárból
29398-an jelentek meg az urA Paksi Vízmû Kft. köszönetét
fejezi ki az árvíz-védekezési
munkák során nyújtott
segítségükért az alábbi cégeknek
és szervezeteknek:
KÖDU VÖZIG szekszárdi
szakaszmérnöksége
LAVINA Kft.
Paks Város Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltósága
DC DUNAKOM Kft.
BA-TU Kft.
PÉRI Kft.
PAKSI KÓ-SZA Bt.
Fotó: Szaffenauer Ferenc

nák elõtt, ami 62,81%-os
részvételt eredményezett.
Elsõ helyen végzett, így harmadszor is egyéni mandátumot szerzett Tóth Ferenc, a
Fidesz–KDNP jelöltje, aki a
szavazatok 53,2%-át szerezte meg. Molnár József, az
MSZP jelöltje 44,08 %-ot kapott, a harmadik helyen befutó Komáromi Lilla 2,72%kal fejezte be a választások
második fordulóját.
Tóth Ferenc 2666 szavazattal kapott többet Molnár
Józsefnél, így a paksi 2. számú egyéni választókerület
2006-os országgyûlési képviselõ-választását immár
harmadik alkalommal nyerte meg. A régi-új képviselõ
elmondta, elõször nyerni
nagyon jó érzés, egy megnyert pozíciót megvédeni
nehezebb. Idén jött a harmadik lehetõség, ahogy fogalmazott, futballnyelven
mesterhármast rúgott, amihez köszöni a sok segítséget, amit kapott. A következõ négy évben ugyan ellenzéki képviselõként tevékenykedik tovább, de komoly tervei vannak. Szeretné elérni, hogy a hatos út
építése ne álljon le Dunaújvárosnál, hanem folytatódjon Dunaföldvár és Paks
érintésével déli irányba.
Az MSZP színeiben második helyen végzett Molnár
József elmondta, hogy a
kampány a két forduló közötti idõszakban durvult el,
amikor szórólapokkal, rémhírek terjesztésével megtévesztették az erõmû dolgozóit. Az MDF-es jelölt, Komáromi Lilla nem lépett
vissza a második fordulótól.
(Országosan ezt huszonegy
párttársa megtette.) A választás utáni reggelen elmondta, nagyon örül annak,
hogy annak ellenére, hogy
nem adta fel a versenyt, ez
nem gyengítette Tóth Ferenc esélyeit.
SJ

A január elseje óta mûködõ
kistérségi központi orvosi
ügyelet elsõ három hónapot
jellemzõ legfontosabb tapasztalata az, hogy a beteglétszám emelkedõ tendenciát
mutat, nagyon sok az indokolatlan eset – összegezte az
ügyeletvezetõ fõorvos. Dr.
Kasza Irén elmondta, hogy
ez már most megnehezíti az
orvosok munkáját, és ha így
megy tovább, félõ, hogy nem
fogják bírni. A csúcs 131 eset
volt egy szombati napon, ennek 70%-a nem ügyeleti
probléma volt. Az elsõ három
hónapban a beteglétszám fokozatosan nõtt, 839, 937,
majd 1300 felett volt. Januárban 568-an, majd februárban
611-en, márciusban pedig
981-en jelentek meg, de a hívások száma is emelkedést
mutat. Januárban 220 eset
volt, majd az azt követõ két
hónapban 289, illetve 314. Az
ügyelet vezetõje hangsúlyozta, lényegesen csökkenthetõ
lenne az esetek száma, ha a
betegek belátnák, hogy például egy recept felírása vagy
egy kullancs kiszedése nem
ügyeleti eset.
Az eszközfeltételeket tekintve nincsen probléma, azaz megfelelõ és korszerû a
rendelõ ellátottsága, felszereltsége. Az ügyeleti autóké
nemkülönben. Dr. Kasza Irén
hozzátette, hogy jelenleg a linóleumburkolat
javításra
szorul. A személyi feltétele-

ket tekintve változó a helyzet,
jelenleg 27 orvos vesz részt a
munkában, de volt már ennél
több, illetve kevesebb is a
rendelkezésre álló szakemberek száma. Dr. Kasza Irén azt
is elmondta, szeretnék elérni,
hogy még egy nõvér legyen
hétvégéken és ünnepnapokon legalább délelõtt, amikor négy órában gyermekorvos is ad ügyeletet. Ugyanakkor rövidesen összekapcsolják az ügyelet két számítógépét, így mindkettõn kezelhetõek lesznek az adatok. Ez
a két változás a fõorvos szerint gördülékenyebbé tenné
az adminisztrációt. – Az elsõ
három hónap még nem elegendõ egy átfogó értékelésre,
a következõ hónapok tapasztalata is fontos a nyári szabadságolások miatt – tette
hozzá az ügyelet vezetõje. Elmondta azt is, hogy szükségük lenne garázsra, ahol az
ügyelõ orvosok éjszakára beállhatnának autójukkal, és
utalt az épület parkolójának
rossz állapotára is.
Ezzel kapcsolatban Hajdú
János polgármester elmondta, régóta tárgyal a rendelõintézet igazgatójával egy általuk alig használt gépkocsi
leadásáról, ezzel egy garázs
megürülne, és az ügyelet
rendelkezésére állhatna. A
parkolóval kapcsolatban arról tájékoztatta lapunkat a
polgármester, hogy a balesetveszélyt meg fogják
szüntetni, de rendkívüli javítást nem engedélyez.
– Most írunk ki tervpályázatot a régi rendelõ gondozóházzá alakítására. Remélem,
hogy év végére kész terveink
lesznek, és jövõre úgy pályázhatunk, hogy a tervezett
beruházás költségeit biztosítani tudjuk. Nem tartom célszerûnek ebbõl a tervezett
beruházásból kiszakítva a
parkolót felújítani – mondta
Hajdú János.
-kgy-
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Az Európai Önkéntes Szolgálat egyszerre nyújt a fiataloknak nyelvtanulási lehetõséget és segítséget a munkahelykeresésben. A szervezet
munkájáról a városi mûvelõdési központban tartottak
tájékoztatót.
Az Európai Unió valamennyi tagállamában mûködik már az Európai Önkén-

tes Szolgálat. A programot,
„Ifjúság 2000–2006” néven
az Európa Tanács finanszírozza. A szervezet jelenleg a
18–25 év közötti korosztályt
célozza meg, de 2007-tõl már
30 éves korig biztosít külföldön önkéntes szolgálati lehetõségeket az érdeklõdõknek.
– A környezet- és kulturálisörökség-védelem, régé-

szet, szabadidõs programok, idõsgondozás, valamint a fiatalokkal való foglalkozás csak néhány terület, ahol segítõként dolgozhatnak a programban
résztvevõk. A jelentkezõk
nem végeznek önálló munkát, csak kisegítõ feladatkörben tevékenykednek –
tájékoztatta szerkesztõsé-

günket Roth István, a szolgálat képviselõje.
A program kiváló nyelvtanulási lehetõséget is nyújt a
résztvevõk számára, hiszen a
gyakorlatban sajátíthatják
el az idegen nyelvet. A szállást és étkezést a nonprofit
fogadószervezetek biztosítják. A projektrõl az ifjúsági
irodákban, valamint az interneten keresztül tájékozódhatnak az érdeklõdõk.
-dal-

Ulbert János
Nem mennék külföldre, a
nyelvvizsgámat már tavaly
megszereztem, de jó dolognak tartom, hogy az ember
külföldön nyelvet tanuljon,
mert így mindennap használnia kell. Ám hallottam olyan
tapasztalatokról is hogy a kint
tanulók nehezebben tették le
a nyelvvizsgát, mert nem az
iskolában oktatott nyelvet tanulták meg külföldön.

Fábián Sándor
Kicsit félek belevágni abba,
hogy egyedül menjek ki külföldre, mert mégiscsak más
az ottani élet. Nem lehetek
abban biztos, hogy ott megtalálom a számításom, és ez
engem is visszatart. Az, hogy
segítenek a külföldi nyelvtanulásban, nem rossz kezdeményezés, de azért itthon is
el lehet érni nyelvileg magas
szintet.

Mészáros Zoltán
Ma már szükség van az idegen nyelvekre, és ha az ember ki tud menni német vagy
angol nyelvterületekre hoszszabb idõre, emellett még el
is tud helyezkedni, akkor biztosan elõbb-utóbb jobban
megtanulja a nyelvet, ha van
hozzá érzéke. 30 év felett
nincs értelme a programnak,
kevesen mennének külföldre,
fõleg a család miatt.

Máté Valéria
Itthon is megfelelõ szinten el
lehet sajátítani az idegen
nyelveket az iskolákban, de
ha külföldre megy az ember,
az teljesen más. Ott az igazi,
élõ, beszélt nyelvet használják a hétköznapokban, és rá
vagy kényszerülve arra,
hogy megtanuld. Itthon
azonban nem mindig a köznyelvet kérik a nyelvizsgákon.

Keveseket csábít a külföldi nyelvtanulás

Paks ‘n’ Roll
2006. május 13. 13 órától
Strand és a Szánkódomb mögött
Felolvasó délután
Chameleon
Friends
Hturul
Szóda
Woodrock
Big Balls
Böllér Blues Band
Funky Night
Karate és Thai Chi bemutató, paintball, pálinka- és borkóstoló
Fotók: Fonyó Dániel
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Különleges kiállítás a föld alatt

Egyedülálló kiállítás nyílt a
Bátaapáti melletti Nagymórágyi-völgyben. Nem a tárlat anyaga különleges, hiszen az már általános,
hogy a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (RHK
Kht.) széles körben tájékoztatja a lakosságot munkájáról, sokkal inkább a helyszín szokatlan, hiszen az
egyik kutató vágatban, az
Eszter-aknában nyílt meg a
tárlat. A tervek szerint az
összeállítás állandó kiállításként segíti majd a telephelyre látogató civil, de
még inkább a szakmai érdeklõdõk tájékoztatását. A
leendõ tároló méltán számít
az érdeklõdésre, hiszen a
telephely már most a térség
egyik turisztikai célpontja,
ahol várhatóan ebben a hónapban köszöntik az ezredik látogatót.
Igen alapos egyeztetés és
hosszan tartó elõkészítés
nyomán jött létre az egyedülálló föld alatti kiállítás,
amelynek megtekintésével
minden látogató átfogó információt kap a kutatások
céljairól, a tervezett hulladéktároló feladatairól, s a
kutatásokban
dolgozó
szakmai vállalkozások által
végzett tevékenységekrõl.
Fotók: Vida Tünde

A kutatási program legfontosabb lépéseit, feladatait
huszonkét nagyméretû tablón mutatják be. A kiállítást
elõzetes egyeztetést követõen nézhetik meg az érdeklõdõk.
A tárlatot dr. Hegyháti József ügyvezetõ igazgató
nyitotta meg a második Hatósági Nap keretében. Erre
a találkozóra a kutatási
programot koordináló Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Társaság az
illetékes hatóságok vezetõit, képviselõit hívta meg,
hogy számot adjon az eddig végzett, illetve tervezett
munkákról. – A
hazánkban keletkezõ kis
és közepes aktivitású radioaktív
hulladékok biztonságos
tárolása
és elhelyezése
nemzeti
érdek. Az
ezt szolgáló ku-

tatási
program
idei munkái során
a szakemberek
összesen
2500 folyóméter
vágatot
hajtanak
ki az Eszter és Mária lejtõsaknákban, melyeket tavaly februárban
nyitottunk – tájékoztatott dr.
Hegyháti József. Hozzátette, a tároló majdani átadásával az Európai Unió elvárásainak megfelelõen Magyarországon is megoldódik az atomerõmûvi kis és
közepes aktivitású hulladékok biztonságos elhelyezése és tárolása. – A hatóságok felelõssége legalább
olyan nagy, mint a miénk.
Meghívtunk mindenkit, akinek szerepe van abban,
hogy a tároló üzembe helyezéséhez szükséges sok
pecsétes engedély megszülessék, hogy testközelbõl lássák, milyen lépéseket

tettünk, s milyen szervezetten folyik a munka, amit õk
általában papírokból ismernek – fogalmazott az ügyvezetõ.
A
Bátaapáti
melletti
Nagymórágyi-völgyben a
felszín alatti kutatási program keretében két, egyenként 1700 méter hosszú lejtõsaknát alakítanak ki, melyek a felszíntõl számítva
250 méter mélységben érik
el legmélyebb pontjukat. A
két aknát 250 méterenként
összekötik. Ez a mûszaki
megoldás garantálja a megfelelõ szellõztetést és a szigorú hatósági elõírásnak
megfelelõ, biztonsági célt
szolgáló két – egymástól
független – kijárat meglétét.
A vágatok nem csak kutatási célt szolgálnak, a tároló
szerves részét képezik. A
paksi atomerõmû hulladékának végleges elhelyezésére 2008-2009-tõl válik lehetõvé. De – mint dr. Hegyháti József elmondta –
amennyiben a pénzügyi keretek és engedélyek lehetõvé teszik, a felszíni technológiai épület elkészültével
2007 végétõl, 2008 elejétõl
lehetõség nyílik a kis- és közepes aktivitású hulladék
fogadására.
(X)
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Civil vélemények a üzemidõ-növelésrõl
Az Energetikai Szakközépiskolában tartott közmeghallgatást az Alsó-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség a paksi atomerõmû üzemidõ-hosszabbítási
engedélyéhez
szükséges
környezeti hatástanulmányról. A kétszáz férõhelyes
nagyelõadó megtelt az eseményre, de ezen kívül két teremben, s ha szükség lett
volna, a szabadban is lehetõséget biztosítottak az aktív
részvételre.
A közmeghallgatás menete,
s a hozzászólási lehetõségek
precíz ismertetése után Kovács József, a PA Zrt. vezérigazgatója szólt néhány szót
az üzemidõ-növelésrõl, majd
a környezetvédelmi hatástanulmányt készítõ ETV Erõterv részlegvezetõje, Bérci
Károly ismertette az üzemidõ-hosszabbítás környezetre gyakorolt hatásait. Ezek –
mint mondta – a mérhetõ
semleges kategórián belül
vannak, tehát se nem rontanak, se nem javítanak.

Kivételt jelent a Duna vizének hõmérsékletére gyakorolt hatás. Itt a folyóba
visszakerülõ meleg víz miatt
szélsõséges esetben, így
például hosszan tartó meleg
és nagyon alacsony vízállás
esetén, szükség lehet mûszaki beavatkozásokra.
Bérci Károly tájékoztatója után a hozzászólók kérdései nyomán elhangzott,
hogy az atomenergia nem
váltható ki megújuló energiaforrásokkal Magyarországon, illetve az, hogy az
üzemidõ húsz évvel történõ
meghosszabbítása miatt
nem nõ az áram ára. Az
atomenergia felhasználását
gyakran kifogásoló Energia Klub képviselõje azt
kérte számon a környezetvédelmi hatóságtól, hogy
az üzemidõ-növelésrõl miért nem értesítették a környezõ országokat annak ellenére, hogy ez kötelességük. Tiderenczl József
igazgató elmondta, erre
csak akkor lenne szükség,
ha az hatással lenne az em-

lített országokra, mivel ez
nem áll fenn, nincs bejelentési kötelezettség. Késõbb
szintén az Energia Klub
egy tagja azt kérte, hogy az
atomerõmû „hatásterületét” terjesszék ki az egész
országra, ne csak az a tíz
kilométernél kisebb sugarú
kör legyen, ami most. A
szakemberek elmondták,
hogy komoly számítások, s
az elõírások alapján ekkora
a hatásterület, amit éppen
ezért nem indokolt növelni.

A hozzászólások sorát egy
zalaegerszegi középiskolás
zárta, aki a közmeghallga-

tás idején ESZI-ben zajló
Szilárd Leó fizikaverseny
egyik résztvevõje volt. Molnár Kristóf (képünkön) elmondta, szerinte az emberek nem ismerik az atomenergiát és annak elõnyeit,
mert arról nem tanulnak
eleget az iskolákban. A diák
szerint ezért nem tudja
mindenki, hogy a csernobili
baleset nem ismétlõdhet
meg a paksi erõmûben, s a
zöld szervezetek ezért vezethetik akár félre is õket.
Molnár Kristóf arról beszélt, hogy nem azon kellene gondolkodni, mivel váltják ki az atomenergiát,
mert az szerinte nélkülözhetetlen, hanem azon, hogy
milyen típusú nukleáris
erõmûvet építsenek, s honnan szerezzék be az üzemanyagot. A középiskolás fiú
a közönség soraiban tetszést arató hozzászólása során többször elmondta, véleménye szerint a megoldás
az oktatásban, a pontos információkban rejlik.
-vt-

A biztos bízik Paksban
Kovács László EU adó- és vámügyi biztos látogatott a paksi atomerõmûbe,
ahol Kovács József vezérigazgató tájékoztatta az erõmû helyzetérõl, stratégiai céljairól, így például az üzemidõhosszabbításról, illetve a sérült üzemanyag kiemelésérõl. – A paksi atomerõmû tervei összecsengenek az uniós
irányelvekkel – mondta a biztos. Kovács László kiemelte, hogy az energiapolitikában cél a függõség megszüntetése, a környezeti terhelés csökkentése, illetve a piac liberalizációja. A nukleáris energia felhasználása mindezeknek a céloknak megfelel, ezért Kovács
László szerint nem csak a szinten tartás indokolt, hanem a nukleáris energia arányának növelése is.
Az unió adópolitikáját illetõen elmondta, hogy egységes belsõ piacot kell teremteni annak érdekében, hogy az Eu-

rópai Unió helyt
tudjon állni a globális versenyben.
Ez – mint rámutatott – mindaddig
nehézségekbe ütközik, amíg mind a
25
tagállamban
különféle
adók
vannak. Kovács
László rövidesen
az Európai Bizottság elé tárja a társasági nyereségadóalap számításának egységesítésre vonatkozó javaslatát, mely szerinte csökkentené az adminisztrációs nehézségeket, kiadásokat, elõmozdítaná a vállalkozások versenyképességét. A biztos
szerint szükséges, és az elõbbinél
könnyebben
megvalósítható
az
áfarendszer egyszerûsítése. Javaslata

alapján a vállalkozónak csak saját országában kell regisztráltatnia magát,
ott fizet be, s ott igényel vissza, s az
adóhatóságok számolnak el egymással.
Ez Kovács László szerint szintén megkönnyítené azt, hogy a vállalkozások
más országban tevékenykedjenek, s
növekedjen versenyképességük.
-vtFotók: Vida Tünde
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Ifjú fizikusok az ESZI-ben
1998-ban, Szilárd Leó születésének századik évfordulója
alkalmából rendezték meg
elõször az ESZI-ben a tudósról elnevezett országos fizikaversenyt, Marx György
professzor javaslatára. A
versenybizottság és a programot támogató Paksi Atomerõmû Rt. vezetése döntése
nyomán az egyszeri alkalomra tervezett programból hagyomány lett. A tapasztalatok kedvezõek, egyre népszerûbb a magfizikát középpontba helyezõ verseny, a
2005-ös fizika tankönyvekben már megjelentek innen
származó példák, a résztvevõ iskolákban pedig hozzá
kapcsolódóan szakköröket
szerveznek.
– Késõbb, 2002-ben szélesítettük a témakört, így már a
teljes modern fizikát felöleli,
sõt környezetvédelemmel
kapcsolatos kérdéseket is
kapnak a diákok – mondta el
Csajági Sándor, a Szilárd
Leó Tehetséggondozó Alapítvány elnöke. A verseny
rangját jelzi, hogy a fizikatanárokat tömörítõ Eötvös Loránd Fizikai Társulat kezdeményezte, hogy az elsõk között végzõk kapjanak pluszpontokat az új rendszerû
érettségin. Mint Sükösd
Csaba elnök elmondta, korábban automatikusan érettségimentességet és felsõfokú iskolákba felvételt nyertek a legjobbak, de ez a bolognai rendszer bevezetésével
megszûnt. Jelenleg csak az
országos középiskolai tanulmányi verseny (OKTV) jogosít fel ilyen kedvezményre. A jelentkezõk számán
egyébként – mint Sükösd
Csabától megtudtuk – meglátszik, hogy idéntõl nem
nyújt felvételi kedvezményt. Míg korábban négyötszáz, ezúttal háromszáz
nevezõ volt.
A verseny maga két fordulóban zajlik. Elõször a jelent-

kezõk iskolájukban oldanak
meg feladatlapot. Az eredmény alapján a 9. és 10. évfolyamosok közül a legeredményesebb tíz, a 11. és 12. évfolyamosok közül pedig a legjobb húsz diák jut be a döntõbe, ahol elméleti és gyakorlati feladatok sora várja õket.
Kilenc-tizedik osztályban
Pósfay Péter nyert (Kecskemét, Bolyai Gimnázium), második helyen végzett Almási
Gábor (Pécs, Lõwey Gimnázium), harmadik lett Szolnoki
Lénárd (Debrecen, Dóczy
Gimnázium). A felsõbb éveseknél Széchenyi Gábor
(Szolnok, Verseghy Gimnázium) szerezte meg a gyõzelmet két ponttal megelõzve
Molnár Kristófot (Zalaegerszeg, Zrínyi Gimnázium) és
hárommal iskolatársát, Nagy
Pétert.
Idén negyedik alkalommal
adták át a Marx György-vándordíjat, amelyet az adott évben legjobban teljesítõ iskola
vihet haza. Ez most a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnáziumba került. 2001 óta az
eredményhirdetésen átadják
a Delfin-díjat is, amelyet a
legeredményesebb felkészítõ
tanárnak ítélnek. Ezt idén
Nagy Tibor, a hódmezõvásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium fizikatanára kapta meg,
illetve mellette, nagy meglepetésére Csajági Sándor, a

Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent és lent), Vida Tünde (középen)

verseny fõszervezõje, az
ESZI fizikatanára, a Szilárd
Leó Tehetséggondozó Alapítvány elnöke. A kuratórium
ugyanis, élve az alapszabályban megfogalmazott lehetõségével, úgy döntött, hogy
Csajági Sándor tehetséggondozásért végzett munkáját
ily módon ismeri el.
A diákok és kísérõik egyébként három napot töltöttek
nálunk, így alkalom nyílott
arra is, hogy közös programokon vegyenek részt. Megtekintették az atomerõmû
látogatóközpontját, valamint
a karbantartó- és gyakorlóközpontot. A verseny szervezõi az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, az ESZI és a
Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány voltak.
-gyöngy-

9

Diáktalálkozó
Hagyományos program az
I. István Szakképzõ Iskolában a diáktalálkozó. Öt évvel ezelõtt született az ötlet,
hogy teremtsenek egy olyan
lehetõséget, ahol a fiatalok
hasonló profilú intézmények
diákjaival találkozhatnak,
megismerhetik egymást és
iskoláikat. Ebben az évben
négy középiskola fogadta el
a meghívást Lengyelbõl,
Dunaújvárosból, Tamásiból
és Szekszárdról, közülük
három rendszeres vendég.
A találkozón minden alkalommal játékos vetélkedõt
tartanak. A feladatok sorában idén többek között volt
keresztrejtvény, vízhordás,
kakaskodás, gombvarrás,
pénzkeresés, táncverseny,
saccolás, és villámkérdésekre is válaszolniuk kellett a
diákoknak. Mindebbõl sejthetõ, hogy a humor gyakori
vendég a rendezvényen. A
program hagyományaihoz
tartozik, hogy a résztvevõk
mûsort adnak, és minden
évben meglepetéssel is készülnek a szervezõk. Tavaly
barátságfát ültettek, idén
pedig a rendezvény zárásaként együtt fogyasztották el
az ötéves jubileum alkalmából sütött tortát. A vendéglátók szeretnék tovább erõsíteni az iskolák közötti kapcsolatot, ezért azt tervezik,
hogy rendeznek egy közös,
3-4 napos nyári tábort.
-gyöngy-
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Kisokosok Kézdivásárhelyrõl
Harminckettedik alkalommal rendezték meg a paksi
úttörõk a Kisokos-Kisdobos
nemzetközi tantárgyi vetélkedõt, melyre 1997 óta határainkon túlról is érkeznek diákok.
– Kezdetben csak Kézdivásárhelyrõl jöttek, késõbb
bekapcsolódott Galánta, akik
idén egy ottani verseny miatt
nem tudtak eljönni. Idén jelezték részvételi szándékukat
a viskiek is, de sajnos útlevélprobléma miatt mégsem tudtak ideutazni – tájékoztatott
Mezõsi Árpád szervezõ, a
paksi úttörõk vezetõje. A tantárgyi vetélkedõn végül hét
csapat, összesen 21 negyedikes általános iskolás diák indult és mérette meg magát
egyéni és csapatversenyben
egyaránt. Két paksi, egy
gyönki és egy kajdacsi hármas mellett idén a megszokott kettõvel szemben három
trió érkezett Kézdivásárhelyrõl. A csapatok egy tagja
készült matematikából, egy
magyar nyelv és irodalomból,

illetve egy természetismeretbõl. A nemzetközi tantárgyi
verseny feladatlapjai inkább
logikára épülõ, általános mûveltséget, hétköznapi tudást
mérõ feladatokat tartalmaztak, amelyek megoldására kilencven percet kapnak a gyerekek. A javításban, értékelésben minden felkészítõ, illetve kísérõ tanár részt vehetett. Az egyéni versenyben
magyar nyelv és irodalom
tantárgyból Szucsán Viktória, a Bezerédj Általános Iskola diákja lett a legeredményesebb, matematikából a
Gyönki Általános és Zeneiskola tanulója, Bérces Bence
lett az elsõ, természetismeretbõl pedig Kémenes Attila,
a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum tanulója
vitte el az elsõ helyezést. Csapatversenyben hetedik lett a
kajdacsi iskola, hatodik a
paksi Deák iskola, ötödik a
Nagy Mózes Elméleti Líceum Kézdivásárhelyrõl, negyedik a szintén kézdivásárhelyi Molnár Józsiás is-

kola csapata. Harmadik helyen végzett a paksi Bezerédj
Általános Iskola, második a
Gyönki Általános és Zeneiskola hármasa, elsõ pedig a
Petõfi Sándor Általános Iskola csapata Kézdivásárhelyrõl.
A programot az önkormányzat támogatta.

meg a gyakorlás során. Csapata három és fél ponttal
csúszott le a dobogóról, s így
ngyedik helyen zártak.

Daczó Zádor Kézdivásárhelyrõl, a Molnár Józsiás Általános Iskolából érkezett.
Csapatában õ volt a „matematikus”, mivel nagyon szereti ezt a tárgyat. Elmondta,
hogy nagyon sokat készültek
a paksi versenyre, áttekintették mindazt, amit az idén
tanultak, illetve sok játékos
logikai feladatot oldottak

Kelemen Éva, a kézdivásárhelyi gyerekeket kísérõ pedagógus elmondta,
hogy náluk nagyon népszerû
ez a verseny, olyan sokan jelentkeztek általános iskoláikból, hogy városi döntõt kellett tartani, és végül az elsõ
három helyezett csapatot
hozták el Paksra. A gyerekek minden alkalommal helyi családoknál laknak az itt
eltöltött néhány nap alatt,
így bepillantást nyerhetnek
a paksi gyerekek iskolai életébe, hétköznapjaiba, és tartós barátságok is köttetnek
közöttük.
-gyöngy-

által elõadott komolyzenei
mû, Volf Anita és Széll Laura szavalata, valamint a
Vak Bottyán Gimnázium
kórusbemutatója kapott
helyet. A szünet után mutatkozott be az ESZI, majd
a Balogh Antal Iskola színjátszó köre. Ezek után a
folklór kategóriában induló
Berta Alexandra, Juhász
Kitti és a Kalinkó együttes,
majd a mozgásmûvészetet

képviselõ Sólya Erzsébet
twirling gyakorlatát, és a
VBG-s Sugárzó lányok hastáncát láthatta a publikum.
Az est zárásaként a Father
In The Hood könnyûzenei
együttes lépett fel.
A kétévente megrendezésre kerülõ Helikoni Ünnepségeken több ezer diák
méri össze tudását kilenc
mûvészeti ágban.
-mgy-

Tavaszi randevú
A keszthelyi Helikoni Ünnepségeken résztvevõ diákok szereplésével rendezte
meg a Vak Bottyán Gimnázium hagyományos Tavaszi
Randevúját. Az eddig megszokottól eltérõen nemcsak
a vendéglátók mutatták be
mûsoraikat, hanem meghí-

vást kaptak a Balogh Antal
Katolikus Általános Iskola
és Gimnáziumot, illetve az
Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumot képviselõ diákok is. A városunk
kulturális életét gazdagító
bemutató elsõ részében Fodor Melinda és Blóz Evelin

Fotók: TelePaks (fenti két kép), Molnár Gyula (alsó két kép)
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Mondj nemet!

Szó nélkül jön a kaszás

„Mit tehetnék érted? – drogprevenció az iskolában és otthon” címmel rendezett konferenciát a Paksi Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum.
Markó Tímea, a paksi szervezet elnöke elmondta, hogy a
konferencia anyagának összeállításakor a tagszervezetek
igényeit vették figyelembe, illetve azt, hogy a fórum elsõsorban prevenciós tevékenységet folytat. Ennek jegyében
a résztvevõk elõadást hallhattak dr. Csernus Imre pszichiátertõl a „Kábítószer hálójában” címmel; Kálóczi Andrea,
a RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat vezetõje a „Szenvedélybeteg a családban” témát járta körül.
Frivaldszkyné Jung Csilla a
Sziget Droginformációs Alapítvány képviseletében arról
beszélt, hogy a drogprevencióban milyen eszközei vannak
a pedagógusoknak. Bemutat-

Gyommentesítési fórumot
rendezett az „Együtt a parlagfû ellen” Alapítvány azzal
a céllal, hogy összehangolják
a parlagfû elleni védekezést
az érintett földtulajdonosok,
földterületi használók, hatóságok, támogató szervezetek
és a lakosság hosszú távú
együttmûködésével. Az ötödik találkozó is annak érdekében jött létre, hogy folyamatosan rendben tartott és
mezõgazdaságilag mûvelt,
gyommentes bel-, és külterületi környezetet alakítsanak ki. A fórumon a meghívott szakemberek Tolna megye parlagfû-fertõzöttségének mértékérõl beszéltek,
elõadást tartottak a növényvédõ szerekrõl, és beszámoltak a 2005-ös év tapasztalatairól. Keresztes László, a
Tolna Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat igazga-

ta a Zsiráf buszt is. Ebben a
programban többek között
szemléltetõ eszközökkel mutatják be a fiataloknak testük
mûködését. – A buszban a fiatalok saját szemükkel látják,
hogy az idegrendszerben az
üzenetek áramlási sebessége
hogyan lassul le alkohol hatására – mondta a szakember,
majd hozzátette: – A programban fontos szerepe van az
alternatív pedagógiai módszereknek is.
A Zsiráf buszról nem csak
beszéltek, a jármû a konferencia idején a polgármesteri hivatal elõtt várta a diákokat.
A fórummal közel egy idõben nyílt kiállítás a rendõrkapitányságon „Mondj nemet a
drogra” címmel. A tárlat, melyet április végéig láthattak,
többek között a kábítószer-fogyasztás jeleit, annak következményeit mutatja be.
-gyöngy-

tója felhívta a figyelmet arra,
hogy tavaly megváltozott a
parlagfûirtással kapcsolatos
törvényi szabályozás, eszerint a virágzó parlagfüvet a
törvényben elõírt határidõre
mindenkinek le kell kaszálni,
ha ez nem történik meg, már
nem küldenek az érintetteknek felszólító levelet, hanem
azonnali bírságot szabnak ki.
Sáhi Manuéla, az „Együtt a
parlagfû ellen” Alapítvány
ügyvezetõje lapunknak elmondta, ha hozzájuk, a
80/200-537-es zöld számra
bejelentés érkezik parlagfüves területrõl, egy alkalommal figyelmeztetik a tulajdonost. Viszont, ha az ellenõrzés során azt tapasztalják,
hogy nem történt meg az irtási munka, akkor továbbítják a bejelentést a hatóságok
felé.
-gyöngy-

Monetary, avagy közgazdálkodj okosan
Kiválóan szerepelt az ESZI
négy tizenegyedik évfolyamos diákja a Magyar Nemzeti Bank középiskolásoknak
szervezett versenyén. Mittlerné Kövér Éva tanítványai
az elsõ Monetary vetélkedõ
erejéig a Monetáris Tanács
tagjaivá váltak, pénzpolitikai
döntéseket hoztak, s azt – úgy
mint a nagyok – kommunikálták, sajtótájékoztatón állták
az újságírókká változott bankárok kérdéseinek rohamát.
– Nem tudtuk, mire vállalkoztunk – mondják a lányok,
akiknek bizony idõ kellett,
míg kipihenték a fáradalmakat. A felkészülés rengeteg
munkát igényelt, a feladatok
zömének ugyanis semmi köze
nem volt a tananyaghoz, helyesebben: a tankönyvekben
szereplõ ismeretanyag vajmi
kevésnek bizonyult. A lányok
éjt nappallá téve magoltak,
tanárnõjük hathatós segítséFotó: Vida Tünde

ge mellett sikerrel szerepeltek az elsõ fordulón, s bejutottak a regionális elõdöntõbe,
ahol kvízkérdések megválaszolásával és korábban beadott tanulmányuk megvédésével kellett bizonyítaniuk,
hogy helyük van a vetélkedõ
döntõjében. Öt helyszínrõl,
Pécsrõl, Szegedrõl, Gyõrbõl,
Debrecenbõl és Budapestrõl
csupán öt csapat került a dön-

tõbe, melyet a Magyar Nemzeti Bank látogatóközpontjában tartottak. Itt vártak rájuk az életbõl ellesett esetek,
nekik kellett alkotniuk a Monetáris Tanácsot, s a gazdasági élet eseményeinek hatására dönteni a kamatváltozásról. Kovács Adrienn tartotta a
tájékoztatót, majd társaival,
Kovács Gabriellával, Solymosi Gabriellával és Schmidt

Anitával válaszolták meg a
kérdések özönét. Kemény
próbatétel volt, de jól szerepeltek, s negyedik helyen zárták a versenyt, melyen kétszáznál is több csapat indult.
A háromfordulós vetélkedõ
egymillió forintos fõdíját egy
gyõri csapat vitte haza, az
ESZI diákjai 250 ezer forintot nyertek. Az iskolában elismerés fogadta a lányokat,
akik – mint elárulták – sokat
tanultak a verseny során, hiszen nem csak az általuk is
tanult gazdasági ismeretekben való jártasságot, hanem
az összefüggések megértését, hatékony csapatmunkát
és jó kommunikációs készséget is követeltek a feladatok.
– Más szemmel nézem a híradásokat, jobban értem a
gazdasági élet híreit – árulta
el Adri, aki Kovács Gabival
együtt a csapat motorja volt.
Vida Tünde
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Híres paksiak, paksi hírességek

Hága József
Május beköszöntével kezdõdik a strandszezon. Paks ifjúsága számára ez évtizedeken át a folyóparti strandolás kezdetét jelentette. Az
igazi virtus a március 15-i
fürdés volt. De az a fiatalember, aki május elsején nem
fürdött meg a Dunában, arra
csak legyintettek, az nem
számított férfinak.
Városunkban a Duna-parti
fürdés mindig, minden korosztály és társadalmi réteg
számára népszerû szórakozás
volt. Az elsõ dunai fürdõt
1886-ban építtette meg a
Freund és Swarcz fakereskedõ cég, mely nyaranta oly
népszerûségnek örvendett,
hogy esténként még kivilágítva is üzemelt. Az úszás oktatását pedig népszerûsítette a
polgári iskola tanulói számára
rendszeresített bérlet. Az elsõ világháború azonban véget

vetett a fürdõ üzemeltetési és
felújítási tervének. De a paksi fürdõélet hagyományai arra ösztönözték Hága József
hajóskapitányt, hogy 1926ban uszodát nyisson a mai
Korzó melletti Duna parton.
Hága József Tolnán született 1884. június 26-án. Iskoláit Tolnán, Szekszárdon és
Pakson végezte, majd Rosmayer Ferenc hajózási vállalatánál lett hajós. 1902-ben a
haditengerészetnél szolgált
1906-ig, majd a Délnémet
Dunagõzhajózási Társaság
alkalmazásába került. 1911ben hajóskapitányi vizsgát
tett, s ettõl az évtõl hajóparancsnokként dolgozott 1925ig, amikor saját kérésére kilépett a cégtõl, s végleg Pakson
telepedett le. Megtakarításai
s a végkielégítés lehetõvé tette, hogy felépíthesse az utazásai során szerzett tapasztala-

Mit süt-fõz ma?

Gutainé Julika
Manapság a házasság és a család értéke
valami furcsa okból kifolyólag egyre jobban „kezd kimenni a divatból”. Mindenki
csak hajt, gürizik, legalább három mûszakban vállal munkát. Elfelejtjük, hogy
milyen jó, amikor a nagy konyhaasztalnál összeül a család egy kellemes beszélgetésre, vagy netán közös programokat
szervezünk. Nem véletlenül jutottak
eszembe ezek a sorok, nem véletlenül
Gutai Julikánál és nem véletlenül a
konyhában. A városi mûvelõdési központ
könyvtárosa hitvallását egy 1907-es polgári szakácskönyvben olvasta: „A család
középpontja a nõ, s értéke annyi, amenynyire a családot saját énjének háttérbe
helyezésével boldogítani képes.” Így
kezdõdött annak idején egy szakácskönyv! Julika minden nap fõz a családja
nagy örömére. Munkából hazafelé baktatva kigondolja a menüt, amit a fiúk –
férje és fia – mindig zokszó és kritika
nélkül fogadnak. Persze azért neki sem
ment rögtön tökéletesen. Családi szálló-

tai alapján az akkoriban modernnek
számító,
két
medencés (kosaras) uszodáját. Az uszoda májustól októberig üzemelt. Kabinsorának
szétszedhetõ
deszkafalait
üres benzineshordó- pontonok tartották a vízen. Külön
volt a férfi és a nõi medence, a
napozóterasz csónakkikötõvel egészült ki. Az úszómester, Müller Gyuri bácsi gyerekek sorát tanította meg úszni,
s az uszoda lett a központja a
Pakson is egyre inkább tért
hódító versenyszerû úszósport elterjedésének. Többszörös megyei úszóbajnok
volt ifjabb Hága József tanító,
aki édesapja mellett az uszoda üzemeltetését irányította,
Abay Nemes Károly országos
hátúszóbajnok, s Abay Nemes Oszkár, az 1936-os berlini
olimpia 3. helyezettje, a
4x200 méteres gyorsúszó váltó tagja.
Az uszoda, mely a két háború közti Paks nyári életének
egyik legnépszerûbb helyszíne volt, a második világhábo-

ige szerint,
mikor fiai
még kicsik
voltak,
egyiküket
megkérdezte, hogy
süssenek-e
palacsintát,
mire a gyerek hozta is
buzgón a
szemetest. Már csak ezért sem palacsintát készített látogatásomkor, hanem
édesanyja egyik kedvenc ételét, a májfelfújtat.
Julika sváb származása, no meg neveltetése miatt is gyûlöli a pocsékolást,
ezért nem veszi a zsemlemorzsát, hanem
maradék kenyérbõl szárítja és darálja.
Mint mondta, az õ konyhájából nem dobnak ki ételt, ez is alapelv. Az elkészítés
Hozzávalók: fél kg csirkemáj szívvel, 3
ek. zsemlemorzsa, 6 ek. tej, 5 db tojás, 1
tk. só, 1 csipet fehérbors, 3 csokor petrezselyem, kevés olaj.

rúban megsemmisült. Újjáépítésére Hága József már
nem gondolhatott, osztoznia
kellett a tulajdonosok sorsában, vagyonát, házát államosították. Bár szûkösen, de hajóskaptányi nyugdíja fedezte
megélhetését, Idõs korára lánya családjához Budapestre
költözött, ott is érte a halál.
Forrás: Paks nagyközség
monográfiája, szerk. Németh
Imre, Hirn László: Tolna
megyei fejek.
Kernné Magda Irén
A Daróczy Aladárról szóló
írásba értelemzavaró hiba
csúszott. A mondat helyesen:
„Az õ közvetítésével vásárolja meg 1914. február 4-én
4000 koronáért édesanyja,
Daróczy Tamásné Szeniczey
Stefánia (aki Deák Ferenc
unokahúga volt) tulajdonában lévõ Deák-könyvtárat
(61 mû, 269 fél bõrkötésû kötetben) az országgyûlési
könyvtár a létesítendõ Parlamenti Múzeuma számára.”

egyszerû és nem túl idõigényes. A morzsát öntsük le tejjel és hagyjuk, hogy beszívja. Közben a húst daráljuk le a petrezselyemmel, keverjük bele a sót, a borsot
és a tojás sárgáját. A tojás fehérjét verjük fel habnak, de ne legyen nagyon kemény. Öntsük egy tálba a hozzávalókat
és dolgozzuk finoman össze. Vágjunk
megfelelõ méretû alufóliát, olajozzuk ki
és tegyük bele egy õzgerincformába.
Ebbe öntsük bele a masszát. Julika külön felhívta a figyelmünk arra, hogy ne
lepõdjünk meg, elég folyós lesz az anyag.
Kicsit csomagoljuk egybe, majd vízzel
feltöltött tepsibe állítsuk bele a formát,
és úgy tegyük 200 fokos sütõbe 40 percre. Jobb vízfürdõben sütni, mert a máj
egyébként is hajlamos a kiszáradásra.
Ebben a vízfürdõben hagyjuk kihûlni, de
hidegen és melegen is egyaránt fogyaszthatjuk. Én hidegen ettem, és valóban nagyon finom, omlós és könnyû volt.
Az õzgerincformából kiöntve remekül
szeletelhetõ. Köretként adhatunk hozzá
burgonyát vagy bármilyen salátával is
megállja a helyét. Julika szerint családi
összejöveteleken fõételként vagy elõételként is felszolgálhatjuk.
sete
Fotó: Balog Judit

MOZAIK

Anyák napján
Szeretem a kávét. A zamatát, az illatát és persze szeretem a kávézás szertartását is! Ha csak lehet, magam készítem, meggyõzõdésem ugyanis, hogy a legtöbb ember nem fordít elég
gondot eme mûvelet végrehajtására. És persze kizárólag forrón fogyasztom.
Szóval, szeretem magam
elkészíteni a kávét, reggel
ébredés után ez az elsõ...
nem, a második teendõm.
Pár éve történt, hogy május elsõ vasárnapján gyermekeim igazi meglepetéssel készültek: ágyba hozták
nekem a reggeli, életerõt
adó feketét. Nem csak szervírozták, de maguk is készítették! A két lány (úgy tíz-tizenkét évesek lehettek)
mint két kis angyalka hoszszú hálóingben, kócosan
állt elõttem, arcukon mosoly, kezükben tálca, rajta
cukor, tej és egy csésze zavaros színû, langyos lötty.

„Boldog anyák napját!” –
mondták, majd mellém ülve
figyelték, hogyan szürcsölöm és dicsérem fõztjüket.
Többször hangsúlyoztam,
hogy ilyet még sosem ittam.
A kávé, mondanom sem
kell, borzalmas volt, de benne volt a két gyerek szívelelke. Korán keltek, a konyhában lábujjhegyen csörömpölve
készülõdtek,
ügyeltek rá hogy a fekete

mellé legyen cukor és tej is,
tudván, hogy így szeretem.
Izgatottan várták, lesték,
hogy mikor ébredek, hogy
csendesen a hálóba osonva kávéval köszöntsenek
azon a reggelen!
Én kívánom, hogy május
elsõ vasárnapján a virág és
csoki mellé minden anyuka,
pótmama és nagyi kapjon
egy ilyen nem túl finom, kissé zavaros, s fõként langyos, de annál szívmelengetõbb feketét!
Hahn Szilvia

Szívszorító, szép világ

„Vannak vidékek” címmel
nyílott kiállítás a városi mûvelõdési központ nagykiállítójában. A marosvásárhelyi
Bálint Zsigmond képeit
Móser Zoltán fotómûvész
ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe.
– Nem tudnám azt mondani,
hogy minden téma érdekel, de
Fotó: archív (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)

semmi iránt nem
vagyok közömbös.
A nyolcvanas évektõl tudatosan fényképezem az erdélyi
falvak, emberek
életét. Néhány éve
inkább a szociofotó
érdekel – mondta
el
kiállításának
megnyitóján Bálint
Zsigmond. A fotográfus már több
mint ötszázötven
hazai és külföldi kiállításon
mutatta be munkáit. Fényképei megtalálhatók párizsi,
varsói, kecskeméti és budapesti múzeumokban. Pályafutása során számos néprajzi témájú könyv képanyagát készítette el.
A mûvelõdési központ új
tárlatán látható, a szokásvilá-

got, viseleteket, hiedelemvilágot, gyermekjátékokat és
szakmákat bemutató fotók az
erdélyi falvak mindennapjait
vetítik elénk. – Az élet teljességét mutatják be ezek a fotók. Aki Erdélybe készül, és
látni akarja Erdélyt a maga
valós színeiben, annak látnia
kell ezeket a képeket – ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe a tárlatot Serdültné
Benke Éva.
A kiállításmegnyitón az Önképzõkör irodalmi színpada
lépett fel költészet napi mûsorával: Kányádi Sándor
„Vannak vidékek” címû ciklusából hangzottak el versek. A
felidézett mûvek összecsengtek a Bálint Zsigmond fotóin
megjelenõ Erdély szívszorító, szép világával.
-dal-
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Fülep Lajos nyomában
Zengõvárkonyban
Éppen akkor érünk a
templom elé, amikor befejezõdik az istentisztelet.
Egy hölgy igazít útba,
merre található a Fülep
Lajos-emlékszoba.
(Valójában Fodor András: Ezer este Fülep Lajossal címû könyve keltette fel az érdeklõdésemet
a filozófus, mûvészettörténész, egyetemi tanár,
iránt, aki 1927-tõl majd’
húsz évig itt, Zengõvárkonyban volt református lelkész). 1930-ban
Baumgarten-díjat kapott
mûvészetírói és kritikusi
munkásságáért,
abból
építtette és rendezte be
könyvtárát.
A gondnok úr végigvezet bennünket a kiállított
dokumentumok, fényképek elõtt, közben elmondja, milyen máig tartó hatása volt a faluban a
lelkész és kántortanítója
áldásos tevékenységének. (A néptanító emlékét
is õrzik a faluban, méltatására a legközelebbi
számban visszatérek.)
Fülep Lajos otthona „valóságos néprajzi múzeum. Gyönyörû ládák, a fehérre meszelt falakon
szõttesek, a tálasokban
szebbnél szebb tányérok,
mázas korsók, bögrék, a
sarokban faragott botok,
a bútorokon virító kézimunkák.” Így írta le
Kodolányi János Fülep
Lajos lakását a Baranyai
utazásokban.
Sokáig állok Ady Endre
levele elõtt, melyet így
kezd a költõ: „Kedves
Fülepp Fiam!”
„Máig sokan nem tudják, ki is volt igazán Fülep
Lajos” – fejezi be tárlatvezetését a gondnok.
Pedig érdemes lenne.
Remit Tenda

HIRDETÉS
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A Duna Akkreditált Autósiskola
a Paksi Mûvelõdési Központban
2006. május 15-én (hétfõn) 17 órakor
intenzív gépjármûvezetõi tanfolyamot indít minden
jármû-kategóriában.
A tandíj 30%-a visszaigényelhetõ az adóból.
Szolgáltatói tanfolyamok.
Belföldi szolgáltatói nemzetközi
(busz, fuvarozói OKÉV: 03-0011-04)
Jelentkezni lehet
Leveles János iskolavezetõnél: 20/9430-355.
Az Ifjúsági Irodánál: 75/519-155 telefonszámon.
Részletfizetési kedvezmény!

Nyitva tartás:

NIKOTIN STOP!
Dohányzásról leszoktatás
egyetlen kezeléssel!

H-V 05-20-ig

(Paks, Dunaföldvár, Dunaújváros,
Szekszárd, Bonyhád)

75/315-983

Telefon:

Telefon: 70/450-2373

Pakson, frekventált helyen
lévõ 100 m2-es vagy
nagyobb
üzlethelységet bérelnék.
30/417-5134
20/333-2813

20/9450-992

Dunakömlõdön
összközmûves telek,
bontandó régi épülettel
1,8 M Ft-ért eladó
az Árpád utcában.
Felvilágosítás:
70/310-8374

ELADÓ INGATLANOK
Pakson, a Csónak utca elején új, 80%os készültségû, 3 szoba, összkomfortos, 2 garázsos családi ház 22,5 M Ftért eladó.
Pakson, a Zöldfa utca elején, a
Sárgödör tér mögött, 3 szobás családi
ház eladó. Irányár: 8,5 M Ft.
Dunakömlõdön, a Béke utcában 5 szobás, téglából épült családi ház, garázszsal eladó. Irányár: 8,5 M Ft.
Pakson, a lakótelep központjában, a
Bocskai utcában 2 szintes garázs üzletnek, garzonlakásnak is alkalmas (összkomfortos) eladó. Irányár: 3,2 M Ft.
Fadd-Domboriban, a vízparton 969 m2-es
bekerített, parkosított terület, 62 m2-es kétszintes faházzal (összkomfortos) + acél
tárolókonténerrel eladó. Irányár: 12,9 M Ft.
Pakson, a Kápolna utcában 140 m2-es
családi ház 2100 m2 területtel eladó.
Irányár: 10,6 M Ft.
Pakson, a lakótelepen, a Jedlik Ányos utca
melletti területen 1364 m2-es telek teljes
közmûvel, gondozott szõlõvel, gyümölcsössel, kis házzal eladó. Irányár: 4,9 M Ft.
Pakson, a Fehérvári utca elején 2 szintes, összkomfortos, 4 szobás családi
ház 2 fürdõszobával, nagy garázzsal eladó. Irányár: 16,8 M Ft.
Pakson, a Kossuth u. 3. sz. ház tetõterében 2 éve épített, 96 m2-es, korszerûen kialakított lakás eladó, 2 szobás
lakást beszámítunk. Irányár: 17,8 M Ft.

Pakson, az Öreghegy utcában 4 szobás, 2 szobás, fürdõszobás, erkélyes,
teraszos, modern családi ház garázszsal, 747 m2-es területtel eladó. Irányár: 23 M Ft.
Pakson, a Pacsirta utcában 350 n. öl
területtel 120 m2 alapterületû családi
ház eladó. Ár: 12,5 M Ft. 2 szobás lakást I. emeletig beszámítunk.
Pakson, a Kurcz György utcában
nagy, összkomfortos családi ház 3
garázzsal eladó, vállalkozói célokra
is alkalmas. Egy kétszobás és egy
2,5 szobás lakást a vételárba beszámítunk.
Pakson, a Kömlõdi u. elején 2,5 szobás családi ház összkomfortos, 430 n.
öl területtel, garázzsal, pincével eladó.
Irányár: 9 M Ft.
Dunakömlõdön, a Bartók B. u. végén,
szép panorámával, 20 éve épült, tetõtér-beépítéses, összkomfortos családi
ház garázzsal, 430 n.öl területtel eladó.
Irányár: 14,5 M Ft.
Pakson, a Kurcsatov utcai hõszigetelt
társasházban emeleti, 80 m2-es, 2+2
fél szobás, hálófülkés lakás 13,2 M Ftért eladó.
Gerjenben, a Duna-parton zártkert
hétvégi házzal eladó, új berendezéssel
együtt 4,8 M Ft-ért.
Dunakömlõdön a Béke utcában 4
szobás, gázfûtéses, téglafalú családi
ház 12,1 M Ft-ért eladó.

Részletes információ: Fonyó Lajos
ingatlan értékbecslõ közvetítõ 70/310-8374

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
Próbálja ki most

A LÉLEGZÕ
KONTAKTLENCSÉKET!

Ha most vásárol egy csomag O2 OPTIXTM
vagy Night&DayTM kontaktlencsét,
3 db-os doboz vásárlásakor 1 db,
6 db-os doboz vásárlásakor 2 db

kontaklencsét ajándékba adunk.
www.cibavision.hu
7030 Paks,
Dózsa Gy. 44.
Telefon:
75/511-246

A 6,5% néha
több mint 7% !
Mi nem bosszantjuk azzal, hogy betétjét
kifizetéskor levonásokkal csökkentjük!

3 hónapra évi 6,5% kamat!
6 hónapra évi 6,25%,
12 hónapra évi 6%
(EBKM 6,00-6,66%)

Szeretettel várjuk Önöket Paks, Villany utca 4 szám
(volt Németh Sörözõ) alatti fiókunkban. Telefon: 75/511-240

45 éve Ügyfeleink
szolgálatában!
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések
részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

MOZAIK

Jó napot, mi újság?

Franyuk József
Fodrászüzletében oklevelek sora adja a vendég tudtára,
hogy országos versenyeken, sõt a nemzetközi szakmai
mezõnyben is aratott babérokat. Tulajdonosuk nem
csupán a hajszobrászat terén teljesített kiemelkedõen,
hanem például a táncparketten is. Igaz ez utóbbi szorosan összefügg az elõbbivel, Franyuk József ugyanis a
show-fodrászatban mozog otthonosan, s ha kell, a produkció részeként táncra is perdül.
A fentiek ismeretében nem
csoda hát, ha Franyuk József, akit minden kuncsaftja
Jocinak hív, rutinosan ad interjút, miközben jár a keze,
nyugodtan dolgozik, nem
kapkod. Ifjú hölgy ül a fodrászszékben, akivel röviden
konzultálnak a készülõ hajviselet felõl, majd Joci hivatásáról, és a sikereket hozó
show-fodrászatról beszél:
– Utoljára kontyokat készítettem és a hajépítésben vettem részt. Profilomba most
már nem a hagyományos, hanem inkább a fantáziafrizurák tartoznak. Ebbe aztán
minden belefér, bármilyen
technika, és a bármi hajba
építhetõ dolog, akár egy darab csõ is – árulja el a 26 éves
virtuóz. Körülbelül 2-3 hónap, mire sok fejtörés, terve-

zés után a mû összeáll. Joci
elõször lerajzolja, utána kezdõdhetnek a próbák. A versenyen azonban mindössze
20 perc áll rendelkezésére a
hajköltemény elkészítésére
sminkkel együtt, melyet – ez
már nem is meglepõ – szintén õ készít. – A show-fodrászatban mindig újat kell
nyújtani. Ez egyre nehezebb,
hiszen jó néhány éve él ez a
mûfaj. A divatban sem igen
lehet már újat kitalálni, csak
frissítünk a régi dolgokon.
Idén például minden hajszín
divat, és ezt a melírozásban
maximálisan ki lehet aknázni
– szögezi le a fiatal fodrászmester, aki többnyire saját
elképzeléseit valósítja meg.
Mint mondja, a vendégnek
ugyan van óhaja, de egy idõ
után õ diktálja az ütemet.

– 90%-ban enyém a döntés,
de ezt megszokták már. Elõször persze csak finoman
próbálkozom az újításokkal,
aztán megismerem a hajat,
és onnan már egyszerûbb.
Persze a vendég egyéniségével sem árt tisztában lenni…
– teszi hozzá sokatmondóan.
– Néha egy technikás festés
három órán keresztül is eltart. Most csináltam épp egy
ilyet, a végén én is azt mondtam, hû ez igen! Ezt nem lehet összecsapni, pedig könynyebb dolgom volna! – mesé-

valósítása nem kis feladat
lesz számára, hisz olyan
sok elfoglaltsága akad,
hogy alig fér a hétköznapjaiba soronkívüli dolog.
Ugyanis heti négyszer ko-

sárlabdaedzésre megy, és
gitározni is tanul.
– Leginkább keringõket
szeretek játszani, gyakran
fabrikálok magamnak kisebb darabokat, csak úgy, a
magam szórakoztatására.
Így aztán nem könnyû beosztanom a napjaimat, de
próbálok mindenre idõt szakítani – összegzi a helyzetet
Vanda. Még nem döntötte el,
hogy a Bezerédjbõl merre
indul, csak azt tudja, hogy a
humán tárgyakat kedveli,
meg az állatokat, közülük is
leginkább a kutyanemzetség
egyik jeles képviselõjét, a
Koppány nevû négylábút.
S. Szabó

Tehetségesek, fiatalok

Dallos Vanda
Vanda tizenhárom éves
csupán, de rutinos szavalóként lépett fel minap egy
felnõttekbõl álló elõadócsoport tagjaként. – Minden évben részt veszek a
Pákolitz István tiszteletére
meghirdetett szavalóversenyen, évrõl évre jobb helyezéssel végzek, tavaly
már második lettem, és készülök az idei májusi erõpróbára is. De legközelebb
szeretnék bejutni a Kazinczy szépkiejtési verseny
országos döntõjébe is – sorolja terveit, melyek megFotók: Molnár Gyula
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li.
Nagy
kár,
hogy a nap csak
huszonnégy órából áll – derül ki,
amikor Joci elmeséli hétköznapjait. Hétkor
kezd, mostanában már igyekszik betartani,
hogy legalább
ebédszünetet iktasson be dél
körül. Legtöbbször este hét körül végez, de
nem ritka, hogy
9-10 órakor még
dolgozik. A család ennek sokszor nem örül,
viszont nyolc órai munkából
nem lehet megélni, akkor háromszorosára kellene emelni
az árakat… – Én nem a pénzért csinálom! Ha az ösztönözne, akkor most sem beszélgethetnénk – mondja.
A hajszobrászatban visszaköszönõ kreativitása az élet
más területén is érvényesül,
amihez nyúl, abban biztosan
lesz fantázia. Mostanában
például a család számára készít faldíszeket, virágkompozíciókat. A versenyfrizurák
fotói alapján könnyen el lehet ezt képzelni, néhány kellék ugyanis a virágboltból
ismerõs…
Ilyen zsúfolt hétköznapok
után fontos a hétvégi kikapcsolódás. Joci régebben egy
klubban táncolt, aztán a biciklizés következett, de volt
két nagyobb balesete, s mivel
ezek után nagyon fájt a keze,
nem ült többet bringára.
– Most a horgászat az, ami
kikapcsol. A rekord? Négy
és fél kilós harcsa, de legutóbb a cimborámmal közösen 45 kilósat fogtunk. Ez
már kétemberes! – mosolyog. Mikor a tervei felõl
kérdezem, nem kell sokat
gondolkodnia: – Saját lakást
vagy házat szeretnék. A többit majd meglátjuk.
S.Szabó
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A Gyapai Sport Egyesület

április 29-ére Május 1 kupát hirdetett. Az idõjárás
kegyeibe fogadta a résztvevõket, szép idõben zajlottak
a férfi, nõi kispályás labdarúgó-mérkõzések, s a fõként gyerekek szórakoztatását szolgáló sorversenyek, vetélkedõk. Mindenki
választhatott kedvére valót,
kinek röplabda, hulahoppkarika, másoknak ugrókötél került a keze ügyébe.
Megint másoknak fakanál,
így nem maradtak éhesen a
sportolók, szervezõk, támogatók, hiszen az italbolt teraszán ínycsiklandó kakaspörkölt várta õket. Ugyanitt, az italboltban tartották
este a sportbált.
a Városi
Sportcsarnokban rendezte
a Somogy Megyei Ritmikus
Gimnasztika Szövetség az
Ovi-Suli Fesztivál Dunántúli Regionális Döntõjét,
melyen a paksi színeket a
PSE lányai képviselték. Az
edzõpáros, Falusi Lívia–
Hermesz Anita tanítványai
nem bízták a véletlenre a
dolgot, és kategóriájukban
igen elõkelõ helyezéseket
értek el. Kisgyermek korcsoportban páros versenyben a Micimackók vitték el
a pálmát a szintén paksi
Delfin csapat elõtt. Együttes kéziszercsapatban a
Csipet-csapat
nyakába
akasztották az aranyat.
Gyermek korcsoportban
Barabás Hajnalka 3., Rácz
Anita 7., Nagy Zsófia a 12.
helyen végzett a népes mezõnyben. Ugyanebben a
korcsoportban együttes
kéziszercsapatban a PSE
versenyzõi bearanyozták a
napot. Junior kategóriában
Weisz Ágnes 2., László Nikolett pedig a 3. helyet szerezte meg. Az országos
döntõre május 11–14. között kerül sor.
sete
Nagyatádon,

SPORT

A gála jól, a búcsú rosszul sikerült

Az Atomerõmû SE sportcsarnokából egy este erejéig hangulatos bokszarénát varázsoltak a szervezõk a Félix
Promotion és a TV2 közös gálájára. Már az elsõ mérkõzés
kezdetén közel teltház volt,
köszönhetõen annak, hogy a
második párban a paksi kedvenc, Bognár „Bogesz” László
lépett a kötelek közé az IBC
világbajnoki övéért. A bevonulása leginkább egy hollywoodi
filmre emlékeztetett, táncos
lányok, vörös palást és aranykorona voltak a kellékek. Az
ellenfél, a szlovák Andrzej
Sark profi eredményei alapján
verhetõnek tûnt, azonban a
ringben hamar kiderült, hogy
a kisváltósúly „sok” Bogesznak. Laci az elsõ két menetben
még tartotta magát, a harmadikban azonban már érvényesült Sark nagyobb ütõereje, a
szlovák egy halántékra mért
ütéssel padlóra küldte a paksi
bunyóst. Számolás után a
mérkõzésvezetõ még továbbengedte a küzdelmet, de Sark
következõ rohama újra megrendítette Bognárt, ezért a bíró beszüntette a mérkõzést.
Az IBC kisváltósúlyú világbajnoka a szlovák fiú lett technikai KO-val.
A mérkõzés után Bognár
László megköszönte a paksi
közönségnek azt a sok szeretetet, amit pályafutása során
kapott. Csötönyi Sándor, a
Magyar Ökölvívó Szövetség
elnöke egy kupával, Faller
Dezsõ alpolgármester egy
festménnyel, Pintér Ferenc
menedzser pezsgõvel köszön-

tötte az aktív ökölvívástól búcsúzó Bogeszt.
A következõ párban Petrovics János következett, aki a
harmadik menetben TKO-val
verte Jónás Attilát. Ezután
Kovács „Vipera” Attila és a
lengyel Marcin Piatkowski lépett a kötelek közé. A nyolc
menetre tervezett mérkõzésbõl csak hat lett, Kovács egy
hatalmas balhoroggal fektette
le a lengyel fiút, akit késõbb
kórházba vittek, mert eltört
az állkapocscsontja.
Mészáros András és Nagy
Zsolt a WBO interkontinentális övéért szállt harcba a szó
szoros értelmében. A két fiú
12 meneten keresztül keményen ûzte-hajtotta egymást, a
hetedik menetben egy gyomorra mért ütés után Nagyra
számolt a bíró. Valószínûleg ez
döntött, a végén megosztott
pontozással Mészárost hozták
ki gyõztesnek a pontozók.
A mérkõzések szünetében a
kecskeméti Akrobat Táncstúdió Max csoportja erotikus
táncokkal szórakoztatta a közönséget.

A hangulat tovább fokozódott, amikor dr. Csábi Bettina,
a GBU világbajnoka lépett a
ringbe. A francia Nadia
Hockmi ellen már mérkõzött
egyszer a bokszhercegnõ, akkor a nyolcadik negyed után
Csábi sérülése miatt véget ért
a mérkõzés, és pontozással
nyert a magyar lány. Ezúttal
nem sérült meg egyikõjük
sem, a tízmenetes mérkõzést
Csábi Bettina nyerte egyhangú pontozással.
Az utolsó párban a nagypehelysúlyú Nagy „Csonttörõ”
János felhozó mérkõzést játszott az orosz Jevgenyij
Strauszovval. A nyolcmenetes
mérkõzést egyhangú pontozással nyerte a jó erõben lévõ
Nagy János, de május 20-án
nehezebb dolga lesz Los Angelesben, amikor Jorge
Rodrigo Barrios ellen lép kötelek közé a WBO világbajnoki koronájáért.
A jól sikerült gálán több díjat is átadtak, Rácz Félix
nyerte az év menedzsere címét, dr. Csábi Bettina az ökölvívósportban elért kimagasló
eredményeiért „Ökölvívásért” díjat vehetett át dr.
Csötönyi Sándortól, a MÖSZ
elnökétõl.
Pónya József, az atomerõmû
nyugalmazott vezérigazgatója
a paksi ökölvívás támogatásáért egy bokszkesztyût vehetett át dr. Csötönyi Sándortól,
Kovács „Kokó” Istvántól és
Rácz Félixtõl.
(kovács)

Fotók: Fonyó Dániel
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Elmaradt a ráadás

Még a végén babonás lesz az
ember, s azt kívánja: bárcsak
ki lehetne hagyni a páros éveket a naptárból! Különösen
akkor, ha az Atomerõmû SE
férfi kosárlabdacsapatának
Magyar Kupa-szereplésérõl
van szó. 2001-ben megvolt az
elsõ gyõzelem, 2003-ban jött a
második, 2005-ben hazai pályán valóra vált: három a magyar igazság, 2006-ban
megint jöhetett volna a negyedik, a ráadás. Sajnos, csak
jöhetett volna.
Pedig igazán szépen kezdõdött minden. A négyes döntõ
elsõ napján a szurkolókat kérdezgetve szinte mindenki a
Kecskemétet szerette volna
ellenfélnek a döntõbe, nem a

Debrecent. Nos, ha így teljesülne minden óhaj! Az Univer
a szó szoros értelmében lemosta a pályáról a Vadkakasokat. A 35. percben már harmincnégy pont volt az elõnyük, úgyhogy Meszlényi
edzõ már a cseresort játszatta, mégis 102-77-re nyertek.
A mérkõzés végeztére, az
Albacomp–ASE összecsapásra – sokak szerint az elõrehozott döntõre – megtelt a csarnok. Mindkét csapat igen
erõs, amit a bajnoki alapszakaszban mutatott helyezések
is bizonyítanak.
Az elsõ negyedben potyogtak a kosarak, 33-30-ra vezetett az Atom. A második és
harmadik negyedben már

mindkét oldalon jobban törõdtek a védekezéssel, és a
dobások sem voltak olyan
pontosak. Az utolsó tíz perc
kezdetén hét pont volt az
ASE elõnye, ami ezen a szinten semmit sem jelent. Fodor
Péter, a vendégek trénere folyamatosan a bírókat kritizálta, s nehezen uralkodott magán. A paksi „B” közép a jó viszonyra való tekintettel csupán Andaxint javasol az egykori atomos sikeredzõnek. Az
ASE végül nagyon jól hajrázva a 28. születésnapját ünneplõ Jan Pavlik vezérletével
104–91-re nyerte a találkozót.
A négyes döntõ második
napján elõször a két vesztes, a
Debrecen és az Albacomp lépett pályára a bronzéremért.
Az elsõ negyedet az Alba
nyerte, és úgy látszott, a megtépázott Vadkakasok mélyrepülése tovább tart. Fodor
Marci irányításával azonban
35–17-re a Debrecen nyerte a
második etapot, és hiába erõsített ezután a Fehérvár, végül a hajdúságiaké lett a
bronzérem. Albacomp– Debreceni Vadkakasok 94–97.
A döntõre ismét zsúfolásig
megtelt a csarnok, az Univert
közel kétszáz kecskeméti
szurkoló biztatta. Az elsõ és

Hatvankilencen álltak rajthoz
Hatodik alkalommal rendezte meg a
Paksi Triatlon Klub az Atomember Duatlon versenyét. Kilenc korosztályban 69en álltak rajthoz, a paksi indulók mellett
az ország minden részébõl érkeztek versenyzõk. Az ovis futamban Kovács Annabella és Lacza Erik, az újoncoknál
Frey Tímea és Havasi Hollanda György
lett a gyõztes. Gyermekfutamban Kaszpari Dorisz és Szerecz Donát, a serdülõk
között Prantner Anita és Rigó Attila ért
elsõként a célba. A sprint futam kategória gyõztesei az ifiknél: Havlik Barnabás, a juniorok között Márkus Emese és
Koncz Ákos végzett az élen. A felnõttek
között Váczi Krisztina és ifj. Czencz PéFotók: Molnár Gyula (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)

ter, a szenioroknál Szélné Bajor Ágnes
és Farkas István, a veterán kategóriában Palágyi Zsolt lett az elsõ. Az abszolút elsõ helyet Váczi Krisztina és ifj.
Czencz Péter szerezte meg. A legfiatalabb versenyzõnek járó díjat Jobbágy
Noémi és Simiakis Axel Christopher
kapta, a legidõsebb versenyzõ Palágyi
Zsolt volt. –A verseny tökéletes, napos
idõben zajlott, csak a kerékpározáskor
panaszkodtak némi ellenszélre a versenyzõk, de a futásnál már örültek neki
– mondta el Sima Ferenc. A fõszervezõ
hozzátette, örömükre szolgál, hogy, a
résztvevõk közül sokan dicsérték a versenyt, köztük Czencz Péter, a Magyar

második negyedet „hozta” az
ASE, akárcsak az Albacomp
ellen, elõször három, aztán
két pont különbséggel, a félidõben 46–41 a Paks javára. A
fordulás után megtáltosodott
a Kecskemét, ledolgozta a
hátrányát, sõt az utolsó tíz
percnek már egy pontos vendég elõnnyel vágtak neki a
csapatok.
Monroe-ék még visszavették a vezetést, s 72–66-nál kevesen fogadtak volna az
Univer gyõzelmére. Az utolsó
percekre azonban mind fizikálisan, mind idegileg elfáradt az ASE, és amire kevesen számítottak, sajnos bekövetkezett: Atomerõmû SE–
Univer KSE 79–82. Története során elõször a Kecskemét
nyerte a Magyar Kupát.
Szurkolók, játékosok fergeteges ünneplésbe kezdtek, a játéktér pezsgõben úszott, a hazai szurkolók némelyikének
pedig könnycsepp csillant a
szeme sarkában. Ám az ASE
csapatának semmi oka a búslakodásra, hiszen az ezüstérem is szépen csillog. (Mire
ezek a sorok napvilágot látnak, megkezdõdik a bajnoki
rájátszás a Szolnok ellen. És
mi lehetne a legjobb ír a vereségre, ha nem egy bajnoki
cím? Jövõre meg már 2007-et
írunk! – szerk.)
(kovács)

Triatlon Szövetség elnöke, aki már nagyon sok versenyen indult, így van
összehasonlítási alapja. Sima Ferenc
azonban leginkább annak örült, hogy se
baleset, se óvás, se pályatévesztés nem
volt.
(cseri)
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Oviért, suliért
futottak
A futással fejezõdött be az
idei „Fuss, ússz, kerékpározz
óvodádért, iskoládért” programsorozat, amelyen négy
intézménybõl közel négyszázan teljesítették a távokat. Az
utolsó versenyig szoros volt
az állás, a Deák és a Bezerédj
számára az április 29-i futás
döntõnek bizonyult. A „Fuss,
ússz, kerékpározz…” versenysorozatot az iskolák közül a Deák Ferenc nyerte, a
Bezerédj Általános Iskola
elõtt, míg az óvodák versenyében a Mesevár megelõzte
a Hétszínvirágot. Mind a
négy intézmény 225-225 ezer
forint
sportszervásárlási
utalványt nyert, százalékos
arányban. A szervezõk elmondták: ha meglesz a forrás, akkor jövõre is tervezik a
programsorozat kiírását. -dt-

A MAG Környezetés természetvédelmi
Alapítvány
május 18-án 9.30-tól 15 óráig
az ESZI-ben rendezi
a 8. Tavaszi találkozót
„Jubiláló természetvédelem”
címmel.

A Paksi SE teniszcsarnokában egy verseny erejéig
nem a teniszütõké és a sárga „szõrlabdáké” volt fõszerep. „Autó City” páros
lábteniszversenyt hirdettek a szervezõk, akik a nevezõ hét csapatnál többre
számítottak. Két pályán
körmérkõzéseket bonyolítottak a tervezett csoportküzdelmek és a play off helyett. A mezõnyben profi-

A minap, egy
leckekikérdezés
kapcsán kisfiam zavarba ejtõ
információval
rukkolt elõ. A
téma, melyrõl
beszélgettünk,
Zrínyi
Ilona
megindító levele volt, melyet
fiához, II. Rákóczi Ferenchez írt. A család egy
emberként méltatta Thököly hõs nejét (mint
ismeretes, az elsõ férj I. Rákóczi Ferenc, a
második Thököly Imre volt), hiszen az asszony
nem csak feleségként és anyaként, de várkapitányként is helytállt, három évig védte Munkács várát Caraffa seregeitõl.
– Szégyen, hogy végül mégis otthagyta a
férje – mondta a tizenegy évesek bölcsességével kisfiam.
– Hogy-hogy otthagyta? – kérdeztem, elfeledett történelemleckék után kutatva az
agyamban.
– Hát, amikor megöregedett, a férje lecserélte két német katonára – Az információt
döbbent csend követte. Úgy tûnt, Thököly
„mássága” nem csak engem, de a család
többi tagját is meglepte. Kikaptam a gyerek
kezébõl a könyvet, és lázasan lapozni kezd-

nak számító Vincze–Nagy
páros kimagaslott tudásával – nem véletlenül válogatottakról van szó – így
nem okozott különösebb
meglepetést a gyõzelmük.
A szervezõk remélik, hogy
jövõre még több páros elfogadja a meghívást és hagyományt tudnak teremteni az „Autó City” lábteniszversenybõl.
-Titti-

Plörõ

Aranyköpések
tem. Kíváncsi voltam, hogy mit, és hogyan ír
Thököly ferde hajlamáról egy általános iskola
negyedikes tankönyve. Megtaláltam. A mondat melyet kisfiam enyhén szólva félreértelmezett így hangzik „Thököly Imre feleségét –
akit fogolyként hurcoltak el – 4 év múlva, két
német tábornokkal kicseréltette.”
Gondolom, ilyen és ehhez hasonló elszólásokkal önök is találkoztak már. Akik viszont
elõnyt élveznek, azok egyértelmûen a tanárok,
persze csak akkor, ha bosszankodás helyett
jót nevetnek a gyerekek aranyköpésein.
Ennél is többet tett az a paksi tanárnõ, aki
vette a fáradságot, és le is jegyezte az elszólások legszebb gyöngyszemeit.
Elsõként nézzük, hogyan írt a hatodikosok
olvasatában Arany János Toldiról: „Szörnyû
vendégoldal reng araszos vállán, Pedig még
tehéntoll sem pehelyzik állán.” Egy kis történelem 12 éves módra: „Ulászlót hazavágták a
magyarok.” (Én még úgy tanultam, hogy hazavárták.) A fakopácsról biológialecke kapcsán a következõket mondták a gyerekek: veréb nagyságú fehér madár, rövid távon jó úszó
– és ami a legszebb –, négy lába van, az elsõ

A Paksi Városi Mentálhigiénés
Egyesület daganatos betegeknek
szervez önsegítõ csoportot, ahova
várunk mindenkit, aki ezzel a betegséggel küzd. Elsõ összejövetelünk 2006. május 18-án 18 órakor
lesz, a Városi Mûvelõdési Központ
kisklubjában.
Sok szeretettel várunk minden
érdeklõdõt! Inf.: 06/20 240 13 80
Erdélyi Gabriella

Kerékpártúra
a Fertõ tó körül
Várjuk azok jelentkezését,
akik jó társaságban, jó idõben,
jókedvûen egy jót szeretnének
kerékpározni!
Jelentkezésüket május 10-ig
várjuk a következõ
telefonszámokon:
75/310-081, 30/440-7787

kettõvel kúszik, a hátsó kettõvel tartja magát.
A sün is túlburjánzott végtagokkal rendelkezik, szám szerint négy párral! Róla még azt
kell tudni, legalábbis a gyerekek szerint, hogy
petével szaporodik, mert hogy elevenszülõ –
én itt egy csöpp ellentmondást vélek felfedezni – és hogy a testhõmérséklete változó,
merthogy emlõs.
A vaddisznó egy hatodikos diák szerint 4-10
borjat hoz. Csapodár egy koca lehet!
A kétlaki növénnyel elsõ olvasatban nekem is
vannak gondjaim, de ha igaz, amit a gyerekek
mondanak, akkor a kétlaki azt jelenti, hogy a
növény és a termés külön fán van (ezt hogy
csinálja?) illetve van neki porzója és hímzõje is!
A földrajz az aranyköpések tárháza. Az egyik
kedvencem: „Latin-Amerikában magassági
növényövek vannak. Alul banán, felül Kuba…”
Egy hazai kuriózum: „Az Alföldön sertésmarhát tenyésztenek” Arra a kérdésre pedig,
hogy milyen talaj van a Kiskunságon, a válasz
kimerítõ: Erdõségi mezõs puszta!
A sort egy volt (szintén paksi) gimnazista
szavaival zárnám, mely szerint: „Mozart egyik
legismertebb operája a Szöktetés a kócerájból.”
(Az összegyûjtött aranyköpésekért köszönet
és elismerés Fallerné Krasznavölgyi Eszter tanárnõnek!)
Hahn Szilvia
Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent), Csahóczi Fotó (lent)
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Mozi
Május 7. (vasárnap) 19 óra
SZIRIANA
Feliratos amerikai thriller
Május 12. (péntek) 19 óra
CASANOVA
Feliratos am. vígjáték
Május 14. (vas.) 19 óra
MASZÁJOK
Feliratos francia dráma
Május 17. (szerda) 19 óra
PÉNZ BESZÉL
Feliratos amerikai dráma

MUNKALEHETÕSÉG!
Várjuk azok
jelentkezését, akik
dolgozni szeretnének!
Bõvebb felvilágosítás
szerdánként 13 órakor
Pakson, a Deák Ferenc
utca 3. sz. alatt.
(Poligon Kft. épülete)
Jelige: „sisy“

Kiállítás
A mûvelõdési központ kiskiállítójában május 7-én vasárnap 16 órakor az anyák
napi pályázatra beérkezett
munkákból nyílik kiállítás.
A könyvtár galériában május 5-én 18 órakor Périné
Lévai Beáta üvegmunkáit
bemutató tárlat nyílik. Az
alkotót Acsádi Rózsa mutatja be.
A Dunakömlõdi Faluházban
Vajnai Irina paksi amatõr
festõ képeit május 10-ig, a
tehetséges, fiatal, dunakömlõdi alkotók kiállítását, melyen Zirczi Judit, Raffai
Éva, valamint a képzõmûvészeti pályázatra beérkezett
alkotásokat május 12-ig láthatják.
Május 15-én 18 órakor
Hrivik Lászlóné kézimunka
kiállítását Lovászi Zoltánné
Anna nyitja meg.
Fotó: Vida Tünde

Emlékezetre
méltó
Május 1-jén 130 éve, 1876-

ban született Dunaföldváron
Buzsáky Imre pap, szakíró.
2-án 125 éve, 1881-ben két
óra alatt 78 ház és melléképülete hamvadt el Faddon.
4-én 65 éve, 1941-ben elhunyt
Dunaföldvár szülötte, Esztergályos János szerkesztõ.
14-én 105 éve, 1901-ben halt
meg Pakson Novák Imre törvényszéki bíró, ’48-as tiszt.
16-án 80 éve, 1926-ban halt
meg Haypál Benõ lelkész-író,
Paks szülötte, kora híres szónoka.
17-én 135 éve, 1871-ben Kenessey Albertet, Gerjen szülöttét hajózási mûszótáráért
akadémikussá választották.
19-én 215 éve, 1791-ben született Dunaföldvárott Magyar Imre gazdász, tanár,
Magyar László Afrika-kutató
atyja. 95 éve, 1911-ben Pakson jött vilgra Kovács Endre
irodalomtörténész, KözépEurópa-kutató. 30 éve, 1976ban halt meg Dunaföldvár
fia, Devich Sándor festõ, restaurátor.
22-én 210 éve, 1796-ban
szentelték fel a bölcskei
templomot.
24-én 165 éve, 1841-ben Pest
és Tolna megye küldöttsége
elismerte, hogy a Duna tervezett átmetszése Paks számára semmi hasznot nem
hoz, csak kárt okoz.

Programok

TelePaks

A Tengertánc Együttes

Megkezdõdött a 2005/
2006-os NB I-es férfi kosárlabda-bajnokság rájátszása.
Az elsõ körben az Atomerõmû SE a Szolnok gárdája ellen lép pályára. A párharc
második mérkõzését május
6-án, szombaton rendezik
Szolnokon, majd ismét Pakson mérkõznek meg egymással a riválisok kedden. A
meccseket minden alkalommal másnap közvetítjük
17:30-tól, felvételrõl.

bemutatkozó koncertet tart
a mûvelõdési központban
május 11-én csütörtökön 18
órakor.
Az Önképzõkör következõ
összejövetelén, május 8-án
18 órakor a könyvtár olvasótermében Tolnai Lajosról és
Pilinszky Jánosról beszélgetnek.
A Városi Múzeumban május 18-án 16:30-kor „múzeumi
lakodalomra” várnak mindenkit. A program az „Ich wünscht dir viel Fratzen…” – sváb
lakodalmi szokások Paks környékén” címû kiállítás megnyitásával veszi kezdetét. A
múzeum kõtárában a látogatóközpont rendezésében megtekinthetõek az Erzsébet
Szálló átépítési tervei. A múzeum udvarán a megnyitó
után „lakodalmi” mulatságot
tartanak.

KIADÓ ÜZLET- ÉS
IRODAHELYISÉGEK
Paks fõutcáján,
a volt konzervgyári
irodaépületben
(Tolnai út 2.)
15 m2-80 m2-ig
700 Ft/m2 áron.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252

Fortuna 96,3 MHz
Hétfõtõl péntekig:
Országos hírek + helyi hírek:
6:00-17:00 óráig óránként, illetve 12:45-kor
6:00-9:00
Reggeli
rulett
Zomborka Zoltánnal.
9:00-13:00 Fortuna Jam Móré
Boglárkával.
13:00-17:00 Pepperoni Buzás
Norberttal.
17:00-20:00 Kívánságmûsor
Mittler Judittal.
19:00-20:30-ig Magazinok órája
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hétfõ: Téradó-Zomborka Zoltánnal, Kozma Gyõzõvel
kedd: Értékadó
szerda: Európa Unió Magazin –
Czinege Mária
csütörtök: Kotyogó – Mittler
Judit, Móré Boglárka
21:00-21:15 helyi hírek ismétlése. 21.15-6:00 Nonstop zene
Szombat:
Országos hírek: 6,9,12,15,17
óra.Helyi hírek:12:45.

A Celldömölk gárdáját fogadja a PSE NB II-es labdarúgócsapata szombaton
délután a Fehérvári úti
sporttelepen. A mérkõzést
felvételrõl május 7-én, vasárnap 17:30-tól láthatják
nézõink a Telepaks csatornáján. Az ismétlés hétfõn
ugyanebben az idõben szerepel mûsorunkon.
A kosárlabda lesz a Lelátó
következõ adásának központi témája. A Magyar Kupaezüstérem mellett már a
bajnoki cím megszerzése is
napirenden szerepel az
erõmû NB I-es csapatánál.
Errõl és az esélyekrõl beszélget vendégeivel Dallos
Tibor május 9-én, 19:20-tól.
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

6:00-9:00 Suki koktél.
9:00-17:00 Szombati szieszta
17:00-20:00 Kívánságmûsor
20:00.21:00 Disco ajánló.
Vasárnap:
Országos hírek: 6, 9, 12, 15.
6:00-9:00 Suki koktél.
9:00-10:00 Fortuna Unikum
10:00-12:00 Aktuális Közéleti
Térkép
12:00-17:00 zene, információk,
programajánló, hírek.
17:00-19:00 Kívánságmûsor
19:00-20:30 Rock Láz
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