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Fókuszban:
Barabás Éva
Június elsõ napjaitól láthatja a közönség új szerepében Barabás Évát, a
bonyhádi lányt, akinek televíziós karrierje Paksról indult. Évi nagy várakozással néz a fókuszos munka elé, de
nem hanyagolja el a szívéhez közel
álló, vállalt korábbi feladatait.
(Írásunk a 7. oldalon)

Esperessé választották
Szabó Vilmos Bélát
Ünnepi istentiszteleten iktatták be a
Tolna–Baranya Egyházmegye új evangélikus esperesét. A tisztségre Szabó
Vilmos Béla paksi lelkészt választották,
akinek, mint lapunknak elmondta, ezzel a következõ hat évben megszaporodnak a teendõi. – Mindez sok munkát,
utazást jelent majd, és szükségessé te-

szi az eddigi teendõk átszervezését –
összegezte a rá váró feladatokat Szabó
Vilmos Béla. Az újonnan választott esperes kiemelte, számít az egyházmegye
lelkészeinek, gyülekezeteinek támogatására. Az egyházmegye felügyelõje
újabb hat évre Andorka Árpád lett.
Írásunk a 9. oldalon

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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Lajstromba veszik a kisebbségeket
Sem a nemzetiségi német, sem a cigány önkormányzat
nem fogadta örömmel, hogy az országgyûlés módosította a kisebbségi választásról szóló törvényt. A két önkormányzati vezetõ szerint nem szívesen vallják meg az
emberek hovatartozásukat, történelmi okokra visszavezethetõen tartanak ettõl. A nyilatkozatoktól azonban a
kisebbségi önkormányzatok, az oktatás, a hagyományõrzés léte függhet.
Az országgyûlés módosította a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásáról szóló törvényt. Eszerint
a települési kisebbségi önkormányzati választáson
csak az a polgár szavazhat,
aki az alábbi tizenhárom kisebbség valamelyikéhez tartozik, és ezt nyilatkozatával
is vállalja. Ezek: bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel,
német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén,
illetve ukrán.
Dr. Blazsek Balázs, Paks
jegyzõje úgy tájékoztatott,
hogy a nemzeti és etnikai kisebbségi választásokkal kapcsolatos tájékoztatót valamennyi
választópolgár május
31-ig megkapja.
A választópolgár a
kisebbségi választójegyzékbe való felvételét június 1-je és június 15-e között kérheti a levélben mellékelt nyomtatványon.
A kérelmet az önkormányzat földszintjén
található gyûjtõládába kell
bedobni. A jegyzõ július 15ig dönt a jegyzékbe vételrõl.
A helyi választási bizottság
kisebbségi önkormányzati
választást akkor tûz ki, ha
legalább harmincan nyilatkoznak úgy, hogy adott kisebbséghez tartoznak.
Képviselõjelöltet
csak
olyan – az egyesülési jogról
szóló törvény szerinti, közhasznú vagy nem közhasznú
– társadalmi szervezet állíthat, amelynek alapszabályában rögzített célja az adott
kisebbség képviselete. Je-

lölt csak a kisebbségi választójegyzékben szereplõ
választópolgár lehet.
A paksi német nemzetiségi
kisebbségi önkormányzat
elnöke szerint ez a regisztráció éppen a magyarországi svábok számára a legfájdalmasabb, hiszen az 1940es népszámlálás adatai alapján nagy többségében kitelepítették azokat, akik akkor svábnak vallották magukat. Ez Féhr György szerint nagyon sok emberben
mély nyomott hagyott. Ezen
azonban – miként fogalmazott – túl kell lépni, s el kell

fogadni, mert hogy mást
tenni egyébként sem lehet.
Az elnök hangsúlyozta,
hogy nem kerül senki neve
mellé, hogy milyen nemzetiségûnek vallotta magát,
csupán a választói jegyzék
elkészítéséhez használják a
nyilatkozatokat, amelyeket
utána megsemmisítenek.
– Mindenképpen regisztráltassa magát, akiben él a
hajlam, hogy a német identitását ne tagadja meg –
mondta Féhr György. A
nemzetiségi önkormányzat
elnöke szerint ennek két

oka van. Egyik, hogy valódibb lesz a képviselet, amelyet ellátnak, ha tudják,
hogy mekkora közösségért
dolgoznak. A másik, hogy
ma még nem, de véleménye
szerint késõbb minden bi-

zonnyal az önkormányzati
és állami támogatások alapját szolgálják majd ezek az
adatok. S nem csak az önkormányzat, hanem a nemzetiségi oktatást végzõ intézmények sorsára is hatással lehetnek. Ugyanis –
mondotta – a nevek nem, de
a számok publikusak lesznek. Féhr György felhívta a
figyelmet arra, hogy a kisebbségi irodában várják
azokat, akiknek a regisztrációval kapcsolatban bármilyen kérdése van.
Solt Pál szerint a romáknak is fájó, amikor nyilatkozniuk kell hovatartozásukról. – Szerintem nem
nagy dolog, de vannak olyan

emberek, akik nem szívesen
vallják be ezt – mondta a cigány kisebbségi vezetõ.
Hozzátette: még ma is nagy
a diszkrimináció, ami hátráltatja õket a munkában és
megélhetésben. – Ez nem
átgondolt törvény, és ha lehetne, én csak egyet kérnék, tárgyalják újra és inkább a felzárkóztatást támogassák – fogalmazott.
Solt Pál kiemelte,
hogy a cigány kisebbségi önkormányzat
csak akkor alakulhat
meg, ha legalább harmincan
vállalják
származásukat. Szerinte ez szimbolikus
létszám és minimum
kétszázan kellene,
hogy nyilatkozzanak,
hogy legyen a cigány önkormányzatnak létjogosultsága. – Én azt kérem, hogy
mindenki töltse ki a nyilatkozatot, vigye be a jegyzõhöz, vagy a kisebbségi irodába, esetleg személyesen
hozzám – tette még hozzá
Solt Pál újra hangsúlyozva,
ha nem lesz elegendõ létszám, nem lesz mód önkormányzatot létrehozni.
-vt-

NIKOTIN STOP!
Dohányzásról leszoktatás
egyetlen kezeléssel!
(Paks, Dunaföldvár, Dunaújváros,
Szekszárd, Bonyhád)

Telefon: 70/450-2373

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: június 2.
Címlapkép: Szaffenauer Ferenc, Vida Tünde
Panorámakép: www.paksnet.hu
Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Alábbhagyott a lendület

Kezd alábbhagyni a kezdeti
lendület a polgárõrségnél. A
tagok fele ad csak rendszeresen szolgálatot, nem mindenki fizeti rendesen a tagdíjat. – Évek óta fogadkozunk,
hogy csinálunk egy nagy ritkítást a tagságban, s megválunk azoktól, akik indokolatlanul kihagytak több szolgálatot – mondta a szervezet
évértékelõ közgyûlése kapcsán Kiss Miklós. Az elnök
hozzáfûzte, akadnak olyanok
is, akik évek óta nem fizetnek tagdíjat. Nekik most
megköszönik a részvételt, s
megválnak tõlük. Hogy mi a
gond, azt Kiss Miklós és a
vezetõség maga sem tudja,
de megkopott a polgárõrség
egykori fénye. A hatvanfõs

tagságnak mintegy fele aktív. – A vezetõségben fiatalítani kellene – véli az elnök.
Ehelyett éppen ellenkezõ
történt. A fiatal, agilis titkár
Nagypál Béla lemondott a
tisztérõl.
Feil
Józsefet
(képünkön) választották helyette. Az új titkár két éve az
év polgárõre volt, azon kevesek egyike, aki úgy gondolja
most is, mint csatlakozáskor:
meg kell akadályozni a rendbontásokat, bûneseteket, segíteni kell nyugalmat, biztonságot teremteni a város
utcáin. A titkár elsõ feladatainak egyike lesz, hogy rendezze a fellazult sorokat.
Hogy mindehhez miként fog
hozzá – mint elmondta – maga sem tudja.
A polgárõrök továbbra is
a járõrözést tekintik fõ fel-

Fotók: Fonyó Dániel

A paksi városháza nagytermében vette át országgyûlési képviselõi megbízólevelét Tóth Ferenc. A
képviselõ immár harmadik
alkalommal vehet részt a
választópolgárok szavazatai alapján az Országgyûlés munkájában.
Három hónap alatt ké-

szült el a Paksi Munkaügyi
Kirendeltség új irodaháza.
A korszerû környezetben a
legmodernebb eszközök
állnak az ügyfelek rendelkezésére. Feilné Szombat
Csilla, a kirendeltség vezetõje elmondta, hogy az állást keresõk a számítógépes hálózat segítségével
minden információhoz hozzáférnek. Az irodaház a
Dózsa György út 62-ben
várja ügyfeleit. Telefonszáma: 75/511-450.

A Paksi Polgárõrség sok szeretettel várja soraiba
azokat a paksi polgárokat, fõleg fiatalokat, akik városunkért szívesen áldoznának havi négy órát szabadidejükbõl. Ez egy-egy éjszakai szolgálatot illetve a városi
rendezvények (a Duna-parti rendezvények
Sörfesztivál, Szüreti napok, kosármeccsek stb.) biztosítását jelenti. Az érdeklõdõk a Paksi Polgárõrség
Irodájában (Piactéren az emeleten) jelentkezhetnek
minden délután 13–17-ig.
Telefon: 75/313-410
Kiss Miklós, a polgárõrség elnöke

Helyben keresik a megoldást
Megválasztása óta minden
évben bejárásra hívja a polgármestert Zsarnai Sándorné, a hetes körzet önkormányzati képviselõje. A találkozó egyfajta lakossági fórummá nõtte ki magát, ahol
a körzetben élõk jóvoltából a
gondokat közelebbrõl megismerve igyekeznek megoldásokat keresni. A képviselõ
asszony ezúttal a megoldásra váró problémák között
említette többek között a
központi tér burkolatát, a
csapadékvíz-elvezetést, a

adatuknak, de a városi rendezvények többségén is ott
vannak, dolgoznak. – Sokan rájöttek, hogy olcsó és
jó, minket pedig népszerûsít – fogalmazott ezzel kapcsolatban az elnök. Kiss
Miklós azt is elmondta, a
rendõrséggel nem változott
a kapcsolatuk, jól megvannak, a közös szolgálatot
egyik fél sem erõlteti, megpróbálták, nem sikerült. Az
anyagi lehetõségeket illetõen a szervezet vezetõje
elmondta, az önkormányzat rendszeresen támogatja õket, de más forrás után
kellene nézniük. – Évek óta
ígérgetjük, hogy keresünk
szponzorokat, most majd
ezt is sorra kerítjük – tette
hozzá Kiss Miklós.
-vt-
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Kandó Kálmán utca útburkolatának állapotát. Felmerült újra a hársfák kérdése
is, ugyanis az egyébként nagyon szép fák alá a nyári idõszakban nem lehet parkolni,
nedvük az autókra csorog.
Ezzel kapcsolatban Zsarnai
Sándoré elmondta, hogy lakógyûlésen meg fogják kérdezni a körzetben élõk véleményét. Szóba jöhet a hársfák fokozatos lecserélése
más fajtákra, amit lépcsõzetesen végeznének el, illetve
felmerült másik megoldás-

ként a fák tetvesedése elleni
védekezés.
Hajdú János polgármester
elmondta, hogy ezeken a
képviselõi bejárásokon olyan
problémákra irányítják a lakók a figyelmet, amelyek
megnehezítik hétköznapjaikat, vagy bosszantják õket.
Hozzátette, hogy a problémák egy része sokszor egy
kis figyelemmel, valamelyik
szolgáltató cég közremûködésével elhárítható. A nagyobb beruházások viszont
itt nem orvosolhatóak, csak
a jövõ évi költségvetésben
szerepeltethetõk.
-kgy-

Paks város Sportjáért

kitüntetésben részesítette
Feil Ádámot, a PSE ökölvívó edzõjét Paks Város
Képviselõ-testülete. Feil
Ádám Pakson született
1945-ben, az ökölvívással
1965-ben ismerkedett meg,
11 évvel késõbb lett a PSE
edzõje. Keze alatt sok-sok
fiatal ismerte és szerette
meg a sportágat. Tevékenységét 2000-ben a Magyar Ökölvívó Szövetség is
elismerte, a következõ évben pedig megkapta a Tolna Megye Sportjáért kitüntetést.
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Napsütésre várva
Hamarosan megnyitja kapuit az ürgemezei strand.
Az új szezon kezdetét az eddigi gyakorlatnak megfelelõen összehangolták a tanuszoda zárásával, így május
31-tõl lehet újra lubickolni a
fürdõhely medencéiben. Az
önkormányzat tulajdonában lévõ strand üzemletetési feladatait változatlanul a
Dunacenter Therm Kft. lát-

ja el. A nyitást megelõzõ
hetekben számos feladat
várja a szakembereket. Mivel az úszó- és az élménymedence esetében úgynevezett vizes teleltetést alkalmaznak, ki kell emelni az
õsszel vízre helyezett fagytesteket. Ezután következik a medencék tisztítása,
sikálása, fertõtlenítése. A
felkészülés része a kültéri
burkolatok, a falak javítása,
és a vizesblokkok berendezésének felszerelése, a
parkrészek rendbetétele. A
gépészeti berendezéseken
elvégzik a szükséges karbantartási munkákat, majd
elvégzik a rendszer próbaüzemét.
– Az ÁNTSZ elvégezte a
nyitáshoz szükséges vízminõség-vizsgálatot, de a szezon alatt is rendszeresen ellenõriznek majd. Az üzemeltetés sokrétû, ide tartozik
többek között a strand területének takarítása, a vízke-

Jó útra térünk

zelés, az úszómesteri feladatok, illetve a medencék tisztítása, parkrészek gondozása, ezeket a feladatokat átlagosan 24 fõs személyzet látja
majd el a nyári hónapokban
– összegezte a felkészülési,
üzemeltetési feladatokat Kövesdy Lajos, a cég vezetõje.
Ami a belépõjegyek árát illeti, emelkednek az elmúlt szezonhoz képest. A felnõtt be-

lépõ 400, a bérlet 4000, a tanuló belépõ 350, a bérlet
2600 forint lesz. Az úszójegyért a felnõtteknek 350, a
tanulóknak 300 forintot kell
fizetni, a csúszdát pedig 450
forintért vehetik igénybe a
fürdõzõk.
A sikeres szezonhoz már
csak egyvalami kellene: sok
napsütés. Ez azonban már
nem az üzemeltetõn múlik.
-gyöngy-

Folyamatosan zajlanak a kátyúk javítási munkálatai
Paks útjain. Jelenleg a fõbb
forgalmi utakon foltozzák a
fõként téli idõjárás okozta úthibákat. Az önkormányzat a
kivitelezõt közbeszerzési eljárás során választotta ki. A
kivitelezõi szerzõdés egy évre szól. Ez idõ alatt megpróbálják a lehetõ legtöbb problémát felszámolni. Bosszúságot okoz az autósoknak,
hogy a kátyúkat elõször körbevágják, majd kibójázzák.
Ezek a lyukak néha napokig
tátongnak az utcákon. Hum
Ferenc, a mûszaki osztály
vezetõje elmondta: mindez
csak a gyorsabb munka érdekében történik. Pakson
nincs aszfaltkeverõ üzem,
szállítatni viszont csak nagy
mennyiségben tudnak. Az
aszfaltot el kell teríteni, mielõtt kihûlne, ezért van szükség arra, hogy sok helyen
készítsék elõ a kátyúkat.

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

Folytatódnak az útépítések
és felújítások is a városban. A
körforgalmi csomópont kialakításán kívül, melyet várhatóan június 30-áig fejeznek
be, az Akác és a Kurcz
György utcákban folynak
munkálatok. Ezek az utak a
tervek szerint június 19-étõl
állnak az autósok rendelkezésére. A napokban kezdik meg
a Sárgödör tér út-, és közmûfelújítását. Most zajlik a Síksor út közmûfelújításának
közbeszerzési eljárása. Az
építkezés itt, ha semmi probléma nem merül fel, július 11én kezdõdik meg.
Várhatóan több utca útburkolat-felújítása kezdõdhet
meg állami támogatással a
közeljövõben. Többek között
a Hõsök terén, a Zápor, a
Bástya, a Kalap és a Jámbor
Pál utcákban terveznek felújítást. A munkák az ütemezés szerint július 27-én indulnak.
pgr

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
Fotók: Szaffenauer Ferenc (bal), Fonyó Dániel (jobb)
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A vállalkozók körmére néznek
Döntött a Dunakömlõdi

Településrészi Önkormányzat a 2006-ban rendelkezésére álló tízmillió forintos
keret
felhasználásáról.
Ahogy Kern József fogalmazott, jó néhány dolgot szeretnének
megvalósítani
2006-ban. – Folytatni kívánjuk a fásítási programot a
Bartók Béla utcában, hasonlóan a Béke utcához, itt is
gömbakácfákat ültetünk –
mondta az elnök. A településrészen felújítanak egy
játszóteret, melynek kivitelezését a részönkormányzat

is támogatni kívánja. Jut
még a pénzbõl járdák, utak
javítására is.
A gazdasági bizottság

több saját hatáskörébe tartozó kérdésrõl döntött legutóbbi ülésén. Járfás Tamás
elnök elmondta, nyolc kisebb beruházási, felújítási
jellegû feladat elvégzésére a
felhalmozási céltartalékból
biztosítottak 7,5 millió forintot. A gazdaságfejlesztési
céltartalék pályázatára, az
elsõ határidõre beérkezett
két pályázatot is értékelték.

Az elnök elmondta, hogy
várnak további pályamunkákat, mert a mostani kettõbõl egyiket sem tudták elfogadni. Ennek nem csak formai, de tartalmi okai – hiányosságai – voltak. Egyik
pályázatnak sem volt megfelelõ a munkahelyteremtõ
képessége.
A bizottság a gazdaságfejlesztési céltartalékhoz kötõdõ témaként áttekintette,
hogy a korábbi pályázatok
pénzügyi elszámolása milyen formában történt meg.
Több levelet is postázott ez
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ügyben a bizottság, mert
nem a megfelelõ ütemezésben érkeznek az önkormányzatnak visszatérítendõ
pénzeszközök. A bizottság
ellenõrizte, hogy a szerzõdésben vállalt munkaerõ
foglalkoztatását fenntartják-e a vállalkozók, hiszen öt
évre vállaltak kötelezettséget. Járfás Tamás elmondta,
a huszonkettõbõl kilenc
olyan cég volt, amelyik nem
tesz eleget a szerzõdésben
foglaltaknak. Tõlük hiánypótlást és precíz elszámolást
vár a bizottság – zárta a tájékoztatást Járfás Tamás bizottsági elnök.
SJ

Ismét Hajdú a jelölt

Biztos befutók

Barnabás István, a Fidesz
helyi vezetõje és Hajdú János, Paks város polgármestere közös sajtótájékoztatón jelentette be a
Fidesz paksi szervezetének döntéseit. Ezek szerint az õszi helyhatósági
választásokra ismét létrehozzák a helyi polgári szövetséget, amelynek koordinátora a Fidesz lesz, és
polgármesterjelöltnek
Hajdú Jánost, a város jelenlegi elsõ emberét javasolják.
– Célunk, hogy a négy évvel ezelõttinél is szélesebb
körû jobboldali összefogást hozzunk létre. Minden ehhez csatlakozó szervezetnek javasoljuk, támogassák Hajdú János jelölését – tette hozzá Barnabás
István.
A polgármester elmondta, megtisztelõ számára,
hogy a legnagyobb polgári
ellenzéki párt felkérte a
jelöltségre. Mint hangsúlyozta, úgy dolgozott, úgy
kívánt teljesíteni, hogy rászolgáljon erre a bizalomra. A ciklusból hátramaradt idõben a megkezdett

A paksi képviselõ-testület környezetvédelmi és mezõgazdasági bizottsága értékelte az általa meghirdetett pályázatra
benyújtott igényeket. Dr.
Strasszer Tamás elnök elmondta, szerették volna, ha
azok a szervezetek, melyek
komoly munkát végeznek –
MAG Alapítvány, ÖKO Munkacsoport és Kertbarátok
Egyesülete – költségvetési soron kaptak volna támogatást.
Mivel erre nem került sor,
meghirdették a környezetvédelmi céltartalék terhére a pályázatot azzal a nem titkolt
szándékkal, hogy a rendelkezésre álló pénzbõl fõként ezeket a civil szervezeteket támo-

gatják. Összesen hét pályázat
érkezett, ezek közül a bizottság döntése alapján a Mag
Alapítvány 180, az ÖKO Munkacsoport 200, a Kertbarát
Egyesület 700 ezer forintot
kapott. Dr. Strasszer Tamás
elnök elmondta, az új pályázatok között nem találtak olyat,
ami érdemben újat jelentett
volna, vagy a város környezetvédelme érdekében végzett
munkában új lendületet adott
volna. A három kiválasztott
szervezet pedig – mint korábban is – idén is olyan horderejû munkát végez, olyan jelentõs programokat szervez, melyek a bizottság céljaival összhangban vannak.
-vida-

A paksi MAG Természet és
Környezetvédelmi Alapítvány polgári természetõr csapatot szervez. Huszonöt önkéntes végezte el a tanfolyamot és tett vizsgát a DunaDráva Nemzeti Park munkatársa elõtt. Pokorni József, az
alapítvány vezetõje elmondta,
a hivatásos természetõrök
munkáját segítik majd járõrözésben, tanösvény kitûzésben, illegális szemétlerakók feltérképezésében.

Paksi rendõröket jutalmazott a Tolna Megyei Vadász Kamara. A Paksi
Rendõrkapitányság járõrei: Bagladi Zoltán törzsõrmester, Benkõ Péter
törzsõrmester és Feil Péter õrmester Dunakömlõd
határában orvvadászokat
fogtak. Kocsner Antal, a
Tolna Megyei Vadász Kamara elnöke tárgyjutalommal köszönte meg a rendõrök munkáját.

munkát kívánja folytatni,
ami – mint rámutatott –
két szempontból közelíthetõ meg. Az egyik: szigorú költségvetési fegyelem
mellett mûködtetni a város intézményeit, illetve
üzemeltetni a várost. A
másik: a mindenkori beruházásokat a lehetõ leggazdaságosabban elõkészíteni
és lefolytatni. Hajdú János rámutatott, szerinte a
városnak szinte mindegy,
hogy a polgármester kormánypárti vagy ellenzéki.
– Ami nem mindegy: képes-e a testülettel együtt a
településéért közösen dolgozni – hangsúlyozta.
Majd hozzáfûzte: úgy telt
el a négy év, hogy ellenzéki
polgármester volt a város
élén, és ennek ellenére a
teljesítménye
bátran
összevethetõ bármely eddigi városvezetõvel. Hajdú
János programját õsszel
ismerteti. – Hiszek abban,
hogy a választók a programok közül fognak választani, és nem a külsõségek
döntik majd el a választást
– mondta.
SJ
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Példaértékû mûködés

Második alkalommal választotta meg elnökévé a Népegészségügyi Tudományos
Társaság Tolna, Baranya és

Somogy megye tisztifõorvosát, a Pakson élõ dr. Brázay
Lászlót. A Tolna megyei
ÁNTSZ-t tizenegy éve vezeti

Brázay doktor. 2005 májusától Baranyában, decembertõl
pedig már Somogy megyében is õ a tisztifõorvos.
– A régiós mûködtetést
még nem legalizálták, de
vannak lehetõségek, hogy bizonyos feladatokat a három
megye közösen oldjon meg.
Szakértõk dolgoznak azon,
hogy ne kelljen ugyanazokat
a tennivalókat külön-külön
elvégezni – mondta el lapunknak dr. Brázay László.
Mintaértékkel bír a három
megye együttmûködése, ami
a késõbbiekben etalon lehet
a regionális tevékenység
jogszerû bevezetésénél – tette hozzá a tisztifõorvos.
A Népegészségügyi Tudományos Társaság idei Dél-

Dunántúli Régiós Közgyûlése már a tizenötödik volt a
sorban. A Siófokon rendezett eseményen a szakmai
programok elõtt választották meg elnöknek újabb kétéves ciklusra dr. Brázay
Lászlót. A társaságnak
egyébként minden felsõfokú
végzettséggel bíró magyar
állampolgár tagja lehet, aki
szívügyének érzi az egészségügyet. Jelenleg háromszázhetvennyolc fõvel mûködik a szervezet, melynek
tagjai a három nap alatt három szekcióban több mint
száz elõadást hallgattak
meg. Köztük nagyon sok
olyat, melyet saját területükön hasznosítani tudnak
majd.
SJ

Hol vannak a tehetségek? Jubilál a segélyszervezet
A Dunakömlõdi Tehetséggondozó Közalapítvány és
a Dunakömlõdi Faluház
több kategóriában hirdetett pályázatot 6-27 éves
dunakömlõdi fiataloknak.
A felkínált lehetõségek közül a rajz-, festmény és
egyéb kategóriában voltak
nevezõk, összesen kilencen. Zömmel rajzokat küldtek be, de volt üvegkép, kovácsoltvas illetve famunka,
valamint makett is. A pályázó fiatalok mindannyian
oklevelet illetve könyvutalványt vehettek át, a közönségdíjat pedig Friedrich
Dávid nyerte el. A tervek
szerint az eredményhirdetésen elhangzottak volna
vers-, mese-, prózaírás kategóriában érkezett pályamûvek, illetve ének-versenyt és Ki mit tud-ot? is
hirdettek, de ezekre nem
volt érdeklõdõ. Ezért módosítva a programot a díjkiosztó után beszélgetésre
invitálták a megjelenteket,
„Hol vannak a dunakömlõdi fiatal tehetségek” címmel, a tehetséggondozás

lehetõségeirõl, eszközeirõl.
A beszélgetésen több ötlet
született. Raffai Éva képzõmûvészeti fõiskolai hallgató felajánlotta, hogy szívesen vállalná a szakmai
vezetését egy nyári rajziskolának, ehhez Zirczi Judit
és Friedrich Dávid is csatlakozott, a tábor szervezését a Dunakömlõdi Ifjúsági
Klub Egyesület a Faluházzal karöltve felvállalta. – A
jövõ évre szóló felajánlás
érkezett Kiss Máriától, aki
egy helyi fazekas tábor
szakmai vezetését látná el.
Mindemellett felmerült ötletként, hogy készüljön a
nyáron egy teljes körû felmérés a településen, amely
a tehetséges fiatalok felkutatását szolgálná, a részletekrõl késõbb döntenek a
szervezõk – tájékoztatta
szerkesztõségünket Bodó
Katalin, a Faluház vezetõje. A pályázat illetve díjkiosztó az ifjúsági-, sport és
esélyegyenlõségi bizottság
és a Paksi Közmûvelõdési
Kht. támogatásával valósult meg.
-gyöngy-

Gálamûsorral ünnepelték a
Vöröskereszt alapításának
125. évfordulóját Pakson. Az
estre meghívást kaptak a városkörnyék véradói, vöröskeresztes aktivistái. Közülük a
legjobb munkát végzõket
nem itt, hanem néhány nappal késõbb a megyeszékhelyen tartott ünnepségen jutalmazták. A Vöröskereszt
tevékenysége az eltelt idõ
alatt sokat változott. Bár változatlanul szerveznek karitatív akciókat, az anyagi nehézségek miatt fõként olyan feladatokat vállalnak, amelyek
pénzt hoznak, így az önkéntes véradást, illetve az elsõsegélyvizsgára való felkészítést

és vizsgáztatást, tájékoztatta
lapunkat Ferencziné Vesztergombi Klára. A paksi városi
titkár elmondta, már hagyomány Pakson szervezésükben a mindenki karácsonya
és szeretetcsomagot is osztanak a rászorulóknak. A mindennapi munkát egy átszervezés nehezíti újabban
Ferencziné számára. Korábban a paksi szervezethez a
kistérség települései tartoznak, de tavaly óta õ koordinálja a szekszárdi kistérség
településein is a véradásszervezést. Ez – mint elmondta –
nehéz feladatot jelent, hiszen
a személyes kapcsolattartásra nincs lehetõség.
vida

Fotók: Fonyó Dániel (fent), Molnár Gyula (lent)
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Paks ’n’ Roll: jövõre folytatják
Gitár és szaxofon hangját
fújta a szél május 13-án,
szombaton a strand melletti
szánkódomb mögül. Az elsõ
Paks ’n’ Roll fesztivált a fõszervezõk, Márkus Zalán és
Tyukos Gábor azért hívták
életre, hogy a paksi, alternatív könnyûzenét játszó zenekarok lehetõséget kapjanak
a fellépésre. Ebben a város is
partnernek bizonyult, több
módon is támogatta a rendezvényt. Az egyetlen nehézség, az áramellátás volt, de a
végén ez is megoldódott.
A fesztivált Hajdú János
polgármester nyitotta meg,
aki elmondta, hogy õ is az
élõ, minõségi zene híve, és
ezért örül ennek az új kezdeményezésnek.
A budapesti székhelyû
Szóda zenekar csapott elsõként a húrok közé. „Szinte

paksiaknak érezzük magunkat, annyit jártunk már
itt, bár gyakorlatilag az ország különbözõ pontjairól
származunk” – avatott be
az együttes történetébe
Farkas Béla énekes. A Szódát a paksi Chameleon

Születés hete

Fókuszban: Barabás Évi

Drogbusz

Elõször csatlakozott Paks védõnõi szolgálata az országosan negyedik alkalommal
meghirdetett „Születés hete”
programhoz. 37 településen
több mint ötven helyszínen
tartottak elõadásokat várandósok, szülésznõk, védõnõk,
orvosok, gyógytornászok, a
klasszikus és alternatív módszerek hívei. A „Születés hete” célja, hogy széles körben
tájékoztassák a kismamákat,
családokat a szüléssel-születéssel kapcsolatos tudnivalókról, lehetõségekrõl.
Pakson a védõnõi szolgálat
három napon át várta az érdeklõdõket különbözõ programokkal. Ezek középpontjában a szoptatás állt. Nem
véletlen, hogy e témáé volt a
fõszerep, egy országos program révén szeretnék elérni,
hogy az édesanyák hat hónapos korig csak anyatejjel
táplálják gyermeküket. -gy-

Június elsõ napjaitól láthatja a
közönség a Fókuszban Barabás Évát, a bonyhádi lányt,
akinek televíziós karrierje
Paksról indult. Évi nagy várakozással néz a fókuszos munka elé. Elárulja a Paksi Hírnöknek, örömmel tölti el, hogy
igazi csapatba került. A szerkesztõség minden tagja csapattag, az is, aki éppen szülési
szabadságon van, merthogy
szóba kerül az értekezleten,
hogy vele mi van. Egyébként
a mûsorvezetõ szerint érzékeny társaság a Fókusz stábja, számtalan érdekes történettel, megindító sorssal találkoznak, s ezt – szerinte – csak
így lehet feldolgozni. Ami az új
feladattal kapcsolatban fejtörést okoz Barabás Évinek,
hogy megtalálja a megfelelõ
hangot. – Igyekszem összehangolni az én „nyelvemet” a
Fókusz nyelvével, ami nem
biztos, hogy olyan, mint a mûsor korábbi hangneme, hiszen

„Légy az egészség rabja”
címmel hetedik alkalommal
szervezett megyei egészségfejlesztési, drogprevenciós
vetélkedõt a „Jövõ Drogok
Nélkül” Alapítvány, a Városi
Egészségnevelés és az
ESZI. A megmérettetés
napján a Vasi LOGO-Mobil
Ifjúsági Szolgálat drogprevenciós minibusza várta a
középiskolásokat. Dr. Vöröss
Endréné a „Jövõ Drogok
Nélkül” Alapítvány elnöke
elmondta, két éve olyan
egészségpromóciót folytatnak, melyben nem azt hangsúlyozzák a fiataloknak, mit
ne tegyenek, hanem azt,
hogy mit tegyenek egészségük érdekében.
A vetélkedõn ezúttal Paksról, Dombóvárról és Simontornyáról hat csapat vett
részt, a gyõztes a dombóvári
Ipari Szakképzõ Iskola „516
ISZI” gárdája lett.
-gy-

Fotó: Fonyó Dániel

Group, a Woodrock, a Big
Balls, a Böllér Blues Band,
majd a Friends követte, és
fellépett a kecskeméti
Hturul is.
A zenés programok mellett
tai-chi- és karate-bemutatót
láthattak az érdeklõdõk, dél-

valószínûleg azért hívtak engem, mert szeretnék, ha az
egyéniségem tükrözõdne az
adások során – mondja.
Annak ellenére, hogy nagyon
sok elfoglaltság zúdul Évára,
nem hanyagolja el a szívéhez
közel álló, vállalt feladatait.
Elsõként említi az SOS-gyerekek nagyköveti szerepét, amit
második éve tölt be. A másik
ügy, amit a bonyhádi lány mindenképpen szeretne úgy véghez vinni, ahogyan néhányan
megálmodták: ez a völgységi
könyvfesztivál, melyet minden
júniusban megszerveznek.
– Szilárd meggyõzõdésem,
hogy ez nem csak egy kisváros
kis könyvtárának fesztiválja, s
bár nem tömegrendezvény,
válhat olyanná, mint mondjuk
a Mûvészetek völgye. Hiszen
ez egy kultúrát képviselõ, családias hangulatú rendezvény,
a gondolatokkal és a kultúrával való találkozások színtere
– mondja.
-vt-

után pedig Tell Edit tartott
felolvasást. Aki kicsit harciasabb szórakozásra vágyott,
az a paintball pályán lövöldözhette ki magát. Ha pedig
ezután elfáradt, leöblíthette
torkát a bor- és pálinkakóstoló sátornál.
A konferanszié szerepét
Polgár Tamás, a Városi Televízió szerkesztõ-riportere
látta el. „Gondolkodtunk, kit
kérjünk fel erre a feladatra,
és Tamás jutott elõször az
eszünkbe. Õ pont olyan fiatalos, agilis és progresszív,
mint amilyet megkívánt ez a
feladat” – nyilatkozta a szervezõpáros. Zárszóként anynyit még elmondtak, hogy
kicsit kevesebben voltak,
mint amire számítottak, de
biztos, hogy jövõre lesz folytatás.
Fellinger
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ATOMERÕMÛ

Csernobil húsz év távlatából
A csernobili atomerõmû négyes reaktora 1986. április 26án hajnalban robbant fel. A detonáció következtében nagy
mennyiségû radioaktív anyag szóródott szét. A szennyezés
egész Európát elérte, Magyarország a kevésbé szennyezett
területek közé tartozott. A baleset okairól és az eltelt húsz
év tapasztalatairól a Magyar Tudományos Akadémián
rendeztek ismeretterjesztõ konferenciát.
Koblinger László, az OAH fõigazgató-helyettese kiemelte,
hogy a baleset óta számtalan,
egymásnak is ellentmondó
adat jelent meg az áldozatok
számáról a médiában. Volt
olyan sajtóhír, amely 8-10
ezer érintettrõl számolt be,
mások akár 300 ezerre is tették az áldozatok számát.
Ezekkel szemben Koblinger
László szerint közvetlenül a
baleset során, és az azt követõ
mentési munkálatokban 31
ember vesztette életét. Közülük ketten a robbanás következtében haltak meg, egy
mérnök infarktust kapott, 28-

an pedig rövid idõn belül, a
nagy dózisú sugárzás miatt
haláloztak el. Az elmúlt években pedig mintegy húsz, a
mentésben részt vett úgynevezett likvidátor halála írható
a baleset számlájára, valamint kilenc ember – õk a baleset idejében még gyerekek
voltak – pajzsmirigyrákja vált
végzetessé. Összességében
mintegy hatvan halálos áldozatról beszélhetünk. Az erõmû környezetében élõ lakosság és a mentésben részt vett
likvidátorok összlétszáma
mintegy 600 ezer fõre tehetõ.
A legpesszimistább számítá-

sok szerint is közülük mintegy négyezer rákos halálesetet okozhatott a baleset, vagyis statisztikailag nehezen
kimutatható
növekedést
eredményezett a sugárzás.
Az azonban kétségtelen, hogy
világszerte sok téves intézkedést vezettek be a baleset
után és kialakult egy hosszú
távú félelem a nukleáris technikák iránt, összegezte Koblinger László.
– Az atomerõmûveknél a
biztonság alapvetõ kérdései
két részre oszthatóak: egyrészt a tervezési, másrészt a
biztonsági kultúra kérdéseire. Ez utóbbi közel sem volt
megfelelõ Csernobilban – jelezte Gadó János, a KFKI
Atomenergia Kutatóintézet
igazgatója. Mint kiemelte:
Magyarországon
egészen
más típusú, úgynevezett
nyomottvizes
atomerõmû

Védegylet: kegyelet vagy provokáció?
A baleset huszadik évfordulóján sokan sokféle megközelítésben beszéltek a csernobili katasztrófáról. Az áldozatok
számát illetõen ma sincs egyetértés, egyes források 8-10
ezer, mások 300 ezer áldozatról adtak hírt. A Védegylet,
mely meglehetõsen bizarr ötlettel állt elõ, 93 ezer ember
halálára hivatkozva kérte Paks polgármesterét, nevezzék
el a paksi atomerõmûhöz vezetõ utcát Csernobilról.
A Védegylet Hajdú Jánoshoz
érkezõ felkérése nagy visszhangot váltott ki a sajtóban,
interneten egyaránt. A Védegylet tevékenységét, véleményét ismerõk sejthették,
az akció a figyelemfelkeltés
egy eszköze. A nukleáris
energia pártján állók kijelentették, ez rossz vicc, sõt, mi
több provokáció.
A Védegylet szerint Magyarország mai lakosai – köszönhetõen tájékozatlanságuknak – az atomenergiából
csak az olcsónak és biztonságosnak tûnõ energiaforrást
látják. Nemrégiben Pakson
egy lakossági fórumon egy

középiskolás fiú szintén a tudatlanságra hivatkozott, amikor azt mondta, hogy kellõ információ híján kerülhet csak
szóba az atomenergia más
energiaforrással történõ kiváltása. Akinek elegendõ tudás van a birtokában – mondta –, egy dolgon töri a fejét,
milyen típusú legyen az új
erõmû, és honnan származó
fûtõanyagot használjanak fel.
A Védegylet kérelmére Hajdú János polgármester nem
sietett kezdeményezni az új
elnevezést, sõt kijelentette, a
Védegylet ötlete enyhén szólva bizarr. Nyilatkozataiban
elmondta, természetesen szo-

morú történelmi események,
vagy azokhoz köthetõ dátumok is lehetnek névadók,
amennyiben azok egy nemzet
kollektív emlékezetében élnek, vagy célszerû azokat mai
tanulságuk okán is ébren tartani, mert mindnyájan okulhatunk belõle.
Hajdú János szerint Csernobil nem a reális technikai
veszély, a valós mûszaki kockázat metafórája, hanem az
emberi hülyeségé.
– Meg azé a társadalmi
rendszeré, ahol ezt meg lehetett tenni, ahol az ember pótolható termelési, vagy politikai eszköz volt – tette hozzá.
A paksi polgármester hangsúlyozta, figyelemmel kíséri
az erõmûben történteket, így
állíthatja, az atomenergia
mindnyájunk érdekében történõ hasznosítása vállalható
kockázattal jár.
Hajdú János kitért arra is,
hogy a közterületek elnevezé-

üzemel, amelynél a csernobilihoz hasonló baleset fizikai
okokból sem következhet be.
– A csernobili baleset egyik
legfõbb kihatása az volt, hogy
világszerte felerõsödött az
atomenergia-ellenes hangulat. A baleset után az iparág
egészében világszerte rengeteg, a biztonságot erõsítõ változás történt – mondta elõadásában Rónaky József, az
OAH fõigazgatója, majd hozzátette: látni kell, hogy az
atomenergia nem megoldás a
világ energiaellátására, de
nélküle a következõ néhány
évtizedben nem lehet biztosítani a szükséges energiamennyiséget. A konferencia
zárásaként Aszódi Attila, a
BME Nukleáris Technikai
Intézet igazgatója arról a tavalyi tanulmányútról számolt
be, melyen egy 33 fõs tudományos delegáció – köztük
több paksi szakember – járt
Csernobilban.
Mayer György
se egyébként a vonatkozó
jogszabályok értelmében az
adott település képviselõ-testületének jogkörébe tartozik,
a polgármester legfeljebb javaslatot tehet rá. – Az elõzõekbõl talán kiderült, hogy én
ezt nem fogom megtenni
– nyilatkozta a városvezetõ,
majd hozzátette – ha egyébiránt erre vetemednék,
egyetlen képviselõ sem fogadná el. Tudniillik ez nem a
humor terepe.
Hajdú János polgármester a
Klubrádióban azt is elmondta, hogy Paks 2012-ben vélhetõen megkapja majd az élettartam-hosszabbítást, amire
abból lehet következtetni,
hogy az Országgyûlés legutóbb is 95 százalékos többséggel mondott igent. Az
atomlétesítmény által termelt
áramot 800-1000 szélerõmû
tudná pótolni, abban az esetben, ha állandóan fújna a szél,
ráadásul ennyi szélkerékhez
megyényi területre lenne
szükség.
-vt-
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Esperessé választották Szabó Vilmos Bélát
Hat éven át Pakson lesz a
Tolna-Baranya
megyei
evangélikus egyházmegye
esperesi székhelye, mivel
Szabó Vilmos Bélát választották az egyházmegye esperesévé. A paksi lelkészt
ünnepi istentiszteleten iktatták be új hivatalába,
ahol az igeszolgálatot
Gáncs Péter, a Déli Evangélikus
Egyházkerület
püspöke végezte. Ezek
után a tradíció szerint az
egyházmegye rangidõs lelkésze, jelen esetben a szolgálatot átadó Krähling Dániel, és az espereshelyettes
Koskai Erzsébet lelkésznõ
végezték a beiktatás szolgálatát. Ezt követõen egyházmegyei felügyelõként
már a harmadik ciklusában
munkálkodó Andorka Árpádot erõsítették meg
tisztségében. A szertartás
részeként az egyházmegye
gyülekezeteinek lelkészei,
valamint Lenkey István református lelkész és Keresztes Pál katolikus plébános
igei áldást adtak a választott vezetõkre. Gáncs Pé-

ter, az egyházkerület püspöke
elmondta,
hogy
Andorka Árpád és Szabó
Vilmos Béla személyével
egyszerre van jelen a folyamatosság és a megújulás,
ami szerencsés helyzet.

telete és szeretete volt, erre fûzte fel az egyházi, gyülekezeti és társadalmi élet
különbözõ területeit. Esperesként a paksi lelkésznek
feladata lesz, hogy vezesse,
irányítsa az egyházmegyei

Magyarországon három evangélikus egyházkerület van,
az északi, a nyugati, és a déli. A déli egyházkerület öt
egyházmegyét foglal magában, közöttük a Tolna-Baranyait. Ezen a területen összesen 23 evangélikus gyülekezet
mûködik. 2006 a tisztújítás éve az evangélikus egyházban.
Ilyenkor a gyülekezetek megválasztják vezetõiket, az
egyházmegyék élére espereseket, az egyházkerületek élére pedig püspököket. A lelkészi vezetõk mellett felügyelõk, azaz világi vezetõk is szolgálnak. A megválasztottak
hat évre kapják megbízásukat.
Hozzátette, bízik abban,
hogy közös munkájuk eredményes lesz, és ehhez minden segítséget meg fognak
kapni az egyházkerülettõl.
A beiktatás után Gáncs Péter püspök megáldotta a
külsõleg teljesen megújult
paksi templomot, majd
egyházmegyei közgyûlést
tartottak, ahol Szabó Vilmos Béla elmondta székfoglaló beszédét. Ennek
alapgondolata az élet tisz-

Lelkészi pályára az indíttatást evangélikus lelkész édesapjától kapta. 1977-ben Pápa körzetébe került segédlelkészként hét falu tartozott hozzá hét templommal, kis
gyülekezetekkel. Itt két évig szolgált, majd bakonytamási-bakonyszentlászlói gyülekezetbe került parókus
lelkésznek. Zirc is hozzátartozott, itt született elsõ fia: Richárd, majd a második Mátyás. 1985-ben hívták Hartára,
ahol tíz évig szolgált, ez alatt született harmadik fiúk,
Alfréd. Itt sok új programot szervezett másokkal összefogva, országos sportnapot, evangélikus lelkészek országos erõnléti bajnokságát. 1995-ben hívták Paksra. Jelenleg õ az evangélikus egyház országos jegyzõje. (vt)

Otthon a fegyverek között
Molnár Lajos rendõr fõtörzszászlós
kapta a „Paks közbiztonságáért” elismerést, amelyet ünnepélyes keretek
között vehetett át a képviselõ-testület
májusi ülése elõtt. Ahogy a kitüntetett
mondta, minden, ami durran, robban,
lõ, hozzá tartozik. Ez talán nem is véletlen, hiszen ezt tanulta, hivatásos
katonaként dolgozott 1987-ig Tápiószecsõn a fegyverzettechnikai kiképzõ
központban. Elárulta azt is, hogy a
rendõrségen visszakerülhetett abba a
szférába, ami közel áll a szívéhez, ez
pedig a lövészet, a lõkiképzés. Amellett ugyanis, hogy az õr-járõr alosztály egyik szolgálatirányító parancsnoka, a kapitányság teljes személyi állományának vezetéstechnikai kiképzõje, illetve lõkiképzõje. – Utóbbi 1997
óta még érdekesebb feladat – tette
Fotó: Szaffenauer Ferenc

testületek tagjainak választását. Felügyeli és segíti az egyházmegyében mûködõ gyülekezetek és intézmények munkáját, így
például a bonyhádi evangélikus gimnáziumét, a területen mûködõ szeretetotthonokét. – Mindez sok
munkát, utazást jelent
majd, és szükségessé teszi
az eddigi teendõk átszervezését – összegezte a rá váró
feladatokat Szabó Vilmos
Béla. Az újonnan választott
esperes kiemelte, számít az
egyházmegye lelkészeinek,
gyülekezeteinek támogatására.
-gyöngy-

hozzá, hiszen a magyar
rendõrség erre vonatkozó
szabálya megváltozott. Azóta nem a pontlövészetet
gyakorolják a kollégák, hanem az élethez alkalmazkodó, speciális lõfeladatokat
végeznek. A csoportról szólva elmondta, hogy sok a fiatal, jelenleg az összecsiszolódás idõszakában vannak,
de idõvel jó társaság lesz. A
nõs, kétgyermekes apuka
egyébként nem csak a fegyverek szerelmese, szereti a
focit, bár egy sérülés miatt
mostanság már csak módjával rúgja a bõrt. Másik kedvelt kikapcsolódása a horgászat.
-gyöngy-
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Botránymentes záróvizsgák

Idén eddig még nem harsogott botrányról, csalásról a
média az érettségi kapcsán.
Nyugodtabb, csendesebb
volt a közeg a tételek körül,
néhol lehetett csak arról
hallani, hogy rossz vagy hibás tételeket kaptak az iskolák. Ezeket azonban idõben észrevették és korrigálták. Ebben a tanévben az
Oktatásügyi Minisztérium
sokkal szigorúbb intézkedéseket hozott az érettségi
vizsgák zavartalan lebonyo-

lítása érdekében. A középiskolák az illetékes jegyzõtõl
kapták meg a feladatlapokat, amit a felhasználásig
szigorúan õriztek.
Az egyetemek, fõiskolák
nagy része nem ragaszkodik
az emelt szintû érettségihez, de sok diák úgy gondolta, így több pontot szerezhet. Különösen igaz ez az
idegen nyelvekre, ahol az
emelt szintû 4-es vizsgajegy
már egy középfokú nyelvvizsgának felel meg.

Pakson három intézményben érettségiznek. A Balogh
Antal Katolikus Általános Iskola és
Gimnáziumban tizenhárom végzõs
és tizenkét 11. osztályos tanuló tett
érettségi vizsgát.
Az ESZI-ben 126
diák érettségizett,
ebbõl a legtöbben –
98-an – a középszintû történelemvizsgára jelentkeztek, míg az emelt
szintû vizsgák közül az informatika
volt a legnépszerûbb. Kisebb bonyodalom alakult ki
május 12-én a német középszintû érettségi tételek
körül, tíz darabbal kevesebbet kapott az iskola, de
sikerült megoldani a problémát. A Vak Bottyán Gimnáziumban minden rendben zajlott. Itt a középszintû matekvizsgára ültek be
a legnagyobb számban –
175-en –, emelt szinten pedig a történelem és a biológia volt a sláger. Mindegyik

Markó Zsanett
Irodalomból emelt szintû, matekból középszintû érettségit
tettem. Úgy érzem, a matek
nehezebb volt, nem voltak
egyszerûek a feladatok, de
meg tudtam oldani õket. Idegenforgalmi szakra jelentkeztem Székesfehérvárra. Remélem, sikerül a felvételim, bár
babonából inkább nem jósolok
elõre semmit.

Kõvári Adrienn
Mindenbõl a középszintet
választottam. A matek jobban sikerült, mint amire
számítottam, bár eléggé
féltem tõle. Arra nem is
gondoltam, hogy ennyire
könnyû lesz. Már felvettek
egy kétéves felsõfokú képzésre, de fõleg japán nyelvet szeretnék tanulni a jövõben.

Hádinger Judit
Minden tantárgyból a középszintet
választottam.
Emellett angolból már van
egy emelt szintem, remélem,
ez elég lesz a felvételihez.
Úgy érzem, jól sikerült minden, a matek sem okozott
problémát. Elsõsorban a
mûvészettörténet érdekel,
de sok helyet jelöltem a felvételi lapon.

Vidákovics Péter az Or-

szágos Szakma Kiváló Tanulója Versenyen ács–állványozó szakmában harmadik helyezést ért el. Az I.
István Szakképzõ Iskola
végzõs diákja ezzel vizsgamentességet élvez.
intézményben június 19-én
kezdõdnek a szóbeli vizsgák.
Az I. István Szakképzõ Iskolában nyolc szakma tanulóinak május 22-én kezdõdnek az írásbeli szakvizsgák.
A gyakorlati vizsgára június
6-án kerül sor, a szóbeli vizsgák pedig június 19-én kezdõdnek. A 10. osztályosok
május 22-én matematikából,
fizikából és magyarból alapvizsgáznak.
Fellinger

Szabó Krisztián
Magyarból és történelembõl
emelt szintet teszek, mert
jogi pályára készülök. Angolból megvan a középfokú
nyelvvizsgám, ami kiváltotta
az érettségit. A magyar nehezebb volt eddig, fõleg az
Ady-vers elemzése. A matektól sem féltem, nem volt
nehéz, de így, hogy kijöttem,
megkönnyebbültem.
Fotók: Fonyó Dániel, Vida Tünde (jobbra fent)
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Híres paksiak, paksi hírességek

Dr. Novák Sándor
A Tolnamegyei Közlöny
1873. augusztus 13-i száma
adta hírül, hogy a közoktatásügyi minisztérium leirata alapján „…egy megyei
múzeum
létesítésének
munkálataival dr. Novák
Sándor bizatott meg.” Mára Pakson, jóllehet nevét
utca is õrzi, tevékenységét,
érdemeit csak néhányan ismerik.
Dr. Novák Sándor orvos
köztiszteletben álló személy, tiszteletbeli megyei
fõorvos volt, virilista képviselõje a megyének és Paksnak is. 1816-ban született
Aradon, az orvosi egyetemet Pesten végezte el 1842ben. Már egyetemi évei
alatt cikkei jelentek meg az
Orvosi Tárban, diplomamunkáját egészségpolitikai
témában írta „A helyható-

sági orvos viszonyai és kötelessége” címmel. Paksra
az 1840-es évek elején került, 1845-ben nõsült meg, s
haláláig itt élt. Nemzetõr
hadnagyként részt vett az
1848-as szabadságharcban.
Orvosként is fontos és lelkiismeretes munkát végzett.
Értékes könyvtárát a megyében is számon tartották.
De szenvedélye a történelem volt. Régészeti és
éremgyûjteménye tárgyában levelezésben állt a kor
híres történészével, Thaly
Kálmánnal,
a
régész
Hampel Józseffel és Rómer Flórissal. Múzeumalapítási megbízatásának elnyerése után 1874-ben felhívással fordult a megye lakosságához az adományozás elindítására, melyhez
elsõként ajánlotta fel érté-

kes gyûjteménye nagy részét. „Mint összefüggõ, zárt
együttest, ezt az adományt
tekinthetjük a múzeum
alapgyûjteményének” – írta
dr. Gaál Attila a szekszárdi
Béri Balog Ádám Múzeum
évkönyvében (1975–76.) De
olvashatjuk dr. Novák Sándor nevét a Nemzeti Múzeum adományozóinak névsorában is. A múzeum alapításának szervezése mellett
hozzákezdett a megye történetének megírásához is,
és 1974-ben a Tolnamegyei
Közlönyben közzétette a
„Tolnamegye monographiája létrejöveteléhez” szerkesztett kérdõíveket. Megyei beadványaiból, sürgetéseibõl tudjuk, hogy a válaszok lassan és hiányosan
érkeztek vissza hozzá. 1885
januárjában elõadást tartott a Paksra kiránduló megyei Múzeumi Egylet tagjainak a római kori imsósi
erõd romjairól, májusban
tagja lett a megalakuló TolELADÓ INGATLANOK

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!

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 összközmûves telek
bontandó régi épülettel 1,8 M Ft-ért
eladó az Árpád utcában.
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.
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na megyei Régészeti és
Történelmi Társulatnak.
Dr. Novák Sándor 1882. november 17-én halt meg, a
monográfiát megírni már
nem tudta.
A múzeumi világnap környékén illõ emlékezni rá, és
esetleg lehet töprengeni
azon, hogy Novák Sándor
egykori lakóháza a Deák Ferenc utcában, melyet a paksiak többsége Pongráczházként ismer, helyt adhatna–e az õ munkásságát megörökítõ emléktáblának is.
Forrás: Töttös Gábor:
Rejtett értékeink, Blóz Gizella: Dr Novák Sándor élete és munkássága (Paksi
Tükör, 1998. 1–2. sz.)
Kernné Magda Irén
Felsõfokú angol és német
nyelvvizsgával, pedagógiai
végzettséggel (fordítói,
könyvelõi, ügyintézõi
gyakorlattal) Pakson teljes
munkaidõs állást keresek.
Telefon: 20/576-1809
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
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ESZI-s sikersorozat

Világjáró iskolások
Tucatnyi német és ugyan-

Elsõ helyen végzett az ESZI
csapata a tanirodai gyakorló
cégek országos szakmai tanulmányi versenyén. Az
Energetikai Szakközépiskola 13. évfolyamos hallgatói:
Nyirati Tímea, Nyirati Éva,
Schiffler Kitti és Szabó Ágnes számára a gyõzelem
több felsõfokú intézményben
pluszpontokat ér. Mittlerné
Kövér Éva, a lányok felkészítõ tanára elmondta, hogy
a közgazdasági szakmacsoportos diákok a 13 évfolyam
elvégzése után pénzügyi
számviteli ügyintézõ oklevelet kapnak. A tanirodai gyakorlaton azt tanulják, hogyan kell vállalkozásokat

mûködtetni. Az országos
versenyen errõl adtak számot.
Szintén az ESZI 13. évfolyamos diákja, Gazdag Györgyi az Országos Szakmai Tanulmányi versenyen menedzserasszisztens szakmában
negyedik lett. Ez a helyezés
vizsgamentességet jelent a
diák számára.
A paksi középiskola több
diákja bejutott a döntõbe az
országos szövegszerkesztõ
bajnokság ifjúsági kategóriájában. Wieszberger Judit
elsõ helyen végzett, Pruzsina Renáta pedig harmadik lett a népes mezõnyben.
vida

Pakson, a lakótelep központjában jelentõs
vendégkörrel rendelkezõ étterem berendezéssel
együtt BÉRBE ADÓ,
illetve a bérleti jog átadó,
a berendezés külön is megvásárolható.
(167 + 49 m2)
Részletes felvilágosítás:
06-30/981-5301
www.goldminepaks.hu

ennyi holland diák vendégeskedett a Vak Bottyán Gimnáziumban. Ez idõ alatt paksi
gyerekek látogattak Németországba és Hollandiába.
Minderre annak köszönhetõen kerülhetett sor, hogy a
gimnázium évek óta sikerrel
pályázik a Tempus Közalapítvány által mûködtetett oktatási programra a Socratesre.
Az úgynevezett Comenius 1
program keretében kilenc ország dolgozik együtt. Ebben
az évben a paksi gimnáziumnak két támogatott pályázata
van, egy iskolai és egy iskolafejlesztési. A program koordinátora, Csipkéné Kocsis
Éva elmondta, ezek a találkozók jó alkalmat teremtenek
más népek kultúrájának
megismerésére és a nyelvgyakorlásra. Idén környezetvédelmi témákkal, egészséges életmódra neveléssel és a
káros szenvedélyek megelõzésével foglalkoznak a különbözõ nemzetek diákjai. A német és holland diákok néhány napot töltöttek Magyarországon. Paksi társaik
kíséretében jártak Budapesten, Pécsett, illetve csoportfoglalkozásokon vettek részt.
Friderike Weyh a német
Osterburkenbõl, Rosanne
Mavis a holland Aaltenbõl
érkezett Magyarországra.
Korábban egyikük sem járt
még hazánkban. Magyaror-

szág – mint elmondták – tetszik nekik, az itt élõ embereket vidámnak és barátságosnak találták. Friderike nevetve mondta: a magyarok
mindig telefonálnak és fotóznak. A város egyébként neki
is, Rosannének is tetszik, azt
mondták az épületek szépek,
az utcák tiszták. Rosanne
hozzátette: a magyarok túl
gyorsan vezetnek, ami különösen azért furcsa számára,
mert õk jobbára gyalog és
kerékpáron járnak.
Elsõ ízben vendégeskedtek

paksi diákok Galántán. A két
város közötti kapcsolat tartalmas múlttal rendelkezik,
de diákcsere eddig még nem
volt. A paksi úttörõk vezetõje, Mezõsi Árpád kezdeményezte, hogy hasonlóan az
erdélyi
testvérvárossal,
Kézdivásárhellyel kiépített
kapcsolathoz,
szervezzék
meg a diáklátogatást. Elõször a paksiak meghívására
öt galántai diák járt városunkban, a közelmúltban pedig tizenheten utaztak Paksról a felvidéki városba. A három paksi iskola diákjait, a
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola pedagógusa, Pinczési
Ágnes kísérte a látogatásra.
Mezõsi Árpád elmondta lapunknak, a gyerekek élményekkel telve érkezek haza, s
jövõre visszavárják galántai
barátaikat.
-vt-

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
Fotó: Fonyó Dániel
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Paks költõjére emlékeztek
Pákolitz István halálának évfordulójához kapcsolódik az a
szavalóverseny, melyet a költõ hagyatékát ápoló Paksi Városi Múzeumban minden év
tavaszán megszerveznek az
általános iskolák számára.
Idén 26 jelentkezõ akadt, aki
vállalta, hogy a Pákolitzmûvek közül egyet elõadva
megméreti elõadómûvészi
kvalitását. A versenyt jelenlétével tisztelte meg a költõ özvegye és lánya is. A zsûri elnöke Hanol Ferencné nyugalmazott zenetanár volt, aki ko-

rábban szakdolgozat keretében foglalkozott a költõ életútjával.
– Örömteljes tapasztalatunk, hogy sok kisgyerek évrõl-évre visszajár a versenyre.
Megfogadják tanácsainkat is.
Idén nagyon jól felkészült szavalókkal találkoztunk, akik
változatosan válogattak a költõ írásaiból. Végül az alsó tagozatos kategória harmadik
helyezettjeként Papp Márk és
Pintér Petra végzett, Rauth
Rebeka második, Adorján
Kinga elsõ lett. A felsõ tagoza-

– Vízipóló
– Tárgykeresés habban
– Technikai bemutatók

PAKSI TAVASZ
Gyermeknap (2006. május 28-án)
Helyszín: Erzsébet Szálló mögötti park
VARÁZS SZÍNPAD (a Poligon mellett)
10.00–11.00 Vidéki lány vagyok
Eszményi Viktória és Heilig Gábor mûsora
11.10–12.00 Amatõr Mûvészeti Gyermekcsoportok
bemutatója
– Mazsorett együttes Elevenek csoportja
– Mazsorett együttes Margaréta csoportja
– Csillag Show Táncegyüttes mûsora
– Akrobat Original Dance School mûsora
12.10–12.55 Puding és Palacsinta – bohócmûsor
13.00–13.45 Szivárványhíd Vincze Lilla zenés gyermekmûsora
GYERMEKRÉT (szökõkút mögötti terület)
10.00–16.00 Paszulykeringõ
Tematikus kalandjáték több helyszínen, a
gyermekek aktív részvételével, pl. egérderbi,
karikahajigáló, dióvadászat stb. – jelmezes
játékmester vezetésével
KÉZMÛVES KUCKÓ (szökõkút mögötti terület)
10.00–15.00 – kézmûves foglalkozások
– arcfestés
– óriási szappanbuborék-fújó verseny
– Kézmûvesinas-avatási ceremónia
(A nap folyamán készült legjobb alkotások
díjazásban részesülnek, a „legügyesebb
alkotókat” kézmûvesinassá avatjuk!)
TÛZMANÓ ZSIBONGÓ
(Nyugdíjasklub mögötti zöld terület)
14.00–16.00 „Tûzmanók”: gyermeknapi program
játékokkal, ügyességi versenyekkel a városi
tûzoltóság részvételével
– Ügyességi játékok
– Hab-party
– Célba lövés vízsugárral

tosok közül Kern Ágnes produkcióját ítélte legjobbnak a
zsûri, õt Dallos Vanda, majd
Kovács Noémi követte –
mondta el a zsûrielnök.
A költõ emlékét nem csupán
a versek felelevenítésével
ápolták a kis elõadómûvészek: a versenyt szervezõ
Kernné Magda Irén és a családtagok kíséretében virágot
helyeztek el Pákolitz István
sírján, illetve meghívást kaptak rendhagyó irodalomórára
is, melyet a költõ személyes
tárgyaiból és dokumentumaiból összeállított emlékszobában tarthatnak majd meg.
S. Szabó

MÛVÉSZPALÁNTÁK TERE
(Az Erzsébet Szálló kapuja alatt és a bevezetõ úton)
13.00–15.00 Aszfaltrajzverseny
óvodásoknak és alsó tagozatosoknak
FILMVETÍTÉS
(VMK színháztermében)
17 órakor

Jégkorszak II.
szinkronizált, amerikai, animációs film
Az újonnan felavatott kézmûvesinasok, képzõmûvészpalánták és a fellépõ gyermekcsoportok tagjai belépõjegyet kapnak a filmvetítésre!
Évadnyitó (2006. május 27.)
Helyszín: Erzsébet Szálló mögötti park
10.00–15.00 Virágkiállítás és vásár
a Paksi Kertbarát Kör részvételével
Helyszín: Duna-part
6.00-8.00 Halárusítás
10.00–12.00 Halászléfõzõ verseny
13.00
Eredményhirdetés
14.00
Sétahajózás a Dunán, a Duna megkoszorúzása
14.30–15.00 Böllér Blues Band koncertje
15.15–16.00 Jég dupla whiskey-vel – Charlie mûsora
16.10–16.40 Mazsorett együttes Margaréta csoportjának
mûsora
16.50–17.20 Az élet nem játék – Torres Dani, a
Megasztár II. résztvevõje és a Veni Styx trió
mûsora
17.30–18.00 Csillag Showtánc Egyesület mûsora
18.10–18.45 „Nagy hang, nagy szív”
Nagy Edmond, a Megasztár I.
résztvevõjének mûsora
18.55–19.25 Party Táncklub mûsora
19.35–20.25 Annyi mindent nem szerettem még
Somló Tamás mûsora
20.35–21.35 Chili Bianco – vérpezsdítõ latin zene
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Egy néptanítóról
Legutóbb a mûvészettörténész, filozófus, egyetemi
tanár Fülep Lajosra emlékeztem, aki 1927-tõl majd’
húsz évig egy Pakstól nem
messze levõ faluban,
Zengõvárkonyban volt református lelkész.
Most kántortanítójáról,
Császár Jánosról ejtek
néhány szót, aki Fülep tanítványa volt a bajai tanítóképzõben és õ hívta
maga mellé kántortanítónak. Húsz évig dolgoztak
együtt.
„…az igazi néptanító…
nemcsak tanított, de jellemeket, lelkeket formált,
nevelt – nemcsak szóval,
hanem példával is, tisztességre szüleik, hagyományaik szeretetére” – olvasom a róla szóló ismertetõben.
A Tanító Úr dalárdát, zenekart, olvasókört, szövõ,
fafaragó
tanfolyamot
szervezett, színielõadásokat rendezett.
1951-ben a felszólítás
ellenére se mondott le
kántori
munkájáról,
ezért fegyelmivel elbocsátották.
1956-ban tanítványai hívására részt vett a forradalomban, a bukás után
három évet kapott. Másfél
év után szabadult, de soha többé nem taníthatott,
segédmunkás lett.
A hetvenes évek elején
életre keltette a pávakört
(van-e, aki emlékszik még
erre a mozgalomra?), a
zenekart, gyûjtötte a késõbbi tájház tárgyait.
Halála után emlékszobát
rendeztek be tisztelõi.
„Lámpás voltál. Elõttünk
járva világítottál, hogy …
csak az egyenes, tiszta
úton járjunk.”
Ki világít most?
Remit Tenda

MOZAIK
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Elsõ lépés Cannes felé
Fantasztikus muzsika, két
szép fiatal, szívszorító történet – garantált siker. Ez
persze nem egészen igaz, de
Kecskeméti Kingánál bejött. A paksi diáklány elsõ
díjat nyert a Pécsi Diákfilm
Fesztiválon. Ahogy beszél
filmje elkészültérõl, az ember azt hinné, tényleg ilyen
egyszerû. – Elõször megvolt a zene, s én már magamban láttam a képeket,
megírtam a forgatókönyvet,
utána felvettük. Két héttel
a beadási határidõ elõtt
kezdtük el felvenni – sorolja
természetes egyszerûséggel. Az eredmény magáért
beszél, Kinga kategóriájában gyõztes lett. Az értékeléskor azt mondták, korához képest igen éretten közelített a témához, a megjelenítés pedig elégikus, lírikus és mélyreható volt. Ez a

téma pedig – mondhatni
örökzöld – szerelem és elmúlás. Kinga egy percig
sem állítja, hogy valami újat
fedezett volna fel, a történet ismert a Rómeó és Júliából.
– Nagyon sokat hallgattam
ezt a zenét, és ez a történet
állt össze bennem – indokolja. A szereplõválasztás hasonlóképpen történt, a film
alkotója legjobb barátnõjét
és annak barátját kérte fel a
szerepekre. – Én õket „láttam”, amikor elképzeltem az
egészet – teszi hozzá. Miután Kinga képzeletében
összeállt minden, forgatni
kezdtek. A stábot Kinga
anyukája fuvarozta, egyszer
a györkönyi, másszor a paksi temetõben, vagy éppen
Esztiéknél (Magyar Eszter
nõi fõszereplõ) forgattak.
Igaz, hogy a forgatókönyv-

író, rendezõ, operatõr mindent elképzelt magában,
mégsem járt csukott szemmel. Ennek köszönhetõ például egy csodálatos kép a
film elején. A nyersanyag
rákerült a kazettára, s onnan a digitális technika és a
képzelõerõ kapta a fõszerepet. – Megfelelõ programokat használtam, könnyû velük bánni – állítja, mintha ez
a világ legtermészetesebb
dolga volna. Kecskeméti
Kinga a gimiben kezdett videózni, mert nagyon jó osz-

tály jött össze, és ezt meg
akarta örökíteni. Ezt látva
médiatanára, Takács Éva
biztatta, készítsen filmet a
fesztiválra. Neki és a két
szereplõnek, Magyar Eszternek és Hajdók Jánosnak
roppant hálás az „elsõfilmes
rendezõpalánta”. Hogy lesze belõle igazi, nagy filmes,
nem tudja, mert mint mondja a továbbtanulást illetõen
reálisan, az esélyeket figyelembe véve kell gondolkodni. Az viszont biztos, hogy
továbbra is megörökíti, amit
arra érdemesnek lát, s az is
szinte bizonyos, hogy jövõre
is nevezni fog a diákfilmfesztiválra.
Az idei seregszemlén,
amelyet hetedízben rendeztek, huszonöt iskolából
nyolcvan jó színvonalú pályamunkát értékeltek. A
legjobbakat, köztük Kecskeméti Kingáét díjazták, s
azokról DVD készül.
Vida Tünde

Túlélõk a filmvásznon

A paksi atomerõmû támogatásával rendezett romabált
a paksi cigány kisebbségi
önkormányzat a dunakömlõdi faluházban. A rendezvényen lehetõséget biztosítottak hagyományõrzõ együttesek, zenészek fellépésére,
rendeztek táncversenyt, és
meghirdették a bál szépe
versenyt. A zsûri ez utóbbinál nem tudott dönteni,

ezért holtversenyt hirdetett, Gomán Diána és Rostás Renáta lett az idei romabálban a bál szépe. Solt Pál
szervezõ, a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke elmondta, lehetõséget szeretnének biztosítani arra, hogy
a tehetséges roma fiatalok
bemutatkozási, továbblépési
lehetõséget kapjanak.
-vt-

Sokan voltak kíváncsiak a
Sághy Gyula által rendezett
„Hortobágyra hurcoltatott”
címû dokumentumfilm paksi bemutatójára.
A nagy számú közönség az
'50-es évek hortobágyi
munkatáborairól szóló film
vetítését követõen lehetõséget kapott arra, hogy kérdéseket tegyen fel a film alkotójának, valamint dr.
Zimányi Tibornak, a Recski
Szövetség elnökének, illetve a film egyik szereplõjének, Kajsza József egykori
elhurcoltnak.
Sághy Gyulát személyes
élmények is motiválták, mikor a film elkészítéséhez
kezdett. Az õ szülei is kuláklistára kerültek, apja helyzete pedig teljesen tarthatatlanná vált, miután egy
koncepciós perben felmentõ
ítéletet hozott. – A történelem fehér foltjainak feldolgozása nem halasztható to-

vább, a tanúk most tudnak
még emlékezni – fogalmazott a rendezõ. A film készítését kétévi kutatómunka
elõzte meg, ötven túlélõvel
forgattak, közülük harminchárman szerepelnek az
alkotásban, melyhez végül
semmilyen pályázaton sem
sikerült támogatást kapni,
és a televízió sem tûzte mûsorára.
A beszélgetésbõl kirajzolódott, hogy a korabeli események felelevenítésére azért
vállalkoztak a film készítõi
és szereplõi, mert szeretnék, ha nem merülne feledésbe mindaz, ami az ötvenes években velük történt.
Jóvátenni ugyan lehetetlen
a korabeli eseményeket, de
talán egyszer igazságot
szolgáltatnak nekik. Hiányzik a gesztus – mondták –,
melyet az eddigi kormányok
egyike sem tett meg…
S.Szabó
Fotó: Molnár Gyula (fent), Vida Tünde (lent)
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Jó napot, mi újság?

Kudor Katalin
Aki a paksi utcákat járja, vagy részt vesz a hagyományos
paksi rendezvényeken, maga is találkozik „a Kudor Kati”
munkájával, ha eddig nem is tudta. Igazi közösségi ember, rendkívül energikus, jó szervezõnek mondják. Némi
túlzással szólva: nélküle a fû sem nõ Pakson.
Kudorné Szanyi Katalin a DC
Dunakom Kft. ingatlan- és
városüzemeltetési részlegvezetõje szabadidejében lelkes
szervezõ. Ifjú kora óta intenzív közösségi életet él. A
rendszerváltozás elõtti tevékenységérõl is büszkén nyilatkozik: Egerben KISZ-bizottsági titkár volt, a mozgalom határozta meg az életét.
Sikeres és vidám korszak volt
ez az életében, tele kihívásokkal. Férjét 1982-ben munkája
Paksra szólította. Kati itt elõször a városi KISZ-bizottságban dolgozott, majd a KISZAtomerõmû Építkezés Bizottság szervezõ titkára lett.
Abban az idõben az ország
minden részérõl érkeztek az
emberek Paksra, köztük rengeteg fiatal. Számukra kellett
értelmes elfoglaltságot szervezni. 1986-ban váltott mun-

kakört, a mozgalmi múltat
maga mögött hagyta: az
ERBE-nél lett koordinátor és
határidõ tervezéssel foglalkozott. Késõbb a Paksra érkezõ
számtalan külföldi szakértõ,
vendég itt tartózkodását,
programját szervezte. 1991ben a család Bajára költözött,
mivel Kati férje ott vállalt
munkát. Két évig tartott ez a
„hûtlenség”, 1993-ban már újra Pakson voltak, és Kati
négy évig dolgozott titkárnõként a paksi önkormányzatnál. 1997-tõl a vagyongazdálkodási osztályra került, ahol
ingatlankezeléssel foglalkozott. 2005 decemberében, átszervezés következtében az
osztály tevékenységei egy önkormányzati tulajdonú kft.hez, a DC Dunakomhoz kerültek. A végleges szervezeti
forma 2006 áprilisában jött

létre. Katit az ingatlan- és városüzemeltetési részleg vezetésével bízták meg. Azt
mondja, a városüzemeltetés
kicsit még új számára. A szúnyogirtás, a parkok, játszóterek mûködtetése, felügyelete
nem kis felelõsséggel jár, mivel az eredményt a városlakó
saját bõrén érzi és látja. Ezen
felül továbbra is hozzá tartozik az úgynevezett panelprogram: kollégáival az önkormányzati döntést készítik elõ.
A panellakások felújításával,
korszerûsítésével kapcsolatos
munkát 1997-ben kezdték.
Különbözõ lakástípusokra készítettek diagnosztikai vizs-

A paksi hídember
Õszre elkészül a dunaújvárosi
Duna-híd. A nagy precizitást
igénylõ pillérépítés geodéziai
munkáit egy paksi mérnök,
Magyar János látja el.
Az 56 milliárdos beruházás
kivitelezését 2004 novemberében kezdték. A legnagyobb
mûszaki feladat a mederhíd, a
középsõ elem elkészítése és
helyreillesztése lesz, ami az
egymástól 308 méterre lévõ
két pilléren nyugszik majd.
A vízszintes helyzetükre és
magasságukra is igen érzékeny pillérek beállítása, rétegenkénti betonozásának irányítása – már a víz alatt is –
komoly mérnöki munka. Magyar Jánostól megtudtuk,
Fotó: Fonyó Dániel (fent)

hogy összesen 19 támasza lesz
a hídnak, 75 méterenként, a
part felé haladva egyre kisebbek, s középen a két hatalmas
mederpillér. Ezek negyven
méter mély alapozásúak és
száz méter magasak. Bennük
ötszáz tonna vas és tízezer
köbméter beton. Feladatuk,
hogy tartsák az M8-as gyorsforgalmi út eme átkelõ szakaszának 308 méteres „darabkáját”, amit most készítenek a
partközelben.
Magyar János, mint mondja,
ilyen munkát most végzett
elõször, de nem a „semmibõl
jött”; igen komoly szakmai
múltja van. Részt vett annakidején mint a Földmérõ és Ta-

lajvizsgáló Vállalat kirendeltség-vezetõje az atomerõmû
kivitelezésében, majd a mûködtetés és a fejlesztések geodéziai munkáinak irányításában. Késõbb saját céget alapított, s többnyire nagyberuházásokon dolgozik, alvállalkozóként.
Wessely
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gálatokat, melynek segítségével az érintetteket hasznos információkkal látták el. Ma
már az országos programhoz
kapcsolódva folyik a munka.
A tervek szerint kiterjesztenék a pályázati lehetõséget
hagyományos lakóházakra is.
Kati bevallja: nagy sikerként
éli meg, hogy egyre többen
vágnak bele a felújításba. A
város szépül, a lakók közérzete is javul ez által. Beszélgetésünk során kiderül, hogy szinte minden, tömegeket megmozgató rendezvényhez köze
van. Kezdetektõl részt vesz a
Paksi Duna-partért Közalapítvány munkájában. Az évrõl-évre megrendezett Dunaparti Családi Napok rengeteg
embert vonz a sétányra. De
megtaláljuk õt a bluesfesztivál szervezõi között is.
Mindezeken felül a Bordámák Paksi Egyesületének
alapítója. Céljuk a kulturált
borfogyasztás, a gasztronómia népszerûsítése, fogalmaz.
Szintén alapító tagja a
Finlandia Körnek, és lelkes
kosárlabda-szurkoló. Katinak
lételeme a nyüzsgés. Az új
kezdeményezések élére áll,
nem szeret semmibõl kimaradni. Van egy nagy álma:
szeretne egyszer egy nagy
szilveszteri bulit szervezni, a
lehetõ legtöbb paksit a fõutcára hívni. Az ötletet a millenniumi rendezvény adta. Úgy
fogalmaz: az emberek ott a
felújított Szent István téren
megérezték mit jelent az a
szó, hogy összetartozás. Azt
reméli, hogy egyszer majd
még többen újra átélhetik ezt.
Kérdésemre, hogy mikor piheni ki a fáradalmakat, két
dolgot említ. Egyrészt hetente elolvas egy könyvet, amit
nagyon kellemes kikapcsolódásnak tart. Másrészt elárulja, hogy évek óta Trogirba
járnak nyaralni. Mikor kora
reggel még egyedül gyönyörködik a napfelkeltében, õ akkor töltõdik fel. A korai napozás közben talán arra gondol:
milyen vízi parádét lehetne itt
szervezni!
Szász Tibor
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A Tolna Megyei Tájfutó

Szövetség Tavasz Kupa tájfutó versenyét Bátaapáti térségében rendezték. A PSE
versenyzõi nyolc érmet szereztek, F12-es kategóriában
elsõ lett Bors Márton, harmadik Adorján Tamás. F14ben elsõ helyet szerzett Bosnyák László, másodikat
Nagy Szabolcs. F16-ban bajnok lett Bíró Zoltán, az
ezüstérmet Sélei Marcell
szerezte meg. F18-ban elsõ
helyen végzett Zomonyik
Lázár, F21-ben Kiss Péter
szintén aranyérmet szerzett.
N16-os kategóriában bajnok
lett Lajkó Nikoletta, második Sági Olívia és harmadik
Feil Adrienn.
SJ
A szolnoki Holt-Tiszán rendezték meg a 2006-os kajakkenu felnõtt tájékoztató versenyt. Az Atomerõmû SE-t
Kozmann György képviselte,
Boros Gergõ betegség miatt
maradt távol. Kozmann
egyes hajóban nem indult, de
Kolonics Györggyel párosban
az 500 és 1000 méteren is magabiztosan szerezte meg az
elsõ helyet. Az elsõ VB és EB
válogatóra ugyancsak Szolnokon kerül sor május 19-21
között.
-kjAz ország minden részébõl

érkeztek csapatok a nyolcadik paksi IPA (nemzetközi
rendõrszervezet) horgászversenyre. Idén elõször Paks
testvérvárosa, Kézdivásárhely is delegált egy 3 fõs csapatot. Juhász István elmondta, egyre könnyebb megszervezni ezt a versenyt. A Dobre
László fõtörzsõrmester vezette kézdivásárhelyi csapat
végül az elõkelõ 4. helyen
végzett. A Somogy megyei
RFK gárdája már másodszor
lett elsõ, megelõzve a paksi 07
Sörözõ és a Neutron kék csapatát. Egyéniben a somogyi
Bácsfalvi Gyula gyõzött Lakatos Sándor és Lacza Zoltán
elõtt.
fg

SPORT

Sporttörténelmet írt a PSE
Amit az õsszel még csak kevesen reméltek, az május 13-án,
a Budakalász elleni idegenbeli
3-0-s gyõzelemmel végérvényessé vált: A Paksi Sport
Egyesület labdarúgócsapata a
2005–2006-os idényben az NB
II. nyugati csoportjának bajnoka lett, és megszerezte a jogot, hogy õsszel a legmagasabb osztályban, az NB I-ben
induljon. Igaz, még három forduló hátra van a bajnokságból,
de már nem érheti utol õket az
üldözõ, nagy rivális Felcsút.
Az eddig lejátszott 27 fordulóban a PSE mindig gyõzelemre
játszott, amit bizonyít, hogy a
22 gyõztes találkozó mellett
mindössze egyszer játszottak
döntetlent, és csupán négy alkalommal hagyták el vesztesen a játékteret. A csapatban
néhány NB I-et is megjárt rutinos játékos mellett sok a tehetséges fiatal. Sérülések és
eltiltások esetén is volt Lengyel Ferenc vezetõedzõnek
hasonló tudású labdarúgója,
akit pályára küldhetett. Tavasszal volt egy kisebb megtorpanás, de egyszer a küzdeni tudás, másszor a jószerencse segített ezen túljutni a
paksi futballistáknak. Ahogy
egyre közelebb került a bajnoki cím, úgy nõtt az érdeklõdés,
a nézõtéren mérkõzésrõl mér-

kõzésre egyre több új arcot lehetett felfedezni. Most a szurkolók körében nagy az öröm,
felfokozott a várakozás. Bíznak abban hogy az õsszel már
nem Celldömölk vagy Gyirmót, hanem Fradi vagy Újpest
elleni meccseket láthatnak
Pakson.
– Úgy gondolom, meglepetést okoztunk a bajnoki cím elnyerésével, de a mutatott játékot és az eredménylistát nézve
teljesen megérdemelten nyertük a bajnokságot – összegezte Lengyel Ferenc. A vezetõedzõ hozzáfûzte: Az NB I nagy
kihívás lesz mindenki számára, de állnak elébe.
Benedeczki Ferenc csapatkapitány a siker titkát abban
látta, nem egyénileg, hanem

Az ESZI fiú csapata hazai pályán szerzett bajnoki címet a
floorball diákolimpia országos döntõjén, az V. korcsoportban. A paksi legények minden mérkõzésüket több góllal
nyerték, a döntõben 7:4-re diadalmaskodtak. A legjobb
kapusnak járó különdíjat Illés Csaba vehette át.

csapatként voltak sokkal jobbak, mint a mezõny. – Szeretném, ha Paksnak hosszú távon
lenne NB I-es csapata, nem
csak egy-két évig – tette még
hozzá.
Az NB I-be jutás az idõsebb
játékosoknak is hatalmas siker, nem különben a fiataloknak. – Életem elsõ nagy sikere, és számomra nagy kiugrási lehetõség az NB I – fogalmazott Böde Dániel. A PSE 19
éves, saját nevelésû játékosa
azt reméli, hogy a legmagasabb osztályban is sikeresek
lesznek. – Bízom benne, hogy
ott is kapok annyi játéklehetõséget, mint ebben a szezonban. Technikailag sokat kell
még fejlõdnöm, és a mozgáskoordinációmon kell még javítanom – mondta.
Dr. Blazsek Balázs, a PSE elnöke így kommentálta a csapat szereplését: – Az NB I-be
jutás természetesen a város,
és egyben Tolna megye legnagyobb labdarúgó sikere.
Olyan csapatokkal szemben
sikerült megszerezni a bajnoki
címet, amelyek messze jobb
kondíciókkal rendelkeznek,
mint mi. Az elkövetkezõ napok
azzal telnek, hogy leülünk tárgyalni mindazokkal, akik tudnak valamit tenni az NB I-es
szereplés érdekében, mert az
nyilvánvaló, hogy ezt kizárólag önkormányzati pénzbõl
nem lehet finanszírozni.
cseri

Fotók: Molnár Gyula (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)
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Ötödik meccsre ébredt fel az alvó oroszlán
Egy elvesztett Magyar Kupadöntõ után alapszakaszelsõként vágott neki az Atomerõmû SE férfi kosárlabdacsapata az NB I-es bajnokság felsõházi rájátszásának. Az elsõ
helyezett pedig már nyeregben van, még ha csak a hazai
mérkõzéseit nyeri is, hiszen öt
meccsbõl hármat otthonában
vívhat. Azt, hogy kosárlabdában rengeteget számít a hazai
pálya elõnye, ékesen bizonyította a mostani sorozat.
A legjobb négy közé kerülésért az ASE, mint alapszakasz
elsõ, a Szolnoki Olaj KK pedig
mint nyolcadik került egy párba. A Szolnok márciusban az
alapszakasz során egyszer
már megtréfálta Mészárosékat, amikor 72-59-re nyert az
éppen hullámvölgyben lévõ
paksi csapat ellen.
Az elsõ paksi mérkõzésen a
bajnokság két legjobban védekezõ csapata nem kápráz-

tatta el a nézõket, feltûnõen
kevés pontot szereztek a csapatok, de az ASE aránylag simán nyert. A második mérkõzésre a szolnoki Tiszaligeti
csarnokban került sor, ahol a
fanatikus szurkolók addig ûzték az Olaj csapatát, hogy ha
csak két ponttal is, de megnyerte a találkozót. Ismét
Paks következett, és egy sima,
nagy különbségû Atomerõmû
gyõzelem Pavlik és Horváth
vezérletével. A negyedik
meccsre úgy utaztak el Zsoldos Andrásék, hogy nyerni
kell, és akkor rá lehet pihenni
az elõdöntõ küzdelmeire. Hiába volt azonban minden fogadkozás, a szolnokiak harmadszor is nyerni tudtak a tavasz folyamán.
Következett az ötödik, utolsó mérkõzés a két csapat között. Aki nyer, Körmend ellen folytathatja a legjobb
négy között.

Fokozott rendõri készültség és telt ház fogadta a csapatokat. Aztán az elsõ negyed végére el is dõlt a továbbjutás kérdése, az Atom
21-et dobott, a Szolnok 3-at.
A továbbiakban már csak a
gyõzelem aránya volt kérdéses. A vége örömjátékot és
fölényes, kiütéses ASE gyõzelmet hozott.
A folytatás, ha lehet még nehezebb lesz, az alapszakasz
során az Atomerõmû ellen
mindkét mérkõzést nyerõ
Körmend következik. (cseri)
Az ötödik mérkõzés harmadik negyedének vége felé,

harminc pont körüli ASE vezetésnél a vendégszurkolók kínjukban már nem a meccsel foglalkoztak, hanem mindenbe
belekötöttek. Egyszer a nézõk számát kevesellték, másszor
Horváth Zoli pécsi múltját emlegették, és különbözõ válogatott sértéseket zúdítottak boldog-boldogtalanra. Leginkább
azonban akkor „sértõdtek” meg, amikor a hazai szurkolótáborból felmutattak egy tacepaót a következõ szöveggel: Útiköltség 2000, a jegy 1000, az élmény megfizethetetlen.

Páratlan élmény a Dunán
– Ez egy egészen más
élmény… Amikor a friss dunai
szél, az igazi tiszta levegõ fújja
az ember arcát. Ez a Duna varázsa – kezd hozzá Kiszl Károly
a Deák Ferenc sétahajó kapitánya, amikor arról kérdezem,
mitõl jobb egy rendezvény, ha
éppen egy hajón tartjuk, és
nem például egy szállodában.

Az 1972-ben épült hajó, a Deák
Ferenc Németországban kezdte
pályafutását Brandenburg néven. Paks vizein mintegy két éve
szolgál. Annak idején 27 nap
alatt ért ide hozzánk, a Mittelland
csatornán, Rajnán, Majnán majd
a Dunán lefelé hosszú utat tett
meg. Megérkezése után felújították, így immár megújult külsõvel

Fotók: Molnár Gyula (fent jobbra), Charon Kft. (lent)

és belsõvel dicsekedhet.
A Deák Ferenc hajó
hozzávetõlegesen
200 vendég befogadására
alkalmas,
„gyomrában” 90 fõ
foglalhat helyet, a fedélzeten 80, a szalon
részben pedig 30 fõ
fér el kényelmesen.
Nagyobb rendezvényeken az étkezés is megoldott, a vendégek
kedvükre választhatnak, hogy
mely vendéglõk ételeit kívánják
fogyasztani a Dunán ringatózva.
Szomjukat pedig a hajón található bárban olthatják.
A hajó már sokszor bizonyította, kiváló helyszíne különbözõ
rendezvényeknek. Tavaly nyáron
a jazz és blues hangjait jutatta el
a holtágakhoz, vízimadarakhoz
és Duna menti településekhez,
hiszen a Gastroblues fesztivál
néhány koncertjének is otthont

adott. Emellett számos esküvõt,
sajtótájékoztatót és osztálytalálkozót tartottak a fedélzeten. A
kapitány várja mindazok jelentkezését, akik egy felejthetetlen
utazásra kívánják invitálni kollégáikat, barátaikat, rokonaikat. A
Deák Ferenc utazásra készen áll!
Bõvebb információt a hajóról
és
szolgáltatásokról
a
www.hajo.t-online.hu webcímen
találhatnak, telefonon pedig a
20/941-5476-os számon érdeklõdhetnek.
(X)
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Népszerûsítették a lovassportot

Ismét ízelítõt kaphattak az
érdeklõdõk a Scheffer család
segítségével a lovaglás sokszínûségébõl. Hat évvel ezelõtt tartottak elõször nyílt
napot, és azóta minden évben megrendezik a programot birtokukon, a Puszta
Lovasudvarban. Kezdetben
még csak lovagoltattak,

majd késõbb kibõvítették a
kínálatot különbözõ bemutatókkal.
Az idei nyílt napon láthatta
a közönség többek között a
Mészáros család póni showját, bemutatót tartott két
Gyálról érkezett ifjú díjlovas, valamint Kelemen Zsolt
lovasharcmûvész is elkáp-

Nálunk
a
mobilok gyakran cserélõdnek. Na nem
újra,
hanem
csak úgy, egymás között. Ennek a legfõbb
oka az, hogy
kártyás és elõfizetéses telefonunk is van, így például a hatvan ingyen
sms-sel bíró számot mindig az a kapja, aki
éppen szerelmes.
Így fordulhatott elõ, hogy én kaptam meg
(na nem a mobilt) azt az üzenetet, amit a 13
éves lányomnak szántak. Ez még nem is lett
volna olyan nagy baj, a félreértés abból
adódott, hogy az ifjú szerelmes az egyik
legjobb barátunk fia volt. Apa és fia ugyanazzal a becenévvel… Kapisgálják már? Az
üzenet – mely, nem gyõzõm hangsúlyozni,
az én telefonomra jött – szerelemtõl átfûtött
szavakkal taglalta szépségemet, majd egy
gyors stílusváltás után megállapította, hogy
tök jó fej vagyok, (ez eddig stimmelt) végül
valami fejbevágásról írt – na itt kezdett gyanús lenni a dolog – amit kicsinek szánt,
csak nagy lett… Mindezt meglepõen sok
helyesírási hibával. Szerencsére elég ha-

Jól startoltak

ráztatta a vendégeket. Akinek kedve volt, lovaskocsizhatott vagy kipróbálhatta az íjászatot, de természetesen a lovaglás is szerepelt
a kínálatban. A gyerekek választhatták még idõtöltésnek
a kézmûves foglalkozást, a
gumivárat vagy a mászófalat. A programok bõvülésével egyre több lett a szervezési feladat, amelynek
oroszlánrészét a család végzi, árulta el Scheffer Nóra. A
lebonyolításban számíthattak lovasaikra, az idei fesztiválon körülbelül húszan segédkeztek többek között a
parkolásnál, a kiszolgálásban és a tombolaárusításában. Idén még a mûsorban is
részt vett egy csoportjuk
egy bemutató erejéig, amelyet két hónapig gyakoroltak, csiszolgattak.
-gyöngy-

Plörõ

Téves sms!
mar rájöttem, hogy az üzenet nem nekem
szól. El sem tudom képzelni, mi lett volna,
ha válaszolok, azt meg pláne nem, hogy mi
történt volna akkor, ha szóban adom tudtára a család régi barátjának, hogy bár borzasztóan meghat és megtisztel azzal, hogy
engem választ, de én csak barátként tekintek rá, vagy éppen azt, hogy én is imádom
õt, költözzünk össze, és éljünk boldogan,
amíg meg nem halunk!
Egy kedves ismerõsöm járt hasonlóan, õ
udvarlási szándékkal írt egy szerinte roppant eredeti (szerintem inkább buja) smst a kiszemelt hölgy telefonszámára, a válasz a következõ volt: „Nagyon szexi és
szellemes üzenetet írtál, a nagymutert kimondottan meghatotta, már hímezi is a
falvédõre!”
A tévedések leggyakoribb oka azonban az,
hogy a listáról a címzett fölött vagy alatt lévõ
számot választjuk ki. Pontosan ez történt azzal a kolléganõmmel, aki a fiának szánt üzenetet fia tanárának küldte el. „Drágám, 20
perc múlva érkezem, kérlek ágyazz meg! Sietek!” Vajon mire gondolhatott a tanár úr?!

Megkezdõdött az OB III-s
tenisz csapatbajnokság. Az
elõzõ idényben a Paksi SE
együttese a negyedik helyen végzett, és most is jó
rajtot vettek. Az elsõ találkozón a Százhalombattát
fogadták hazai pályán. Dávid Antal, Vécsey Bence,
Takács Gyula egyes, valamint a Dávid-Vécsey Bence, és a Dudás-Vécsey
Zsombor párosok gyõzelmével 5:4-re nyertek. A
második összecsapáson Kaposváron léptek pályára.
Dávid Antal, Dallos László,
Antall Adrián, Papp Norbert, Barta Attila, Takács
Gyula egyesben, míg párosban Papp és Varga valamint
Antall és Dallos megnyerte
a mérkõzését, ami a PSE
nagyarányú 8:1-es sikerét
jelentette.
(cseri)

Az eset akkor igazán kínos, ha az eltévedt
üzenet kimondottan pikáns tartalmú. Unokaöcsém például a barátnõjének szánt sms-t –
melyben vágyakozva írt az esti közös fürdésrõl, illetve megígérte hogy tetõtõl talpig beszappanozza õt – a saját bátyjának küldte el.
A mobil mellett (vagy inkább elõtt) téves
kapcsolással, félretárcsázott hívással a vezetékes telefon produkál kínos vagy éppen
humoros szitukat. A következõ eset pár éve
történt: A munkahelyemen jutott eszembe,
hogy nem vettem ki a fagyasztóból a fasírtnak valót. Felhívtam hát a férjemet, hogy engedje ki a húst, különben nem lesz vacsora.
Életem (akkori) párja, mint mindig, ezúttal is
szûkszavú, ámbátor készséges volt. „Rendben!” - mondta, és letette a kagylót. Mondanom sem kell, hideget ettünk aznap este, a
férjem pedig megesküdött mindenre, ami
szent, hogy én még csak nem is hívtam õt.
Gyanítom, hogy helyettünk azon a napon egy
másik pár vacsorázott fasírozottat, már ha
nem vesztek túlságosan össze azon, hogy
beszéltek-e aznap telefonon – fõleg darálthús-ügyben – avagy sem!
Róluk nem sokat tudok, mindössze a férj
keresztnevét, ugyanis , amikor felvettem a
kagylót és megkérdeztem hogy “Te vagy az
Jani?”, õ igennel válaszolt.
Hahn Szilvia
Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent), Csahóczi Fotó (lent)

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

Mozi
Május 21. (vas.) 19 óra
CSAJOZÓS FILM
Feliratos amerikai vígjáték
Május 24. (szerda) 19 óra
A BELSÕ EMBER
Feliratos amerikai akcióthriller
Május28. (vas.) 17 óra
JÉGKORSZAK 2:
AZ OLVADÁS
Szinkronizált amerikai
animációs film
Május 31. (szerda) 19 óra
AZ IDÕJÓS
Feliratos
amerikai dráma

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

AZ IDÕJÓS – David Spritz (Nicolas Cage), egy chicagói tévé meteorológusa szakmailag a csúcson van, és semmi másra nem vágyik jobban, mint elismerésre – különösen apjától, a díjnyertes írótól (Michael Caine). David zavaros családi életébõl a felszínen semmi sem látszik, sõt a képernyõn
feltûnõ megnyerõ mosolya azt sugallja, hogy minden a legnagyobb rendben, és ura a helyzetnek. Olyannyira sikeres,
hogy egy tekintélyes New York-i reggeli mûsor, a Hello
America producerei is felfigyelnek rá, és meghallgatásra
hívják. Ám hiába a felfelé ívelõ karrier, ha a magánélete maradék nyugalmát tornádóként söprik el az események…
PÁKOLITZ ISTVÁN
1919-1996
„Szívem-szavam igazsághoz szokott,
kegyes csalásként ne szépítse meg
az emlék, mely a távolságon át
csillog-ragyog: színes kristályüveg…”
Tíz évvel ezelõtt hunyt el városunk költõje,
egykori tanítója, Pákolitz István. Bizonyára
sokan emlékeznek rá. Tanítványok, barátok, ismerõsök. Kéréssel fordulok mindazokhoz,
akik személyesen találkoztak Pákolitz Istvánnal s emlékeik között
olyan történeteket, vagy tárgyakat õriznek, melyek kötõdnek a költõhöz, a tanítóhoz, az „emberhez”. Szeretném lejegyezni a személyes
kötõdések történeteit s összegyûjteni – egy kiállítás erejéig – a hozzájuk kapcsolódó tárgyakat. Kérem Önöket, segítsenek ebben a helytörténeti gyûjtõmunkában!
Tell Edit
Levélcím: Paks, Arany János utca 81. Tel.: 316 – 248
E-mail cím: harompont@vipmail.hu
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TelePaks
A már bajnok PSE labdarúgócsapata hétvégén a Kaposvölgye együttesét fogadja
hazai pályán. A mérkõzést
hétfõn, május 22-én 17 óra 30
perctõl sugározza a televízió.
Az ASE a Szolnok után a
Körmend gárdájával került
szembe az NB I-es kosárbajnokság elõdöntõjében. A második meccset május 20-án,
Körmenden, a harmadikat,
május 23-án Pakson rendezik. A mérkõzéseket minden
alkalommal másnap, 17:30tól, felvételrõl láthatják.
Hétfõn a híradó után láthatják „Közös dolgaink” címû
közéleti magazinunk. Kovács
Tibor vendége lesz dr.
Vöröss Endréné, az Egészséges Városok paksi koordinátora, Bagdy László tanácsnok és Ulbert Sándor, az
egészségügyi és szociális bizottság elnöke, akik a „Férfiak egészséghete” kapcsán
beszélgetnek.

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Telefon:
75/315-983

Kiállítás

20/9450-992

A Paksi Városi Mûvelõdési
Központ kiskiállítójában
az Anyák napi pályázatra
beérkezett munkákat tekinthetik meg május 21-ig.
A könyvtár galériában
Périné Lévai Beáta üvegmunkáit láthatják.
A Dunakömlõdi Faluházban
Hrivik Lászlóné kézimunkáit nézhetik meg.
Az okmányiroda földszintjén a kistérséget bemutató
kiállítás keretében ezúttal
Gerjen települést ismerhetik meg a látogatók Máté
Dénes fotói jóvoltából.
Fotó: Vida Tünde

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Bemutatkozó koncertet tartott a mûvelõdési központban a Tengertánc együttes.
A zenekar fõként megzenésített verseket ad elõ és
népzenét játszik. Természetesen nem ez volt az elsõ alkalom, hogy közönség elõtt
játszottak, de önálló koncertet még nem tartottak, csupán más rendezvények mû-

sorát színesítették fellépésükkel. A zenekar tagjai,
Bagócsi Anikó, Béda Andrea, Gubán István, Kiss Zoltán, Nemes András. A Tengertánc együttes vezetõje
Ludányi Miklós. Az együttes mintegy félszáz ember
elõtt tartotta koncertjét a
városi mûvelõdési központban.
-vt-

Az „Együtt a parlagfû ellen”
Alapítvány az idén is meghirdeti
Lakossági Virágosítás Versenyét
három kategóriában, melyre jelentkezési lap beszerezhetõ
Pakson a Gesztenyés u. 24. szám
alatti székhelyén.
További információ: 75/510-413

Az „Együtt a parlagfû ellen”
Alapítvány következõ
kuratóriumi ülését
2006. május 25-én 17 órai
kezdettel tartja Pakson a
Gesztenyés u. 24. szám alatti
székhelyén.
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